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Az erkölcs lazulása.
Annyi bizonyos és kétségtelen, 

hogy a mostani háború nagyon is 
meglazította az erkölcsöt. Es annak 
a magyarázata egyszeri! es érthető. 
A társadalmi erő, amely az erköl
csöt védte, (ívta, a háború folyamán 
kétfelé oszlott. A harctéri erőre és 
a belső erőre. Természetes, a belső 
erő egyre gyöngült, mert magába 
szívta a harci éréi. Így tehát az er
kölcs vértezete is itt-ott megroppant. 
Elvesztette a szükséges ellentállő- 
képessegét, amely állandósuláshoz, 
a szilárdsághoz szükséges Azonban 
ne feledjük, hogy az erkölcs egyes 
szabályai egyre változnak, még pe
dig a kor kívánalmai szerint A mos
tani erkölcsváltozás korántsem a 
kor kívánalmaiból fakadt, hanem, 
mint jeleztük is, a védő éréi fogyá
sából. c.pp ezért ez az erkölcs rendek 
lenes utón halad előre, amelyet 
idejekorán feltartóztatnunk kell.

Ez az erkölcsilazulás úgy a fel
nőttek, mint pedig a gyermekek kö
rében észlelhető. A felnőttek köré
ben mint túlzott egoizmus, uzsorás
kodás és fényűzés alakjában mutat
kozott és mutatkozik. Az utóbbi té
tel különösen a nőket illeti. Sajnos, 
de úgy van, hogy a nők általános
ságban véve az erkölcsöt háttérbe 
szorítják. Ezt nemcsak a nagyváro
sokban, de a kisebb városokban és 
a faluhelyeken is tapasztaljuk. Pedig 
szociológiái és történeti igazság, 
hogy az erkölcs szilárdságát, jellemet 
a mikben kell keresnünk. Ott, ahol a 
nők erkölcse meglazul, az ország 
lete, biztonsaga is meginog. Itt te
hát elsőbben társadalmi mozgalomra 
volna szükség. Még pedig olyan 
mozgalomra, amely az ország több 
részén, minden nagyobb városban, 
kisebb körzetekben erkölcsvédö ligát 
létesít. Ennek az volna a célja, hogy 
a mik lazulé) erkölcsét ismét szilárddá 
tegye. Erre ismétlem, nemcsak a 
városi nők, hanem a falusiak is szo
rulnak. Ennek további célja a leá
nyok erkölcsének a fokozása.

Igen fontos és égető kérdés a 
fiatalkornak ei kölesének a védelme. 
Nemrég Budapest főkapitánysága is 
ilynemű mozgalmat indított. Statisz
tikailag kimutatta, hogy egyre sza
porodik, még pedig ijesztő módón, 
a züllött és a züllésnek indult gyer
mek száma. Baj, hogyha az erkölcs 
a felső rétegekben, a felnőtteknél 
lazul, de jelentéisebb baj, hogyha 
ezeket a tüneteket a gyermekeknél 
tapasztaljuk

Mert hisz a gyermek alapja a 

nemzeti létnek. 1 fa ez az alap idő
vel felszívódik a felső rétegekbe, 
megváltoztatja az erkölcsöt. Itt te
hát tennj kell valamit, még pedig 
sürgősen. A mozgalom, mint mar 
érintettük, Budapest főkapitányi hi
vatalából indult. A vidéknek sem 
szabad tétlenül nezni a ragály ter
jedését. Szervezkedtünk a táborba, 
amely a züllés ellen küzd. Eleve 
azonban készítsünk terveket a cél 
keresztülvitelére. S csak akkor lás 
sunk hozzá a munkához, hogyha 
már biztos és előre kiszámított ter
veink vannak. Megjegyzem : az is
kolákra nem lehet minden munkát 
hárítani, mint azt sokan vélik. Ter
mészetes, az iskola is kiveszi a ma
ga részét ebből a munkából, de föl
tétlenül szükséges, hogy más té
nyezők is segédkezzenek a munká
ban. A társadalom minden intelli
gens eleme lépjen ebbe a munka
körbe. A legjobb vértezet a züllés 
ellen a munka- Köztudomású, hogy 
leginkább a gyermekek hajlanak az 
erkölcstelenség felé, akik íéháskod- 
nak. Szervezzük tehát a fiatalkornak 
munkaköreit. Ott, ahol a gyermek 
otthon is talál munkát, a szülőt kell 
kényszeríteni arra, hogy gyermekét 
foglalkoztassa.

() felelős a gyermek csavargásá
ért és annak következményéért. Ahol 
nincs munka, ott egyesek, a társa
dalom és az állam gondoskodjék a 
gyermekmunkáról. Ne feledjük, hogy 
már a 8—io éves gyermeket is le
het célirányosan foglalkoztatni.

Itt van elsőbben a konyhakerté
szet, a kert gazdaság es a mezőgaz
daság, ahol a nagy munkaerőhiányok 
vannak. Tudjuk, hogy a budapesti 
iskolák voltak az elsők, amelyek a 
gazdasági többtermelés szolgálatába 
szegődtek. Munkájuk kivált* sikerrel 
végződött A gyermekek felügyele
tet, a munka irányítását a pedagó
gusokra bízták.

A gyermekek erkölcsileg javul
tak, sőt kitüntetésnek vették, hogy 
részesei lehetnek e testet-ielket erő
sítő munkának — Itt vannak a ta
vaszi hónapok ; a vidéknek is yrde- 
mes volna a jelzett eszmével foglal
kozni ! Különösen a vidéki városok
ban, mert faluhelyen amugyis el 
van foglalva a gyermek. Itt legfel
jebb csak arról lehet szó, hogy azt, 
amit a gyermekek munkájuk revén 
keresnek, ne költsék el az erkölcs
rontó tényezőkre, hanem legyen va
laki, aki a keresetet ellenőrzi és azá- 
monkéri a gyermektől. I'anuljon a 
gyermek takarékoskodni.

