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Fajok es kultúrák harca.
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met néppel, s ezt a meggyőződést 
beiénevelte egész ifjúságába. Olyan 
hatalommá lelt ez a felfogás, hogy 
még bennünket is rabul ejtett. 
Hittük és vallottuk mi magunk is, 
hogy csakugyan a szlávság van | 
soron és kishitű lemondással emle- j 
gettük, hogy közelgetnek végnap- 
napjaink, féltett államiságunk elvész ■ 
a német hegemóniával egyetemben, | 
melyhez összes kulturérdekeinket | 
kapcsoltuk. Az elintézendő nagy | 
perben tehát már előre vesztes félnek 
hirdettük magunkat s ez a kishitű , 
lemondás amig mérhetetlen káro- i 
kát okozott bennünk, mert önbi- j 
zalaiunkat emésztette meg, addig ; 
megnövesztette ellenségeink szarvát. j

Pedig vajjou igazán úgy van-e, ; 
hogy a történelem logikája szerint , 
a szlávságnak kell átvennie a népek ! 
közt a hegemóniát? Vájjon elér- | 
kezett-e már az ő ideje? Vagy el ; 
érkezik e valaha? Vagy egyáltalá- ’ 
bán szabad-e elérkeznie . . .  ? Mind ; 
olyan kérdések, melyek ködbe 1 
nyilalló fénnyel merednek reánk. í

A történelem nem egy népről | 
emlékezik, mely kinyújtotta ugyan j 
kezét a világhatalomért, de azt soha | 
el nem érte ; az emberiség Géniusza 1 
a vezető sterepet nem szánta j 
nekik, mert arra vágy érdemetlen- 
nek vagy alkalmatlannak találta 
őket. És bár volt eset, hogy vad 
hordák is diadaimaskodtak egy-egy 
időre kultur-népeken és a kultúrán: 
bízvást hihetjük, hogy az orosz, 
szláv testvéreivel egyetemben nem 
tartozik azok közé a népek közé : 
melyek hivatva volnának az embe
riség vezetésére és a világuralomra.

Mert mit adoti a szláv kultúra az 
emberiségnek ? Égy-pár tagadha
tatlanul elsőrangú irodalmi és mű
vészi alkotáson kivid alig többet 
mint bármelyik kisebb kulturnem- 
zet. És mit hozna az orosz és szláv 
világuralom az emberiségre ? Hoz
ná a politikai szolgaságot, c polgári 
jogok és a szellem kíméletlen elnyo
matását, hozná a korrupciót a legri
degebb vallási elfogultságot, gyűlölt- 
séget, üldöztetést, a lelki durvaságot 
s a nép kulturátlanságát.

Az emberi művelődésre iszonyú 
hanyatlást, sőt visszaesést jelentene 
az oroszok diadala. Érzi ezt Európa 
legtöbb kultur-nemzete, éppen 
azért bizva a műveltség erejében, 
nem hihetjük, hogy a Gondviselés 

a szláv fegyvereknek Ítélje oda a 
győzelmet.

De küzdenünk kell és hinnünk, 
mert meg van Írva: „E m ber: 
küzdj és bizva bízzál ! “

Kövcskuti Jenő.

A háború és a társadalom.
Rettenetes erővel zudult ránk egy ka

tasztrófa és ezt a katasztrófát, amely lavi
naként hömpölyög, feltartóztatni már nem 
lehet

Ha bármi lesz ennek a világkatasztrófá
nak az eredménye, ha — anire bizton 
számíthatunk, a mi katonáink térnek haza 
győztesen, akkor is rettentő katasztrófa éri 
ezt az országot.

A katasztrófa terheit, bajait kiküszöbölni, 
megakadályozni nem lehet, csak enyhíteni. 
Ezeknek a bajoknak, ezeknek a szomorú 
következményeknek enyhítése a társadalom 
feladata. A társadalom minden osztályának 
egy emberként kell megmozdulnia és őrt 
állnia, hogy ami elháríthatatlan következ
ménye a háborúnak, azt is minden lehető 
eszközzel enyhítsük, csillapítsuk Nincs 
most nagyszerűbb, magasztosabb feladata 
senkinek, azok közül, akik itthon maradtak, 
mint minden anyagi és erkölcsi erőt és 
munkát ráfordítani arra, hogy a modern 
háború szomorú következményeit az egyes 
emberek és az ország egésze is minél 
kevésbbé érezze meg

A magyar társadalom most bizonyíthatja 
be, hogy azok a kis súrlódásom, nézetelté
rések eltörpülnek, megsemmisülnek a nagy 
cél, a nagy feladat előtt.

A magyar társadalom már eddig is meg
mutatta, hogy lelkesedés és fáradhatatlan 
kitartás van benne. Olyan komolyan, olyan 
fenségesen mozdulnak meg a társadalom 
összes rétegei azért, hogy szolgálatára le
gyenek és támogassák azokat, akik a haza 
sorsát erős kézzel intézik, azokat, akik a 
hazáért véreznek és bennünket védelmeznek. 
Nem tudjuk elég komoly szavakkal, elég 
hangosan az emberek emlékébe, szivébe 
vésni, hogy itt milyen nagy feladat vár 
mindenkire.

A világ minden nyilt és titkos erői, szen
vedélyei csapnak össze a mai napokban. 
Minden emberre, minden nőre, mindenkire 
szükség van. Mindent, pénzt, időt, munka, 
erőt és munkát a haza oltárára kell áldozni, 
mindent oda kell dobni, hogy ezzel is 
sáncot létesítsünk, építsünk.