Legjobban szeretném, hogyha a 

tanító venné a kezébe a dolgot 
Azonban előbb fel kell őt ruházni 
azzal a jogkörrel. Legyen hatalma 
ezt végrehajtani. A munkaadók kö
telesek a kiskorúak nevét, számát 
es ezek bérét az ily jogkörrel felru
házott tanítónak haladéktalanul be
jelenteni. A tanító teendője kipuhatol
ni, hogy a kiskorú mire fordítja a 
keresetet Ha látja, hogy ez a köl
tekezés a tiltott dologra irányul, 
jogában van a keresetet saját maga 
belátása szerint elhelyezni és érté
kesíteni. Hasonlókép járjanak el a vá
rosi tanítok is. Itt különösen arra 
kell ügyelniük, hogy a kiskorú ne 
pazarolja el a pénzt az erkölcsrontó 
mozikra. Mert tény, hogy a városi 
kiskorúak züllésének főoka : az er
kölcstelen mozi, avagy olyan mozi, 
amely csak a felnőtteknek való. A 
kiskorú a legtöbb cselben félreérti 
a moziképeket, amelyek rossz utak
ra vezetik őt,

Amiket itt röviden felsoroltam, 
csak vázlatai annak az égetéi és el
odázhatatlan munkának, amelyet a 
kiskornak züllésének meggatlasa ér
dekeben tennünk kell.

Szobolovszky István.

Műsoros estély.
Léva, 1918. március 2.

A lévai honvédállomás tisztikara és Léva 
város műkedvelői által márc. hó 2.-án, múlt 
szombaton, a városi vigadó nagytermében 
megtartott jótékonycélu, műsoros estelynek 
nemes céljait városunk és messze vidékének 
hazatias közönsége olyan megértéssel 
szeretettel es közismert áldozatkészséggel 
karolta fel, hogy már a meghívók kibocsátása 
előtt az összes helyeket lefoglalták s ezért 
a rendezőség úgy igyekezett a dolgon segíteni, 
hogy póthelyekről gondoskodott; ámde 
ennek dacára is megtörtént, hogy sokan nem 
tudtak jegyhez jutni

A jólelkü közönség szinte versenyzett 
egymással a kitűzött szent és nemes célok 
előmozd tásában, amelyek közül a Léván 
felállítandó honvédemlékmű arra lesz hivat
va, hogy örök időkön át dicsőítse és magasz
talja hősi halált halt vitéz és bátor katonáink
nak hősiességét, — a Szurmay-alap pedig 
ezer, meg ezer rokkant katonának, a hadi
özvegyeknek nyújt segélyt és a hadiárvák 
szomorú helyzetének enyhítésére szolgál.

Az estély egész rendezősége, amelynek 
tagjaiból kiemeljük: Gladitsch Fal századost, 
mint a rendezőség elnökét, továbbá : Fenyvesi 
Károlyt és Várady Ferencet, akik az előadott 
színdarabokat alaposan és gonddal betanítot
tak és rendezték. — Csuvara József pedig 
a tanc-szólók precíz kíséretére oktatta be a 
zenekart, — sokat, nagyon sokat fáradozott; 
de kiváló és buzgó fáradozásának meg is 
volt a legszebb jutáin a, mert az estély 
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olyan fényes erkölcsi és anyagi eredménnyel 
végződött, amelyhez hasonló ritkán volt 
Lé van

Külön dicséretreméltók a csinos, Ízléses 
és a műsor egyes szántainak érdekességét 
és sikerét fokozo színpadi díszletek, amelye
ket ez alkalomra Szita Lajos, Róth Ferenc 
főhadnagyok és Mórócz Károly szakaszvezető, 
diszletfestő, igazi szakértelemmel készítettek.

Dr. Kersék Jánosnak szellemes és jóízű 
humorral fűszerezett konferálása az egész 
előadás alatt vidám hangulatban tartotta a 
közönséget, amely őt ,egyúttal mint a mű
sorra került két kitűnő színdarabnak szerző 
jét és az összes szereplőket minden szám 
után meg-megujuló zajos tapsokban és meleg 
ovációban részesítette.

A változatos műsort Dezső Józsefnek: 
Bukott zsarnok című egyfelvonasos vígjáté
kéval nyitották meg ; ebben Moravek László, 
Oszvald Giziké, Fenyvesi Manci, Duschek 
Mariska szerepeltek. Dr. Kersék Jánosnak : 
Feleségem barátnője című egy felvonásos 
vigjátéka és ugyanezen szerzőnek: Volt 
egyszer egy királykisasszony című mese- 
jatéka közül az elsőt Varady Ferenc, 
Fenyvesi Böske és Fabiánek Olga, — a 
másodikat pedig Eckert Ella és Csontay 
Kálmán adtak elő. A szereplők mindannyian 
oly kifogástalan alakítással es rutáinál 
oldották meg feladatukat, hogy a három 
színdarabnak korrekt és pompásan össze
vágó előadása bármely színtársulatnak is di
cséretére válhatott volna. Eckert Ella a 
mesejátékban jó táncosnőnek bizonyult, 
kedves és bajos hófehérke volt. De elisme
réssel említjük meg Berczeller Karoly súgót 
is ; mert ő szintén egyik lényeges és fontos 
tényezője volt a színdarabok sikerének

A műsornak legérdekesebb és legszebb 
számai köze sorolhatjuk a remek tánc-szóló- 
kat. Ezekben Balog Sándorné úrasszony 
olyan bámulatraméltó és művészi ügyes
séget fejtett ki, hogy valóban elbűvölte a 
közönséget, amelynek szűnni nem akaró 
tapsokban megnyilvánult óhajtására nemcsak 
megismételte a spanyol es lengyel táncokat, 
hanem még a palotással is kedveskedett a 
hálás publikumnak.

Gladitsch Pálné úrasszony, akinek 
kellemesen csengő hangjában már máskor 
is gyönyörködtünk, először Supetől a 
Sonst nichts... és ezután Schubertnek : 
A vándor című dalat zongora kiséret melleit 
érzéssel adta elő. Színes, kifejező előadás’ 
tömör, mégis hajlékony hangja éneket ked 
vessé, szívhez szólóvá tették Csepreghy 
Kálmán szépen érvényesülő, tisztán csengő 
tenorhangján szintén zongorakitjérettel há
rom népdalt énekelt, amelyeknek szép 
melódiája sokáig csenget fülünkben. Az 
énekszámokat linóm és teljes precizitással 
a saját, értékes zongoráján Kregezy Anna 
kisérte, aki ezenkívül még a mesejátékban 
Chopin két mazurkájanak eljátszásával is 
élvezetet nyújtott.

Nagy derültséget és elénk hatást 
keltetlek a jelmezekbe öltözött vig dalnokok ; 
Csepreghy Kálmán, Gsilláry Jenő, Zeller 
Vilmos és Moravek László, akik Salgó 
István vezetése mellett Marschernek éji 
dalát kifogástalanul és szabatosan adtak elő.

Előadás után a közönség egy része 
eltávozott, de a nagyobb rész a teremben 
maradt és az előre váltott jegyek ellenében 
vidám társalgás között fogyasztotta a több
nyire jolelkü adakozásból eredt hideg étele
ket, süteményeket, teát s egyéb italokat, 
A hűltél rendezése körül Karász József,
S._tnida Lajos főhadnagyok és Andrássy 
Gyula hadnagy szorgoskodtak.

A fiatalság még tánezra is kerekedett 
es vígan jarta hajnalig, amikor bizonyara 
kedves emlékkel gazdagodva hagyta el 
a termet

A rendkívüli erkölcsi sikerhez méltó 
volt az anyagi eredmény is, mert érte
sülésünk szerint — az estéit’ tiszta jövedel
méből 1000 koronánál több jut a két 
jótékony célra.

Jaross Ferenc.

A vak és béna huszár mese
Budapestről, egy vak és fél bal karjai 

veszteit béna huszártizedestől kaptuk a 
következő, segítségéit esdő levelet :

„Nagytekintetü Szerkesztőség ! Alulírott 
Dobrovitzky János, Barsmegye Szódó község 
születésű es illetőségű cs. es kir. 5 huszar 
ezred tizedese, aki 1911. év óta szolgalom a 
hazai és királyt, 1910 júliusában a volhiniai 
veres csatákban elvesztettem örökre mindkét 
szememet és fel bal kánonát Értesültem, 
hogy a Bars című újságnál gy üjtés van 
folyamatban úgy a rokkantak, mind a vak 
katonák javára Én mirt Barsmegye egyik 
súlyos rokkantja, jelenleg a vak katonák 
intézetében vagyok, hol iras és olvasásban 
már kiképzést nyerve, az újra megkezdett 
nekem e keserű életet nősüléssel, amely 
csak napok kérdésé, szándékozom enyhéb
bé tenni Ne tessek szerénytelenségnek venni 
tőlem mini megvakult és csonkult teljesen 
vagyontalan a nősüléssel jaró kiadásokat 
csekély nyugdijamból nem bírom fedezni. 
Azon alázatos kéréssel fordu'ok a nagy
tekintetü szerkesztőséghez, miszerint a fenti 
nehéz helyzetemből kifolyólag némi anyagi 
támogatásban méltoztatna részesíteni. Biza
lomteljes kérésemet ismételve maradok a’á- 
zattal Budapest, 191B. febr. 28. Dobrovit: ky 
János megvakult huszar tizedes. Vak katonák 
intézete, Debrőy-ut 15. 2 ker.“

Azért közöljük a hős katonának pana
szos, könyörgő sorait hogy azok lapunk 
jolelkü olvasóihoz is eljussanak, akiket arra 
kérünk, hogy vegyek kegyes pártfogasukba 
a vak huszárt. Szerkesztőségünk a legnagyobb 
készséggel vállalkozik az adományok köz
vetítésére.

A népesedés problémája.
Ma mar talán remélhetjük, hogy a bor

zalmas világkatasztrófa vége fele közeledünk 
s a végső győzelem mar csak idők kérdésé. 
De mit eme a győzelem, mit használna, ha 
óriási áldozatok arán egy hatalmas birodalom 
alapját raknak is le, s arra meg nem gon
dolnánk, hogy bennünket olyan generáció 
kövessen, ame y alkotásainkat megőri/.ni és 
fejleszteni tudja. A habom altul fölvetett 
problémák közül azért mindenre kiható je
lentőségevei kimagaslik egy fontos es égető 
kérdés : a jövő nemzedék problémája.

Az emberkérdés a legfontosabb, mert a 
szenvedett kar pótlása és a győzelem kiak
názása attól függ, hogy lesz c eieg ember a 
megsokasodott munka elvégzésére, hogy a 
gazdasági versenyben felénk ne kerülhesse
nek azok a fajok, amelyek csak néma tanúi 
voltak a nagy, küzdelmes pusztulásnak. A faj 
minőségének sülvedese pedig könnyen fenye
getheti a háborúskodó nemzeteket, mert a 
habom leginkább azokat ragadja el főként, 
akik a békében is a laj szempontjából legin
kább kívánatos tulajdonságokkal rendelkeznek, 
a lelkes, bátor, áldozatkész, testileg, lelkileg 
legegészségesebb férfiakat.,

A külföld után indulva, mar nálunk is 
főzetették a kérdést, hogy a népesedési po
litika milyen eszközével volna elérhető a cél, 
a nagy emberveszteség pótlása. Vetődnek 
föl ésszerű politikai böicseségről, hazaszere
tetről tanúskodó praktikus javaslatok, de 
vannak irányzatok, amelyek a házasság túl- ' 
radikális reformját sürgetik, sőt egyes lapok ' 
szabad szerelmet és többnejiiséget emleget- - 
nek legalább ő() évi időtartamra