A magyar társadalomnak erősen, komo
lyan kell állnia a harcot, és ebben a harc
ban mindenkinek részt kell vennie a maga 
módján, a maga tehetségével, a maga ere
jével.

A kitörlik családjaiért.
Az országban a legelsők között meg

mozdult Léva város társadalma is, hogy a 
rendelkezésére álló erőket szervezze és 
beállítsa a segélyezés munkájába. Bár két
ségtelen, hogy annak idejében az állam is 
megfogja lenni a kötelességét, azonban a 
helyi társadalomra hárul ami feladat, hogy 
ott, ahol arra szükség van, azonrali segít
séget nyújtson.

I éva város társadalma vasárnap délután 
a város! hatóság kezdeményezésére érte

kezletet tartott, melyen a városi tanács 
javaslatára elhatározta, hogy ifj. Klain 
Ödön főjegyző vezetése alatt népsegi‘6 
irodát állít fel a városházán, továbbá bi
zottságot szervez Bódogh Lajos polgár- 
mester elnöklete alatt, mely bizottság a se
gélyezés és a gyűjtés munkáját fogja in
tézni a helybeli jótékony nőegyesületek 
közreműködésével.

A bizottság már meg is kezdte munkáját. 
A bizottság tagjai személyesen keresik fel 
a bevonultak családjait és személyesen 
szerzett tapasztalatok alapján intézik a se
gélyezés munkáját. A bizottság tagjai bizony 
szomorú dolgokat tapasztaltak a keresőjük
től megfosztott családok lakásaiban. A nyo
mor mindenütt hangosan kiabál, a most 
megindult háború rettenetességei nem csak 
a harcmezőkön, hanem ezekben a laká
sokban is szivet facsaró módon rajzolódnak 
elénk. Sem időnk, sem pedig terünk nem 
engedi, hogy virágos frázisokban szóljunk 
a közönséghez ezekben a nagy és nehéz 
órákban, hanem egyszerűen fölkérjük a kö
zönséget, hogy ne csak a szivét, hanem az 
erszényét is tárja ki, ne csak érzelmeket, 
hanem anyagi javakat is áldozzon tehetsége 
szerint. Ezt jogosan várják tőlünk azok, 
akik most halálra készen szálinak harcba 
értünk, hazánk jövendő boldogságáért.

Adományok.
A vasárnapi értekezleten B áthy  László 

préposíplebános 1000 koronával nyitotta 
meg az adományok soiát. Frommer Ignácz 
főorvos egyelőre 200 koronát ajánlott fel 
a nemes célra. Köveskuti Jenő bejelentette 
hogy amig a háború tart havonta f>0 ko
ronával járul a segélyezéshez. Kürti Gusztáv 
kereskedő 100 koronát adományozott. Más
nap a Lévai Takarékpénztár 3000 koro
nát, a Betlen Katalin keresztyén nőegylet 
200 koronát ajánlott föl. Nyitrai és Társa 
r. t. és Schulcz Ignác pedig a bizottság 
nyomtatványait díjtalanul készíti el.

Az akció tehát szép auspiciumok mellett 
indult meg.

Vörös Kereszt alakítása Léván.
Léva városa már régebben megegyezett a 

hadvezetőséggel, hogy háború esetén Léván 
a város saját költségén kórházat szerel fel. 
Eszerint tehát Lévára sebesülteket fognak 
szállítani ápolás végett. De hogy ápoló
nőkben se legyen hiány, azért Vörös Ke
reszt egyesületi fiókot is szerveznek Léván 
s ápolónői tanfolyamon kiképezik a nőket 
betegápolásra.

A Vörös Kereszt alakítása érdekében hol
nap, vasárnap délután négy órakor a vá
rosházán értekezlet lesz tartva a helybeli 
összes nőegyesületek bevonásával.

T'ármeggei segélylnsottidg.
A vármegye is sietett megalakítani a se

gélybizottságát, melynek érdekében a kö
vetkező kérelem adatott k i:

Kérelem Barsvármegyc hazafias és áldo
zatkész közönségéhez! Vármegyénk fiait is 
viszik a haza becsületének védelmére. Tá
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vozásuk nyomán könny fakad. Az anyák, 
hitvesek, gyermekek és a többi hozzátarto
zók könnyei. E könnyek nemcsak a szere
tetnek, hanem soknál az aggodalomnaK 
könnyei is, hogy ki fog most már gondos
kodni ő róluk, ki fogja beszerezni a 
mindennapi nélkülözhetetlen szükségleteket. 
Törvényhozásunk bölcseségegondoskodott 
ugyan a behívott katonák visszamaradt 
családtagjainak segélyezéséről, de addig is 
mig e segély megérkezik, ezeknél beállhat 
az Ínség, bekopogtathat a nyomor. Ennek 
bekövetkeztét Barsvármegyében meg kell 
előznünk. Nekünk itthon maradottaknak 
hazafias és emberbaráti kötelességünk a 
becsületünkért küzdő fiaink hátrahagyottait 
gyámolitani te  ily módon is résztvenni a 
küzdelemben. Szólaljon meg a nemes s z í v  

és a hazaszeretet! Adakozzunk a segélyre- 
szorulónak, ki-ki tehetsége szerint. Szárít
suk fel a könnyeket, alakítsuk meg a had
járat tartamára a vármegyei segitő-bizott- 
ságot s adjunk ezzel jó példát a többi 
vármegyének és az egész országnak. Az 
adományokat kérjük váraljai Fuhrmann Andor 
kir. törvényszéki elnöknek Aranyosmarótra 
beküldeni s ne feledjük, bogy: ki gyorsan 
ad, kétszeresen ad! Aranyosmarót, 1914. 
évi augusztus hó 1-én Keltz Gyula, cs. és 
kir. kamarás, főispán, Mailáih István, alis
pán. Fuhrmann Andor, kir. törvényszéki 
elnök.