A magyarság vérveszteségének, megfő- | 
gyatkozott erejének pótlása is nagy nemzeti 
cs faji érdek, mert csuk huliámverte szige
tecske vagyunk a hatalmasabb népek óceán 
jaban. Ezért nem is törekedtünk világhata
lomra, de biztositanunk kell népünknek egé

szebb, boldogabb jövőt, amely nem a mások 
elnyomásából, hanem a saját munkájából, 
öntudata erejéből és hazája szeretetéből fog 
élni. A magyar királyság néprajzi térképé
nek sötét foltjait — Székesfehérvár arany- 
szavu püspöke szerint nemcsak a szavazati 
jog reformjával kell eltüntetni, hanem olyan 
mosolygó gyermekarcokkal, akiknek ajkáról 
büszkén röppen el az édes szó : .Magyar 
vagyok, magyarnak születtem!4

Az erőpótlás módját azonban nem a 
túlzásokban es szellemi, erkölcsi torzszüle- 
ménvekbeii kell keresnünk, mert csak az 
ésszerű, az emberi természettel megegyező, 
céltudatos, erkölcsi alapon álló reformokban 
lehet a megoldása egy egészséges szellemű 
generáció fölnevelésének A világháborúnál 
is nagyobb veszedelem volna az ezredéves 
alapokon nyugvó családi jéletet, ostoba ter
mészetellenes erkölcstelen elméletek terjesz
tésével megbolygatni. A család ni miig szent 
tűzhely volt s a mint a habom alatt is 
számtalanszor tapasztaltuk, a családi elet az 
a megbecsülhetetlen erőforrás, amelyből a 
Icg"i-tekesebb erők kiindulnak. A történelem 
is arról tanúskodik, iiogy csak olyan nemzet 
képes fejlődésre és szívós ellenállásra, amely
ben tiszta erkölcsű családok monogámiában 
élnek, s ha a csaliul megbomlik, meginog
nak az allam föntarto bástyái is, mert a 
család szentsége a nemzet jövőjének alapja. 
A család egyszerűségében, tisztaságában 
gyökereztek a regi Róma nagy polgári eré
nyei amint az ősi esaladi szellem kihalt, 
amint a Gornéliák, Lukréciák kora lejárt, 
ezzel együtt az erkölcsök is meglazultak s 
a hatalmas világbirodalom összeomlott.

A műsoros estély körül. ..
(íródott 375“ lázban.)

Hél órakor este a múlt szombati napon,
Léva kitett magáért hiába tagadom.
Férfikét nagyterme ilyent méz nem látott. 
Ehhez hasonlót nem rendeztek még ott.

Jócskán szállongott, még az emberek raja. 
Mikor megjelent már a conferenc alakja.
Ib mikor nem hiáu/zott más, mint Wriszék, 
Végre megkezdte prológjál Kersék

Jól konferált Kernek, ezt most belátom', 
Mert mint tengeren biztosan evez a hajós, 
Fenymsy Manci, perlekedő igazi jó anyós. 
Méltó leánya t olt a kis Oszvahl Giziké, 
Hiszem én s n*m kérdem '. Önök hiszik-e ? 
Es, ho // a bukott zsarnok nem buba meg, 

, Hozzájárult ehhez önkéntes ur Moravek.
Az sem bosszantott, hogy odasült a kacsa.
Mert azért jó szobalány Dusrkek Mariska.

Hit unt a zsarnok, jöttek a dalnokok, 
E'iytöl-egyig kiváló vig alakok
Esepregy, Zoller. Csijfáry, Moravek
Salgó vezetésével jól jelentek meg

Feleségem barátnője egy újabb szám címe, 
F lrséget kecsesen játszik Fenyvesi Höskc.
No és ha b trátnöje volt Fabianek Olga, 
Hat bheteit Váradynak rossz dolgá é

Ego kis szünet uhui a banda hangolt, 
Es lialoghxé észbontó szépen táncolt.
Eleganciája, m a végzete univerzális.
Ide minden dicsérő szó üres frázis.

Gladitschné hangjáról sok szépet hallottam, 
Hfhogg ily kellemes, igazán nem tudtam, 
Majd Csepregy hangja ütötte meg fiilem, 
O is sok tapsot váltott ki belii'em.

Es mikor lialoghné fáma újra sorra, került,
.4 publikum újabb ámulatba merült.
Egy kis oo s> jóiéi, zárta be a programmot, 
Eckert Ella és Csomay aratott /bben sok tapsol. 
Ella királykisasszonimalc babér illeti meg fejéi, 
Es C<omay miért hadnagy, ha ily jó kadét *

A rendezés ossz miire Fenyvesi ur keze,
Es tel/es elismerés illeti meg érte.
Fiatal, öreg, leány és fin oly jól érzi*magát, 
Úgy táncoltak másnapig e fényes bálba, 
Hogy még ma is földig ér mindenkinek lába. 
Hogy örökké nem tartott, ez igazán kár. 
Őszintén sajnálja és irta: Erdős Aladár.
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Különfélék.
— Március idu^a A 48.-as bizott

ság, amely Léván március lö.-ikén az ün
nepséget szokta rendelni, ma egy hete, dél
előtt 11 órako , a varosháza nagytermében, 
Bódogh Lajos polgármester elnöklése mellett 
értekezletet tartott. Az elnöki megnyitó be
szed és a bizottságnak nehány taggal való 
kiegészítése után Pogány Virgil történelmi 
alapra fektetett beszédben lelkes visszapil
lantást vetvén a magyar nemzetnek ezer éves 
dicsó múltjára és katonáinknak a mostani 
háborúban az egész világ által csodált hősi
ességére, - azt indítványozta, hogy az idén 
Léva varos közönsége mmc, 15. én a szo
kottnál nagyobbszabasu ünnepséget tartson 
és annak kereteben nyomatékosan adjon 
ki ejezést azon jogos óhajtásának, hogy az 
1848.-ban hangoztatott nemzeti eszmék és 
kívánságok mar a közel jövőben valóra is 
valjanak. Az értekezlet egyhangúlag elfogadta 
i*z indítványt es az ünnepség rendezésére dr 
Kersék János elnöklete alatt intéző bizottsá
got választott, amelynek tagjai : Bartos Ist
ván, városi hivatalnok, Fekete József, Hogyor 
József, Jaross Ferenc, Pély István, Pogány 
Virgil Repiczky János és Váczi Jónás. — 
Hisszük, hogy ez a bizottság mindent el 
fog követni, hogy az ünnepség méltó legyen 
a dicső és magasz os nap emlékéhez és 
Léva varos lakosságához.

— Fö is páni installáció. Említettük 
már, hogy Esztergomvármegye főispánjává 
ideiglenesen Beniczky Ödön, varmegyénk 
főispánja neveztetett ki, akinek installációja, 
amelyre, értesülésünk szerint, nemesik a 
mi varmegyénkből, hanem a fővárosból is 
számos előkelőség heiyezte kilátásba megje
lenését — e hó 14 ért lesz-

— Március 15-ike a főgimnázium
ban. A főgimnázium ifjúsága hazafias és 
változatos műsorral ünnepli meg március 
Ib ikének emlékét a főgimnázium nagyteimé
hen A délelőtt fel 10 orakor tartandó ünnepség
re az igazgatóság lapunk utján is meghívja 
a tanügy barátait. Műsor: 1. Kossuth-induió. 
Müller .1 Előadja: a főgimn zenekara 2 
Csengev Gusztáv : Az nj Március. Szavalja ; 
Moravek Endre VI o I. 3. Ünnepi beszédet 
mond : Féja Géza VII. o t 4 Nemzeti 
dal (Boklis): Énekli a főgimn énekkara 5 
Magyar Liszt rapsodia. Zongorán játssza: 
Kersék László VII. o. t. 6. Kiss Menyhért: 
A rongyos katona. Szavalja: Koneesny 
Ede VII. o t. 7 Hubay J Scenes de la 
csárda No 3 Hegedűn játssza : Arday Jenő 
VII. o. t zongorán kiséri : Kersék László 
VII. o. t 8. Szabolcska Mihály : Legenda 
Szavalja: Veress József 1 Bjo.t.9 Ábrányi 
Emil: Mi a haza ? Zenéjét szerezte Dr. 
Horváth Karoly, melodráma. Sz valja : Weisz 
László VII o. t.. zongorán kiséri Kersék 
László VII. o t. 10. Móra Ferenc: .Az lesz 
csak a nap. . * Szavalja: Ács Sándor V. 
o t. 11. Élj őseink hazaja (Scuhtnann) Énekli: 
a főgimn. énekkara.

— Alakuló Hfyűlép. Léva városának 
kath. lakossága e hó 5.-én. este 6 órakor, a 
kath. kör nagytermében az egyházi ének
egyesület létesítése tárgyában népes értekez 
letet, illetőleg alakuló gyűlést tartott. Szakács 
Viktor plébános megnyitó beszédében szépen 
és alaposan fejtegette az egyesületnek szük
ségességét és olyan módón való szervezését, 
hogy az méltó legyen a lévai róm kath. 
egyházhoz; tegye vonzóvá az isteni tisztele
teket, emelje azoknak lényét, magasztosságát 
és a hívek áhítatát. A jelenvoltak teljes kész 
séggel es a legnagyobb lelkesedéssel fogad 
ván a felvetett eszmét,— Köveskidi Jenő 
beterjesztette és pontonkint felolvasta az 
általa kiváió gonddal elkészített alapszabály 
tervezetet; ezt a gyűlés észrevétel nélkül 
magáévá tette és a tervezet készítőjének ha
lás köszönetét fejezvén ki,—elhatározta, hogy 
az, mint elfogadott alapszabály jóváhagyás 
végett az illetékes helyre felterjesztessek. Az 
egyesület címe: Lévai róm. kath egyházi 
ének-egyesület Elnöke a varosnak minden
kori plébánosa. Védnöknőül a gyűlés őszinte 
örömmel lovag Sclioeller Gusztavné ura-z- 
szonyt választotta meg, akit erre egv kül 
döttség fog felkérni Hogy az egyesület 
azonnal megkezdhesse működését, a tisztikar 

egyhangúlag így alakíttatott meg : társelnö 
kök Köveskutl Jenő és Szilassy Dezsőné. 
Karnagy : Heckmann István. Titkár : '• uller 
Ferent. Pénztáros: dr Porubszky Géza, he
lyettese: Kuller Ferenc. Jegyző: Csorba 
Győző Számvizsgáló bizottság tagjai, Foga 
sy Ödön, Peternák János, Szilassy Dezső 
A yűiés befejezese után a jelenvoltak kö
zül a legtöbben ala is írtak a tagsági iveket.

— A 14-68 honvéd hadifoglyok. Az 
ukrán, orosz és román békekötés hírére sok 
édes anya és apa, sok feleseg es testver 
szive megdobbant, mert most mar egyre 
jobban eled a reménység, hogy hadifogság
ba -- esett hozzátartozóik nemsokára 
visszatérnek A kormány minden intézkedést 
megtesz a hadvezetőseggei együtt, hogy ez 
a reménység mielőbb boldog valóvá változ
zék. Fiaink nagy részé a 14-es honved 
gyalogeziedben szolgai, mely a háború első 
pillanatában lépett a tűzbe s mindenütt 
vitézül küzdött az orosz túlerő ellen. Ezek
ből a honvédekből is többen estek orosz 
hadifogságba, de most mar biztosan számít
hatunk arra, hogy oly hosszú keserves rab
ság után viszontlátjuk őket, mert mint a 
Nyitramegyei Szemlében olvassuk, hogy 
a katonai parancsnokság utasításából ki
folyólag a múlt hó vegén Goutli es Keresz
tes főhadnagyok egy csomó altiszttel 
egyetemben Lembergbe utaztak, hogy a 
hadifogságból visszatért 14 eseket csoportosít
sak es hr.zavezessek Tekinte tel pedig arra, 
hogy mar ezres csapatokban erkeznek az 
orosz vonalakról fogoly katonáink, akik 
között bizonyosan vannak 14-esek is, igen 
valószínű, hogy néhány hét lefolyása alatt 
megérkezik az első fogolycsapat Nyitrára is 
A hadifogságból haza ért legénységi egyének 
az igazolási eljárás befejezése után legfeljebb 
négy heti szabadsagot kapnak.