Iskola és tuberkulózis.
— Negyedik közlemény. —

Hogyan ismerjük fel, hogy a gyermeki 
szervezet gümös fertőzést szenvedett-e 
már ? Pirpuet felfedezése ennek megálla
pítására megbízható eszközt adott kezünkbe 
Koch Róbert ugyanis a baciilusok t síéből 
mérget vont ki, amelyet íuberkulinnak neve
zett el. Ezen anyagnak oly hatása van, 
hogy a gümősen fertőzött szervezet meg
karcolt bőrére jutva e helyen gyuladást idéz 
elő. Ezen jel alapján, valamint a lakás- 
hygiena és a család szociális viszonyainak 
figyelembe-vételével a fertőzött anyag ( az 
iskolao vo3 és tanító együttműködésével! ) 
könnyen kiválasztható. B an g  igen meg
győző példát mutatott, hogy a gürnős állat- 
állományból a fertőzött anyagot elkülönítve 
a gümös állatok utódait is egészségesekké 
lehet tenni. A fertőzött tehenészetekből 
ugyanis kiválasztottam gyöngykórban szen
vedőket és azokat szigorúan elkülönítette 
az egészségesektől. A fertőzött tehenek 
borjait az egészséges tehenek mellé állította 
s ekként ez utóbbiak számát néhány év 
alatt csaknem háromszorosára emelte. Me
zőhegyesen azt találták, hogy a tehenek 
közül 22. (6o/«) volt fertőzött s midőn a 
Bang-módszer szerint jártak el, az ötödik 
évben ferlőzöttek száma csak 1 (8°/o) volt. 
Az állatgyógyászati eredmények a mi gya
korlatunkba is átvihetők s ha emberoeko- 
nomiával akarunk élni, minden veszélyez
tetett gyermekről az említett módon kell 
gondoskodnunk.

Németországnak fejlett szanatóriumrend
szerét és sűrű dispensairehálózatát nem is 
említve— 22 gyermekszanatóriuma, 86 gü-

mőkórra gyanús gyermekek befogadására 
szolgáló intézete és 15 erdei iskolája van. 
Franciaországban Gancher létesített „oeuvre 
Grancher“ elnevezés alatt telepeket, amelyek 
ily veszélyeztetett gyermekek befogadására 
szolgálnak. Az intézmény célját és műkö
dését Grancher a következőkben körvona
lazta : a tüdővész ellen küzdő egyesület a 
tuberkulózus családból kiveszi a még egész
séges gyermekeket és pedig a 3 — 10 eve
seket és elhelyezi őket a vidéken ugyancsak 
egészséges paraszt családoknál, kiknek kö
rében élik le az ily gyermekek iskolaéve
iket egészen 13 éves korukig, sőt még 
tovább." Amerikában a day campokon, 
vagyis nappali telepeken a betegek orvosok 
és ápolónők felügyelete alatt a szabad le
vegőn töltik a napot, este pedig lakásukba 
térnek vissza; sőt legújabban a lakásvi
szonyok javításával törekednek a tüdőba
josokat othonukban megtartani s lakásukat 
a hygiena minden berendezésével úgy 
felszerelni, hogy az semmivel sem álljon 
a szanatóriumok berendezése megett. Gyö
nyörű példája ennek a Vanderbilt néplaká
sok, amelyek úgy épültek, hogy a beteg 
otthonában jó levegőt, napfényt, tisztaságot 
és nyugalmat, vagyis a szanatóriumi keze
lés összes gyógytényezőit megtalálja. A 
New York Assn. fór Improving the Condi- 
tion of the Pooi tart e házakban tüdőbajos 
családokat gondos ellenőrzés alatt és sta
tisztikai adatok bizonyítják, hogy e pusz
tító kör terjedésének igy is gátat lehet 
vetni és a gyógyintézetekhez hasonló ered
ményeket lehet elérni. Ezen intézmények 
áldásait felnőttek és gyermekek egyaránt 
élvezik.