— Gyászliir. Levan a legszélesebb 
körben keltett mély és őszinte részvétét a 
szomorú hir, hogy Fiain Ödön, a Lévai 
Takarek-és Hitelintézet h. igazgatója, Bars- 
varniegye törvényhatósági bizottságának es 
Léva varos képviselőtestületének tagja f. hó
3. án. d u. 4 órakor hosszú szenvedés után, 
munkás es áldásos életének 72 -ik evében 
elhunyt A boldogultban h Iáin Ödön Léva 
városának főjegyzője es Kleiszner Pálne, szül. 
Fiain Aranka forron szeretett édes atyjukat 
gyászolják Hűlt tetemeit a gyászháznal e 
hó 5 -én d u fél 5 órakor történt beszen- 
telés után a nagy fajdalomtól megtört gyer
mekei. menye, unokái, rokonsága, jo barátai 
es ismerősei kisértek ki a helybeli róm. kath. 
temetőbe, ahol örök nyugalomra helyeztek. 
Haláláról a családon kívül a Lévai Takarék- 
es Hitelintézet igazgatósaga is külön gyász
jelentésben kegyelettel emlékezett meg.— 
Nyugodjék békeben I

— Feminista gvülés Láván. A 
Feministák Egyesületének a nők egyenjo- 
gusitusa érdekeben oiszagszerte megindult 
mozgalom, amelynek mi is buzgó és kész
séges támogatói voltunk es leszünk,—már 
Levan is érezteti halasat. Az egyesület el
nökségének kezdemenyezesére ma egy hete, 
délután 4 órakor, a varosháza nagytermében 
népes értekezletet tartottak, amelynek részt 
vevői többnyire nők voltak, de szép számmal 
jel ntek meg a férfiak is. Az értekezletet 
Spády Adél, a Feministák Egyesületének 
szervező titkára nyitotta meg aki tartalmas, 
élénk, meggyőző történelmi és statisztikai 
adatokból merített ervek alapján fejtegette a 
nők egyenjogúsításának nemcsak szükséges
ségét, hanem annak a nemzetre kiható 
hasznosságát is A közönség a legnagyobb 
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta s a 
vegén zajosan megtapsolta a remek beszé
det <\ mozgalomhoz való csatlakozásnak a 
nők részéről Bobok Mária és Szenes Piroska 
adtak kifej zést. Holló Sándor örömmel 
üdvözölte a mozgalomnak Lévan való megin
dítását és őszinte köszönetét mondván a 
szervező titkárnak kitűnő beszédéért,— kívána
tosnak tartja, hogy a nők necsak a terhet, 
hanem a jogot is osszák meg a férfiakkal. 
Birtha József, akt szintén híve a nők ezen 
mozgalmának, arra kérte fel az egyesület 
elnökségét, hogy nemzeti szempontból kiváló 
súlyt helyezzen az egyke letörésére és az 
anyaság kérdésének tanulmányozására. A 

titkár záróbeszédében köszönettel fogadván 
az elismerő nyilatkozatokat, hangsúlyozta, 
hogy a feministák programjának egyik sár 
kalatos pontja az anyasági iskoláknak léte
sítése — egyúttal a lévai választókerületnek 
országgyűlési képviselőjéhez, Polónyi Gézá
hoz küldendő határozati javaslatot terjesztett 
be, amely szerint az értekezlet felkéri a 
képviselőt, hogy már a választójogi javas
latnak a bizottsági tárgyalás folyamán hat
hatós befolyásával hozzájárulni szíveskedjék, 
hogy a nők aktív és passiv választójogának 
legalább a törvényjavaslatban foglalt mérté
ke törvénnyé váljék A jelenvoltak a hatá
rozati javaslatot egyhangúlag elfogadták. Az 
értekezlet befejezése után igen sokan aláír
tak a Feminista Egyesületbe szóló belépési 
nyilatkozatot.

— Ismeretterjesztő előadás. A 
Kath Kör nagyterme múlt vasárnap is 
szorongásig megtelt hallgatósággal; a válto
zatos műsor es a kiváló előadók, vonzó 
hatással voltak a közönségre. Az előadás 
minden egyes száma nagy tetszésben része
sült, Heckmann István ügyes hegedűjátéka 
KuUer Ferenc precziz harmóniumkisérete 
mellett szépen érvényesült, lieindl Jankát 
kettős szavalatáért kétszeres dicséret illeti. 
Bartos Mariska kedves dala, mint minden 
alkalommal, úgy most is kellemesen hatott. 
A sikerrel bemutatott vetített képeknek szelle
mes magyarázója Fekete József képzöintézeti 
tanár volt A mai est programja : 1. Harmó- 
nium kettes. Előadják : Heckmann István és 
kuller Ferenc. 2. ,4 nagy Prokop" c.
költeményt szavalja : Oberth Kálmán. 3. 
Műdal, harmóniumkiséret mellett énekli : 
Szilassy Dezsőné. 4. Magyarországi képek. 
Fekete József előadása mellett vetíti : KuUer 
Ferenc. 5. Szavalat, előadja : Koskó Erzsébet.
6. Műdal, harmóniumkiséret mellett énekli: 
Taby Lajosné. 7. Hősök napján, melodráma, 
szavalja: Jantner Józse ; harmóniumon
előadja ; Kuller Ferenc.