Láthatjuk ezekből, hogy bármilyen elne
vezés alatt müköd|»ek is ezen intézmények, 
elvük ugyan az. Hazai viszonyainkat szá
molva Korányi Sándor báró nálunk a 
,,falusi paraszt hdzu intézményét kívánná 
megvalósítani, amelyet a következőképen 
tervez. „Ha rajtam állana, minden faluban, 
minden nagyobb uradalomban, vagy gyári 
munkás-telepen felállítanék egy Kis paraszt 
házat. Úgy épiteném, úgy rendeznem be, 
ahogy azt építenék és berendeznék az oda
való földmivesek és munkások. Csak ab
lakait szabnám napibbakra, arról gon
doskodnám, hogy tisztán tartsák, szellőz
tessék, süssön belé a nap. Ebben a házban 
gyüjteném össze azokat, a gyermekeket, 
akiket ti’dővészes beteg környezetében 
egészségeseknek találtam és ott tartanám 
addig, mig a beteg halálával és a lakásnak 
egyszerű kitakarításából, kiszel öztetéséből 
és meszeléséből, a fertőzött ruhanemüek- 
nek kifözéséből álló desinficiálásával a 
szülői lakásban a veszedelem meg nem 
szűnt. Ehhez átlag egy év kellene; ez alatt 
a gyermekeket úgy etetném, úgy öltöztet
ném, mint ahogy etetnék és öltöztetnék 
szüleik Iskoláztatásukra sem fekt* ínék több 
súlyt, mint azok. A kis telep élére intelli
gens. becsületes, egészséges, tevékenysé
gében ellenőrzőit földmives házaspárt 
állítanék Nevelnék belőlük libapásztort, 
napszámost vagy bármi mást, amit atyjuk 
nevelt volna belőlük." Ha nagy nehézségek 
állják is útját e terv megvalósításának, gya
korlati haszna kétségtelen, bár évtizedekre 
lessz szükség, amig ezen itézmény érté
kéről tiszta képet alkothatunk magunknak. 
Jól felfogott nemzeti ügyünk, hogy a ma
gyar gyermekvédelem, amely Európaszerte 
követésreméltó példának van elismerve, 
ily irányú intézménnyel gazdagodjék.

Az iskolaorvosi intézmény szervezetlen

sége miatt ily paraszt házak anyagának 
kiválasztása egyelőre azon intézetek fel
adata volna, amelyek egyébként is igen 
fontos megelőző működést fejteneic ki. A 
gondozó intézete-knak (dispensaire), amelyek 
a hozzájuk forduló tüdőbetegeket orvosi 
tanáccsal, gyógyszerekkel és tápsegélyekkel 
ellátják, főként a gyermekvédelmi akcióra 
és a lakás-hygienére kell nagy sújt he
lyezniük. Hazánkban közel 60 ilyen inté
zet működik már; a tüdővészre gyanús 
gyermekeket vagy akinek családjában ily 
megbetegedés előfordult, ezen intézeteknek 
kell átutalnunk. A dispensaireknek feladata 
azután az egész család megvizsgálása és 
beteg vagy gyanús tagjainak gondozásba 
vétele.

Dr. Laufer Lipót.

H Í R E K .

— Adományok. Krajfsik Jenő gazdasági 
egyesületi titkár tiz koronát és N. N. két 
koronát juttatott hozzánk a bevonult katonák 
nyomorba jutott családjainak felsegélyezé
séhez. Az összeget a segélyezést intéző 
bizottság elnökének átadtuk. Bár a gyűjtés 
intézését átvette az emlitett bizottság, 
adományokat szívesen közvetítünk mi is

— József királyi herceg gyermekei Kis- 
tapolcsányban. József királyi herceg és csa
ládja a nyarat tudvalévőén vármegyénkben, 
Kistapolcsányban szokta tölteni. A háborús 
idők bekövetkeztéig először József király* 
herceg, majd kevéssel azután Auguszta ki
rályi hercegisszony hagyta el a kastélyt, 
ahol most csak a család ifjabb tagjai 
József Ferenc királyi herceg, Zsófia királyi 
hercegnő és László királyi herceg tartóz
kodik. Kistapolcsány község lakossága 
minap a kastély elé vonult s miután eléne
kelte a Himnuszt, a közönség szónokai 
tolmácsolták a lakosság érzelmeit. Az üd
vözlő beszédekre a fiatal József Ferenc 
királyi herceg válaszolt, majd átadta a szót 
a vendégképpen a királyi hercegi családnál 
időző Nemes Antal dr. címzetes püspöknek, 
aki Isten áldását kérte mindnyájuk nevében 
a habomban levő József királyi hercegre, 
a sebesültek szállására sietett Auguszta ki
rályi hercegnőre s a visszamaradt ifjabb 
királyi hercegi családra. A nagyközönség 
lelkes kedvben távozott. Este fáklyásmenet 
vonult végig a kastély előtti téren. József 
királyi herceg a harctérre való elutazása 
pillanatában még egy megható táviratot 
küldött visszamaradt gyermekeinek, mely
ben búcsúzik tőlük és szivükre köti az 
édesanyjuk iránti szeretetet és azoknak az 
érzelmeknek táplálását, melyeket az idők 
folyamán mint szerető jó atya igyekezett 
sziveikbe ültetni.

— Királyi kitüntetés. A király Rakorszky 
István aranyosmaróti lakos, vármegye; ut- 
biztosnak, közhasznú tevékenysége elisme
réséül a koronás ezüst érdemkeresztet 
adományozta.
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A lévai népsegitö iroda.
Behívott katonáink itthonmaradt hozzá

tartozóinak segítésére és mindennemű 
gyámolitására Léva város hatóságának és 
társadalmának együttes működésével meg
alakult a lévai népsegitö iroda s működé
sét már meg is kezdte.

A népsegitö iroda
1., A s ükséget látó családoknak az 

e célrabegyült adakozások erejéig ingyen 
élelmiszereket (kenyeret, lisztet, tejet) stb. 
utalványoz.

2., Munkát közvetít, keresetforrást 
szerez olyan foglalkozásokban, amelyekben 
a behívott férfiakat a fiatalkorúak vagy 
nők helyettesíthetik.

3., A hozzáfordulóknak minden ügyes- 
bajos dologban felvilágosítást, tanácsot ad, 
jogos kérésükben, panaszukban ingyen 
eljár stb.