— Autonómiai képviselőválasztás. 
A nyitramegyei III. galgóci kath autonómiai 
kerület Beniczky Ödönt, vármegyénk főis 
punját, egyhangúlag választotta meg auto
nómiai képviselőjének

— Hős katonáink emlékét örökíti 
meg a Huszonhatos Hadi-emlékkönyv. írásban 
és képben tarja elénk az ezred háborús 
életét, összes vitézeink dicső harci tetteit. A 
műből eredő jövedelem az ezred hadiözve
gyeinek és árváinak alapját gyarapítja. Az 
emlékkönyv, amelyet ajánlunk a közönség 
szives figyelmébe és pártfogásába, előzetesen 
Eszterg omban a cs. és kir. 26 gyalogezred 
pótzászlóaljánál rendelhető meg; de meg
rendeléseket elfogad a Nyitrai és Társa 
könyvkereskedése is A népies kiadás előfi
zetési ara 30 K , diszkötésben 40 K

— A hazatérő hadifoglyok. Félmillió 
hazajövő hadifoglyot irányított a katonai pa
rancsnokság az esztergomi táborba, akiknek 
személyazonosságát és fogságba jutásuk kö
rülményeit ott fogják megállapítani. Kilenc
venhat hadbirót rendeltek ki a vizsgálatra.

— Éljegyzés. Nemesvitai Páhy Ra
fael tart, hadnagy, Páhy Gábor földbirtokos 
fia Nemesvitáról (Zala m.l, eljegyezte Pintér 
Alice urleányt Léván. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— A Bécsi gyorsvonatok köz
lekedése. A magyar államvasutak igazgató
ságának értesítése szerint Budapest—Bécs 
között e hónap 5-töl kezdve további intéz
kedésig a következő gyorsvonatok közieked 
nek: 1. Marcheggen át Budapest nyugati 
pályaudvar indul délelőtt 8 óra 20 perckor, 
Bécs érkezik délután 1 óra 40 perckor. Ellen
irányban Becs indul délután 3 óra 30 
perckor. Budapest nyugati pályaudvarra 
érkezik este 8 óra 50 perckor. II Bruck — 
Kiralyhidán at Budapest keleti pályaudvar 
indul délután 2 óra 5 perckor. Bécs érkezik 
este 7 órakor. Ellenirányban Bécs indul 
délelőtt 8 óra 35 perckor, Budapest keleti 
pályaudvarra érkezik délután 1 óra 40 perckor.

A notás est. Kondor Ernő, a Bon- 
boniere cabaret alapítója és ismert nótáink 
szerzője e hó végén városunkban egy nótás 
estélyt rendez. A műsort jövő számunkban 
közöljük.



4 JB A K fci 1918 március 10.

— Konyhakerti magvak. Aki kony- 
hakertészettel foglalkozik, bizonyára meg 
nyugvással veszi tudomásul, hogy valamennyi 
konyhakerti veteinénymag a 'legkiválóbb 
minőségben és minden mennnyiségbe'v/nat 
beszerezhető, két-három fajta kivételével, 
Mautner Ödön es és kir udvari magkeres
kedésében. Budapest

— Az Érdeken Újság húsvéti 
száma újra szenzációja lesz a könyvpiacnak. 
Borítékait gyönyörű harontszinü mélynyomás 
bán két kiváló magyar testö. Csók István es 
Vaslayh Géza festményei díszítik. A húsvéti 
számnak a gazdag főlapon kívül két 
külön könyvmelléklete lesz. Nayy Endre 
Jönnek a színészek" címmel egy vidám kis' 

könyvet irt, melyet maga illusztrált is. Másik 
könyvmellékletként Moly Tamás I elenee.i 
kaland című kőtelét adja az Érdekes Újság 
húsvéti szama, melyhez mulatságos gyermek 
játék is lesz mellékletül E gazdag húsvéti 
szám ára 2 korona

— Elveszett fegvver február ho 
28-ikán délutáni órákban Mohi es Léva 
közötti országúton 1 db kétcsövű vadász
fegyver, kakasnélküli barna tokkal együtt. 
A megtaláló jelentkezzék az uradalmi köz
ponti irodáb in 250 K jutalomban részesül.

— A mozi ma Konslaiilinápolyról fel
vett természetes képeket fog bemutatni Ez
után egy bájos vígjáték, a Petsiiölőtmdás. 
fogja szórakoztatni a közönségét. Mindezt 
pedig az Erdő leánya vinni szén; aeiós dr.ima 
egészíti ki.

— Hol lesznek a dohányjegyek? 
Mi is megemlékeztünk a pénzügyminisztei 
tervéről, mellyel a dohányjegyeket óhajtja 
életbeiéptetni. Erre vonatkozólag újabban 
arról értesülünk, hogy a kormány a jegy
rendszert nem akarja kötelezően behozni, 
hanem csak ott fogja megvalósítani, ajtói a 
megyei, városi és községi hatóságok magukra 
vállalják a jegyrendszer alapján a dohányáru 
szétosztását. Minden ilyen helyre annyi 
dohányárut fognak kiutalni, amennyi 1913.- 
ban elfogyott. A jegy-rendszert eddig mai
több helyen elfogadtak

Nyilvános köszönet
Mindazon hölgyeknek, akik a március 

2.-án megtartott műsoros estély alkalmából 
akar természetbeni, akar pénzbeli jótékony
adományaikkal a buffet sikeréhez szívesek 
voltak hozzájárulni; továbbá, akik annak 
rendezésében önzetlen faradsággal segéd 
keztek. — leghálásabb köszönetét fejezi ki 
a rendezőség.

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, kik mély gyászunkban 

néhai jó édesatyánk id Khnn (Időn elhunyta 
felett való részvétüket kifejezlek, igaz halás 
köszönet linket nyilvánítjuk.

A gyászoló család

Közönség köréből.
Tekintetes Szerkesztő Úr I

Kérem az alábbiak szives közlései.
Az Őrálló II számában .Kritikus* 

naivsággal apostrofálja a Reviczky- Társasagot, 
mert zongoráját nem adta oda a Szurmay- 
estre, de odaadta az árvaházi hangversenyre ;

„Kritikus” nyilván felült valakinek, mert 
azon a hangversenyen Belesük kir. közjegyző 
ur zongorája szerepelt. A R. T. ugyanis, 
mikor drága uj zongorát vett, határozatikig 
kimondta, hogy azt senkinek semmi célra 
kölcsön nem adja, hogy azt kizárólag a R 
T. estéin és hangversenyein szabad igénybe 
venni Ehhez a R T nak joga volt és van, 
mert a maga és nem mások pénzén vette 
ezt a zongorát Ha „Kritikus" nem hinné el, 
kérdezze meg az. Örallo szerkesztőjét, az a 
R. T választmányi tagja tehat tudhat róla. 
Deltát úgy van, aki újságba ir gondolja 
meg előbb igazat irt-e ? Különben igen 

könnyen önönmagát kompromittálja, amikor 
a sajat naivságába bellik I ele.