4., A harctéren levő katonák és az 
itthonmaradottak közt a tábori posta ré
vén a levelezést közvetíti (címzés stb.) !

5., A szegény betegek ingyen orvos
lásáról s kedvezményes gyógyszerekről 
gondoskodik.

Ezekben az ügyekben jelentkezni lehet 
naponta d. e. 9 — 11 óráig a lévai nép- 
segitő irodában (Városháza, főjegyzői 
hivatal 14. ajtó.) Ezzel az értesítéssel kap
csolatban fölkérjük városunk közönségét, 
hogy a hazafias és felebaráti kötelességet 
teljesitő népsegitö irodát nemes adakozá
sával és a népsegitö iroda teljes bizott
ságának naponKinti (d. u. 4 — 5. Város
háza) gyűlései iránt való jóakaratu érdek
lődésével teljes erejéből támogassa.

Fölhívjuk továbbá a munkaadókat, hogy 
ha a behívott férfiak pótlására fiatalkorúak 
vagy nők munkabírásának megfelelő mun
kát tudnak adni, ezt sziveskedjeneií beje
lenteni a népsegitö irodánál. Katonáink 
itthonmaradt szegénysorsu családjait pedig 
felszólítjuk, hogy minden álszégyent félre
téve jelentkezzenek a népsegitö irodánál, 
de csak akkor, amikor a segítségre ok- 1 
vétlenül rászorulnak. Aki szükségtelenül 
jelentkeznék, nyomorgó felebarátja szájá
ból venné ki a szükséges betevő falatot.

— Tanítói kinevezések és áthelyezések. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter kine
vezte Kosztolányi Alajos és Kántor István 
barsfüssi rk. felekezeti isk. tanítókat és 
Konsch Ilona oki tanítónőt a barsfüssi, 
Wéber Aladár, Fekete Auguszta és Koper- 
nicky Gabriella dóczyfürészi felek, iskolai 
tanítónőket, illetve, tanítót a dóczyfürészi, j 
Geöreög Ilona oki tanítónőt a kalacsnai] ! 
Kara Ferenc oki. tanítót a málasi, Koszto
lányi Mária oki. tanítónőt a pálosnagymező- 
irtványi, Mand cs Jenő oki. tanítót a vih- 
nyepeszerényi, Veresek Mátyás oki. tanítót 
a nemeskosztolányi, Pogány Kornélia orosz
kai közs. isk, tanítónőt a felsőapáti, és 
végül Szászy Sándor cserháthalápi rk. felek, 
isk. tanítót a nagykeresnyei állami elemi 
iskolához. — Kozák Endre nemeskoszto
lányi áll. isk. tanítót a zsarnóczai, Racsek 
Gabriella eszlányi áll. isk. tanítónőt a pász
tói, Kosztolányi Gabriella felsőapáti-i áll. 
isk. tan«'**-A* « ^szárokszállási és Pauew

József ledéci áll. tanítót a zsolnai állami 
el. iskolához helyezte át. — A csiffári rk. 
felekezeti elemi iskolánál lemondás folytán 
megüresedett tanítói állásra Vajda Gyula 
oki tanítót választotta meg a hitközség.

— Katonák t» a csaplesi munkák. A Bars- 
megyei gazdasági egyesület éitesiti a gaz
dákat, hogy a földmivelésügyi miniszter 
a cs. és kir hadügyminiszternél oly irány
ban szándékozik közbenjárnii, hogy mind
azon helyeken, ahol a csépié^ vagy aratási 
munkálatok a mozgósítás m att megakad
tak, azon vidékiek népfölkelőií a sürgős 
munkálatok elvégzésének tartamára sza
badságolja, vagy nagy szükség esetén a 
már learatott vidékek ki nem képzett nép
felkelőiből — amennyiben ezt a hadműve
letek jelenlegi helyzete megengedi — ka
tonai munkás csapatokat bocsásson a 
gazdaközönség rendelkezésére, a szokásos 
helyi napszám és élelmezés ellenében. Ha í 
valamely birtokon ilyen segédmunkásra j 
szükség volna, az a gazdasági egyesület I 
titkára hivatalánál Léván jelentendő be. |

— Halálos szerencsétlenség cseples köz- j 
ben Zsclizen Dóka János szérüskertjében , 
csépeltek. A szalma felhúzására használt 
csigakészülék végére ellensúlyozónak ogy | 
nehéz vassuly volt kötve, ez a suiy műn- j 
kaküzhen leesett és Harazin János végles- j 
hutai származású 15 éves munkásnak a j 
fejére esett. A munkás meghalt. Mivel a | 
súlyt tartó zsineg gyönge volt, a hatóság i 
gondatlanság címén eljárást indított a csé- j 
peltető ellen.

— Uradalmak a katonák családjaiért. Csak j 
a napokban jelent meg a földmivelésügyi | 
miniszter fölhívása a magyar gazdákhoz, j 
hogy gondoskodjanak a behívott gazdasági 
alkalmazottak csa'ádjárol és máris akadt 
követendő és szép példaadás. Franki Ede 
nagysárói földbirtokos az egész háború 
tartamára a bevonult cselédjei és iparosai 
családjának kiadja a családfő teljes fize
tését és konvencióját, ügy értesülünk, hogy
a Lévai uradalom is támogatásban fogja i 
részesíteni a bevonultak családjait.