Kiváló tisztelettel: 
_____________ Kirifláth M. dr.

Nyomatott

5—1918 Ih sz.
Hirdetmény

Az üres lakások és a bútorozott szobák 
bejelentésének köteiezettsege.

Eelhivom a város házbirtokosait és 
lakásbérlőit, hogy kiadható, illetve albérletbe 
adható mindennemű lakásaikat es lakrészei
ket, ha azok ez időszerint bérbeadva 
nincsenek (üresek), Léva r. t város lakás
hivatalánál f hó 20.-ig büntetés terhe mellett 
bejelentsék.

A bútorozott szobák a lakáshivatalnak 
3— 1918 sz. hirdetménye alapjan arra 
való tekintet nélkül, hogy bérbe v mnak-e 
adva vagy sem, feltétlenül bejelentenünk.

Léva, 1918. évi március ho 6.
Tokody István, 

tanácsnok.

19('|19I8 I*. szám
Hirdetmény.

Az ipolysági kir törvényszék közhírre 
teszi, hogy Varga József. Nyilas Zsófia, 
Nyilas Erzsébet, Nyilas E-ztei es Nyilas 
János hontl’íizesgyarmati lakos részéről az 
1911 1. t c 733 §-attak I pontja alapjan
előterjeszteti keretem folytan az állítólag 
eltűnt Varga Márton löldmives volt hont 
tüzesgx armati lakos hollnakny ilvanitasa iránt 
az eljárást a mai napon megindította es az 
eltűnt részére ügygondnokul Ifi. Salkovszky 

erencz ügyvéd ipolysági lakost rendelte ki.
Felhívja a kir törvény szék az eltüntet 

es mindazokat, akiknek az eltűnt eletbenle 
térül tudomásuk van. hogy a bírósagot vagy 
az ügygondnokot az. eltűnt eletbenleteroi 
értesítsek, így szét smind közöljek azokat az 
adatokat, amelyekből az eltűntnek életben 
iete megállapítható, mert ellenkező esetben a 
bíróság az eltüntet a jelen hirdetmény nek a 
Budapesti Közlönyben történt harmadszori 
beiktatását követő naptól számított egy ev 
letel’e után biróilag hóinak lógja nyilvánítani.

Ipolyság, 1918 évi február hó lö.-an. 
Martinovieh s. k l elnök, Jablanezy s. k. 
előadó, Degel s k. szavazó.

A kiadmány hiteiéül : 
Feieg Autal s. Itiv. tiszt.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése.
IO1S. évi Illan-, hó 1!-lói 19|8. évi maré hó 10-iy

Születés
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A gyermek 
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Gyurovics István Lestar 1 fin István
Nyíri i’al Popellár Ilona fiú Karoly
l’ieczka Maria leány Erzsébet
Szén -ere Annin Sehaffer Sz fin Isi tan

Házasság.

Volefitiuv is loemsszwiv uew Vailas.'i

1 
özv Matyejka Karoly Csókás \| r katlt

Halálozás

Az liliinuvl Ufi»R . 

id Klain Ödön 
Manvuh Istvátiné 
Tóth István

Kora A lialá1 oka

7'2 eves Erelnieszesedes 
4'2 „ Szétviszi vbaj
2o , Csontszu kimer

Ház eladó.
“ Báthy utca 20. XZZZZZ

Budai Máté, vendéglős. .

Szolgai állás 
betöltendő a lévai tüdőbeteg gon
dozó intézetnél folyo évi Április 
elsejétől. Bővebb í'elvilágositast ad 
az intézet vezetője Dr Frommer 

Ignác vármegyei tb. főorvos.

Asztalossegedek < - asztalos 
tanonezok felvetetnek Szauer Izi-
dór es Mórnál, Léván.
Nyitni Tarai r. t. gyorMaHőfÁn Lévan.

Bútorszállítás.
Tisztelettel értesítem a n. é kö

zönséget, hogy szállítási vállalato
mat egy hatméteres bútoros ko 
csival kibővítettem.- — Elvállalok 
helybeli és vidéki szállításokat.

Blumenfeld Ármin szállító, Léván.

Eladó tűzifa.
100 méter, príma, cser hasáb 

tűzifa eladó országút melletti sík 
erdőben. Cím a kiadóban

Eladó kastély.
Szódó községben egv kastély 

75 méter széles, 150 méter hosszú, 
1 és lél hold területtel vas-sorom
póival kei tve 25.000 koronáért eladó. 
Bővebbet: KüS3 IStVáD, Szódó (Hars m.»

Eladó gőzcséplő
Lolli i és Schrancz gyártmányú, 

17 éves, 6 lóerejii gözcséplő-garni- 
tura igen jó kaiban van, kitűnő 
szíjazattál, hozzá Robij léle purifiká- 
tor teljes felszereléssel \ gépek 
ára 12000 korpna Cim : Zimányi 
László gépész, Nagysalló.

A legrosszabb cipőket 
is megveszem, úgyszintén ruhane
műt, bútort, régiségi tárgyakat. 

Házhoz jövök.
• Özv Quitt Miksáné

L E V A, Simor u 3.

Eladó egy modernebb 

szodavizgép, 
gyártó képessége óránkint 150-200 
üveg, hozzávaló pasteur-szürőkkel 
Suhajda Jáuos gvógyszerésznél

Garamszentbenedek.

Puha gyujtÓ-fa kötegelt
ként K 3.50 Szintén kősze
net maximált áron házhoz szállít.

Tonhaíser és társa.
Telefon 6t. Ozman-tér 6.

NAGYBAN - KJCSINYBEN.