— Vörös kakas. Wertheimer Lipót rend- 
vei bérlő gazdaságában tűz támadt. Leéget 
egy félszer sok gazdasági eszközzel. A 
kár 12.000 korona. A tűz keletkezésének 
oka eddig még ismeretlen.

— A csendőrszurony. Szombaton este i 
Léván az Eller-féle korcsmában cigányok 
mulattak. A szolgálatot teljesítő csendőr- 
járőr benyitott a mulatók közé, mikor is 
Bilai Vig József cigány az egyik csendőrt 
tettleg bántalmazta, mit látván a márik : 
csendőr, szuronyát a cigány oldalába döfte, j 
A cigányt a kórházba szállították, a fegy- i 
verhasználat dolgában pedig megindult a ! 
vizsgálat,

— Egy követésre méltó példa. Bajka köz
ségben Szabó S. Zsigmond ref. lelkész 
agitációja következtében az otthon maradt 
falunépe betakarította a háborúba vonul
taknak a határban maradt gabonáját s el
határozta, hogy azt ki is fogja csépelni. 
Nagyon szép dolog ez, méltó a följegy
zésre. Kívánatos volna, hogy a lelkészek, 
jegyzők minden községben oda hassanak, 
hogy a bajkai példa követőkre találjon.

— Kétkoronás bankjegyek. Az Osztrák- 
Magyrr Bank főtanácsa elhatározta, hogy a 
legrövidebb időn belül kétkoronás bankje
gyeket fog kibocsájtani. Erre mindkét kor
mány engedélyt fog adni, mert a forgalom
nak nagy mennyiségű aprópénzre van szük
sége s tartani lehet attól, hogy a közönség 
műveletlen része ok nélkül el fogja rejteni 
a váltópénzeket.

— Gyászhi . Alsó és felsőkameneci és 
nemeskosztolányi Kosztolányi Sándor* a 
barsi evang. egyházmegye felügyelője, Bars- 
vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja Budapesten meghalt 83 éves korában. 
Barsvármegye társadalmi életében a meg
boldogult élénk szerepet töltött be. Mint 
több megyei bizottság tagja a közügyek 
vezetésében hasznos szolgálatot teljesített. 
Önzetlen, áldozatkész férfi volt. Finom, 
előkelő úri gondolkodása megyeszerte 
tiszteletet szerzett személyének. Temetése 
vasárnap délután volt. Hült tetemeit Buda
pestről — a háborús viszonyok miatt .be
állott nehéz közlekedési viszonyokra való 
tekintettel — vá'to.t lovakkal hozták Nem- 
csénybe, a megboldogult szülőföldjére és 
lakóhelyére. Domb tetején, árnyas fák alatt 
helyezték örök nyugalomra. Temetésén 
megjelentek Keltz Gyula cs. és kir kama
rás, főispán, Mailáth István alispán család
jukkal, sok tői vényhatus gi bizottsági tag 
és a megboldogult tisztelői és ismerősei. 
> gyászszertartást a háznál Bándy Endre 
lévai ielkész, elnöktársa végezte. Kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg munkás életé
ről melyet családja, egyháza, hazája érde
kében kifejtett. A sírnál Lic. Fizély Ödön 
alsószelezsényi lelkész beszélt és mondott 
áldást. A csa'ád és a barsi evang. eg\ház
megye külön-külön gyászjelentést adott ki-

— A mozgósított magántisztviselők. Szá" 
mos oldalról jelentik a Magántisztviselők 
Országos szövetségének, hogy egyes mun_ 
kaadócsoportok tömegesen bocsátják e" 
azokat a tisztviselőket, akik fegyveres szói 
gálatra behivattak. Erre való tekintettel a 
Magántisztviselők Országos Szövetsége 
a legilietékesebb helyről beszerzett infor
máció alapján közli az érdekeltekkel, hogy 
az ipartörvény 95. § a szerint a mozgósí
tás oly felsőbb erőhatalom (vis major), 
amely a katonai szolgálatra bevonult egyé
nek munkaszerződésére csak felfüggesztő 
hatállyal bir. de a munkaszerződést nem 
érvényteleníti. Ha tehát a munkaadó a 
mozgósítás miatt alkalmazottját a szolgá
latból elbocsátja, köteles ez. utóbbinak a 
teljes felmondási időre járó fizetését azon
nal megtéríteni. Abban az esetben pedig, 
ha a magántisztviselő fegyveres szolgálatra 
bevonult, de a munkaadó az állást neki 
fel nem mondja, úgy a szolgálati viszony 
csupán időleges megszakítást szenved és 
folytatódik, amint az illető visszatér a ka
tonai szolgálatból. Ez utóbbi esetben a 
szolgálati viszony szünetelése alatt a törvény 
értelmében ugyan fizetés nem jár, de min
den jóérzésü és emberséges munkaadó 
már a szokásjog alapján is részelteti alkal
mazottját az eddig élvezett javadalmazás
ban. A Magántisztviselők Országos Szövet
sége egyébként mindazoknak a lelketlen 
munkaadóknak nevét, akik tisztviselőiket 
a jelenlegi szorult helyzetben elbocsátják, 
nyilvánosságra hozza és közölni fogja a 
hatóságokkal. A Magántisztviselők Orszá
gos Szövetsége irodája (VI., Eötvös-utca 
44.) készséggel szolgál felvilágosítással az 
érdekelteknek.
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Magyarország Anyái!
Fenséges feladat vár rátok, olyan fela

dat, mely szinte megvalósithatatlannak 
látszik s amely mégis a legfényesebb és a 
legnemesebb, amire ember képes: a le
mondás, amely derűs kedvvel és mosolygó 
szemmel rejti el azokat az érzéseket, me
lyekkel ezeknek a napoknak eseményeit 
nézitek.

Mert azoknak az érzéseknek nem szabad 
alakot ölteniük, nem szabad kifejeződniük 
tekintetekben, nehogy aggódva tekintsetek 
arra, ki már legközelebb eltűnik szemetek 
elől, hogy forró lelkesedéssel kövesse a 
haza és szeretett királya hívását. Nagyon 
jól tudjátok azt, Magyarország anyái, hogy 
a lélek szárnyalásának ebben az órájában, 
melynek alig van párja a történelemben, 
ti vagytok azok, kikre a nagy világegye
tem legszebb és legvallásosabb érzelmének, 
az anyai szeretetnek beigazolása vár.

Az anya: szeretet, amióta Mari élt és 
szenvedett, mindig az önmegtagadásban és 
abban a törekvésben nyilvánult, hogy az 
anya támasza és védője legyen férjének, 
gyermekeinek.

Felétek tekintenek majd a hitvesek, 
menyasszonyok és testvérek, ha szivükből 
jajkiáltások törnek elő, mert ti magasztos 
nyugalommal teszitek meg a legsulyosab- 
bat, amit követelni lehet tőletek, büszkén 
és boldogan ajánljátok fel fiaitokat a ha
zának.

Magyarország Anyái! Testetekből való 
test, véretekből való vér az, a kit a hazá
nak szenteltek, a kit s/áz fájdalommal 
szültetek és az önfeláldozás számlálhatat- 
lan óráiban örökre magatokhoz láncoltatok, 
mosolygó ajakkal és áldó szavakkal ad
játok őt a hazának.

Szemetekben ne lássék a léleknek meg
rendülése, mert tudUában vagytok annak, 
hogy a Katona a férfi-becsület legfönsé- 
gesebb parancsának, a kötelességnek en
gedelmeskedik és mert tudjátok, hogy a 
hazának szüksége van reá.

Tisztelet és csodálat bátorságtokért, Ma
gyarország Anyái !

A nemzet hódolattal borul le nagyságtok 
előtt I

— Kinevezés a honvédségnél. A király 
Schmidt Kálmán századost, a lévai honvéd 
zászlóalj népszerű parancsnokát őrnaggyá, 
és Szecskay Jenő hadnagyot főhadnaggyá 
nevezte ki. Rövid időn belül még több 
kinevezés is várható

— Egyházmegyei közgyűlés. A barsi evang. 
egyházmegyei julius 30-án tartotta közgyű
lését Raab Károly kir. tanácsos esperes és 
a súlyos betegsége miatt meg nem jelent 
Kosztolányi Sándor esp. felügyelő helyett 
Bodó János megyei főjegyző, egyh. felügyelő 
elnöklete alatt. Bodó János megemlékezett 
a beteg esp. felügyelőről, akit a közgyűlés 
táviratilag üdvözölt s az ország trónörö
kösének és fenkölt nejének gyászos meg
gyilkolásáról, majd a háborúról, melyet az 
ország békességének és nyugalmának meg
szerzése végett kénytelen viselni a monar
chia. Isten segítségét kérte fegyvereink győ
zelmére. Az esperes gonddal megszerkesz
tett jelentése hű képet adott az egyházmegye

egész életéről. A kerületi gyűlésre megbí
zólevéllel kiküldettek Bázlik Pál és Wiesinget 
Károly, igazolvánnyal Bándy Endre, Czam- 
bel József, Lic. Fizély Ödön és Gyapay 
Ede. A jubileum alapra a gyűjtés 106 kor.
50 fillér. Az egyházmegyei gyámintézet a ! 
múlt évhez képest többet gyűjtött. A kö- ! 
vetkező ciklusra az egyházak egyhangúlag j 
választották meg újból Kosztolányi Sándort ! 
egyh megyei felügyelőnek és Raab Károlyt : 
esperesnek. A gyűlés befejezése után jött ; 
meg a hir, hogy Kosztolányi Sándor elhunyt.

— Rendelet az élelmiszerek mesterséges < 
drágítana ellen. Dr. Horváth Gyula rendőr
kapitány f. hó 7-én hirdetményt tett közzé, 
mely a következőket tartalmazza. A belügy
miniszter az élelmiszerek mesterséges drá
gítása ellen rendeletet adott ki, melynek 
értelmében az élelmiszerek és egyéb első
rendű szükségleti cikkek árának indokolat
lan, a közönség kizsákmányolását ezélzó 
emelése kihágást képez, melynek büntetése 
tizenöt napig terjedhető elzárás és 200 koro
náig terjedhető pénzbüntetés. Figyelmeztetem 
az összes árusokat, hogy a kihágóknt a 
törvény teljes szigorává! büntetni fogom 
Felkérem a közönséget, hogy az esetleges 
kihágásokat hivatalomban jelentse be.

wHKMtti’iu: JHI tm \; ~'>,'rsom uict »

— Anyakönyvi bejegyzések. SiúUtések: 
Hercz Péter Lehtcky Anna : Gyula, Liska 
Sándor Mocsy Irén : Irén Anna Éva, Mor- 
dinyi János, Váradi Irma : Irma, Botka Ká
roly Póka Julianna : László Károly, Fren- 
kusz Mária: Ilona, Tóth István Tokody 
Mária: Halvaszületett leány, Balogh Má
tyás Szokács Mária: László Sándor. Halá
lozás: Lipták János 55 é. tüdőgümőkór, 
Svecz Mihályné Kulcsár Julianna 85 é, 
aggkori végkimerűlés, Sárga István 65 é, 
aggkori végkimerülés.

Nyilvános köszönet.
Néhai dr. Weinberger Adolf főorvosnak 

elhunytával a lévai izr. Nőegylethez követ
kező adományok érkeztek koszorumegváltás 
cimén : özv. Dr. Weinberger Adolfné úrnő
től K 50.— Weinberger Zsigmond úrtól K 
20.- Dr. Balog Sándor úrtól K 20.— En- 
gel Gyula úrtól K 20.— Berger Ernő úrtól 
K 20.— Silbinger Zsigmond úrtól K 10 — 
Batsmegyei Népbanktól K 15— Dr. Szilárd 
Samu úrtól K 10.— összesen : K 185.— 
Fogadják a nemeslelkü adakozók az egylet 
leghálásabb köszönetét.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignácné

titkár. elnök.

Menetrend
pArkány-Nána-Garamberzenc.7.e között.

Oda. Vissza,

Postavonatokkal csak azok a polgári személyek utazhatnak, kiknek politikai vagy katonai iga
zolványuk van arra, hogy utazásuk katonai vagy közérdekből történik. Ezen igazolványok csak egy 
útra érvényesek. A helyi vonatok igazolvány nélkül használhatók, de ezen vonatokkal csak Ill-ad 
oszt. kocsik közlekednek.

Léva, 1914. aug. 2-án AZ ÁLLOMÁS FŐNÖKSÉG.
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M E G N Y Í L T !

Tóbiás Testvérek
dis is lesték kereskedése

a Blum-féle házban.
Kaphatók minőén e szakmához tarto

zó cikkek úgymint:

épület és butorvasalások, ko- 
vácsés bádogos kellékek 
nagi raktára, báztartási cikkekben

nagy választék.

Mindennemű fea»tékűrn9 
továbbá k o v á c s  és tű z i 
szénva lam in tPo rtland  ; 
és r o m á n  czementben ál-1 
landó raktárt tartunk.

Amidőn még kérjük a nagyér
demű vevő közönség szives pártfo
gását magunkat b. jóindulatukba , 
ajánljuk és maradunk kiváló tiszte- j 
lettel Tóbiás Testvérek <
Különösen felhívom a t. közönség fi- ! 
gyeimét a legjobb minőségű 
Acél Oroaz kaszákra.
Ugyanott ogy tanuló felvétetik.!

!
•------------- -—  ■■■■ ------------ Zü i

nncob és Fenoczifl s
ajánlkozik hizakíiaz. .-.

Címe: a k iad óh iva ta l.

Fehér vászonipö legelegánsabb 
kivitelben - -  — — 4 K 50 f  

andál egész finnm 6 évig 2 !< 80 f  
I0 évig 4 —, női 5*50. férfi 6*20. 

Elegár.e amerikai női félcipő 8 K — f 1 
Csinos r.öi sevr. fűzős v 

gomboscipö — — — 8 K 50 f 
Valódi ango) sevró női gom 

bős vagy füzöscipö — II K — f

Férfi amerkai sevr. v boxcipö 9*-- K 
Sima tiszticipö — — — 9 — K
Legelegánsabb férfi amerikai 

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

férficipö — — — — II — K
Fiú box füzöscipö 35-töl 39-ig 7 50 K

Gyermekcipők nagy választékban.

F a g y l a l t ,  c u k o r k á k , - ^ !
és desert sütemények, torták elsőrendüek, 

ParfaiPfSSÖ." - R t t B a r t o s  H e n r i kZSZESSSZZ
Házhoz tzállitandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.
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ELADÓ
H onvéd-utca 39  sz. uriház,

mely 3 szoba és mellékhelyiségek 
s szép konyhakertből áll. 
Bővebbet a tulajdonosnál.

E g y  alig használt 
E B E D L  O 

BÚTOR jutányos 
áron ELADÓ. 

Koháry-utca 20.
Gazdák figyelmébe !

Mint a budapesti Műtrágya szövetke
zet megbízottja, tisztelettel értesítem, hogy 
SupcrfoNÍát, Anionná!*. Tlio- 
mussnlak, Cliilisalétrom,

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

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

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

Teljes tisztelettel 
VERBOVSZKY JOACHIM j 

Léva, László utca 8. j 
Schöller-kastéllya! szemben. ■

KOVÁCS SÁNDOR
í ' á p o n r i i l i á / a

KosNu(h>lér,

Ajánlja dúsan fe lsz e r e lt  
-  cipőraktárát. =====

S i e s s  a r a i t !  
f la g y  a á ía s a íé i t !

Legjobb minőségű
footbai-cipök. i

_________ SK2._________

Mértétíszerinti osztály.
i ' o m s  arae rra  nn m a i manmBmmMmamammmmmmmm

Mezőgazdasági ispáni
vagy ehez hasonló felügyelői álást 

keres aki már 7 éven át 500 holdas 
birtokban működött.

Cím a kiadóban.

ESHtCO
Patent befőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

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

Egyedárusitás Barsmegye részére:

Vám os Mór
üveg és porcellán  k e resk ed éséb enb é v ü n.

T elefon  14. szám

Állandóan nagy kész
letet tartok. ts®
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