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ELŐFIZETÉSI

Egy évre .
Hat hóra . 
Három hóra .
Egyes szamok

FELTÉTELEK.
10 K. — f.
5 K. — f.
2 K. 50 f. 

ara 20 fillér. BARS
POLITIKAI HETILAP.

'HIRDETÉSEK
£2 centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR. .
Megjeien vasárnap reggel.

FÖMUNKATÁRS : Dr. KERSÉK JÁNOS.

* hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamácléket a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A 1.AP KIADÓJA : NYITRAI 98 TÁRSA r. t.

Küzdelem a pornográfia 
ellen.

Ha az ember a mai, modernnek 
nevezett irodalom és művészet mezején 
végignéz, kénytelen konstatálni, hogy 
soha úgy a gondolat éea hzó közlésének 
szabadi-ágával vissza nem éltek, mint 
ma. Alig merünk ma már gyermeke
ink kezébe adói a modern könyvpi
acon megjelent müvet, mert az iroda
lomnak az üres, de csillogó erkölcs
telenségig való elfajulását már olyan 
régi lapokban is megtaláljuk, amely 
lapok nagyanyáink leányszobáit ak 
diszét képezték valamikor.

Az európai kormányoknak is fel
keltette figyelmét, mert nem nézhették 
közönyösen, bogy miként vadul el 
minden nemesebb érzés s miként mé- 
telyezik még az ifjúság lelkének érin
tetlen tisztaságát. Törvényt alkottak 
■ egyesült erővel iparkodnak kiirtani 
a mételyt. És sajnos, nekünk magya
roknak is szükségünk vau ily tör
vényre, mert tálunk is istentelen, go
nosz kezek tépik, vágják a lélek leg
szebb virágait.

Mert rálunk is megszámlálhatat
lan kezek végzik átkozott eredménnyel 
ezt a gonosz munkát. Van egy rette
netes fegyverük, melyet az emberi 
haladás és tökéletesedés stámára ké
szített legremekebb eszközből készí
tettek maguknak; a gondolatnak és 
szónak szabadsága. Ezzel a fegyverrel 
kezdődik meg a műi ka már akkor, 
mikor az emberi szív és elme a leg
alkalmasabb arra, hogy nemes esz
méknek virágai helyett alacsony kép
zeletek mérges burjánjainak adjon ter
mőhelyet.

Még az iskolából ki sem került 
a gyermek, már újabb ellenség fe
nyegeti lelkét : a könyv, Nem az. 
amelyből iskolai ismereteit szerzi, ha
nem az, amely az életből ellesett hely
zeteknek az iró képzeleterejével adja 
meg a tetszetős, de ezzel együtt annyi
szor veszedelmes formát.

És ez az, ami a léleknek, erköl
csök és érzések tisztaságának oly 
rettenetes ellenségévé teszi a gondo
latnak és szónak szabadságát. Ez 
viszi egyre mélyebbre és mélyebbre a 
mételyt a társadalom testébe. A már 
megrontott társadalomban egyre föl- 
tétlenebb úrrá lett a minden áron 
való boldogulás gondolata. Es erre 
mindeképen alkalmas eszköz a gondo
latoknak áruba bocsátása. Ehhez nem 
kell sokszor nagyobb tanulmány sem ; 
a gondolat magától terem, mint az 
erdő fáján a gyümölcs, ahhoz joga 

van mindenkinek, aki hozzáférhet. 
Nem kell hozzá csak papir és toll. 
Az alkalom nagyon csábitó. Hiszen 
mindenki látja, minő silány erkölcsi 
felfogások, minő léha cinizmus ad 
olykor kenyeret üres lelkeknek, akik 
nem átallják a legnagyobb szegénysé
güket, a lélek szegénységét piacra 
hurcolni. Mert ’ olyan sokan vannak, 
akik másminő eszmék világában ne
velkedtek föl. Mindent, ami nemes, 
mindent, ami szép, ott tartottak sze
meik előtt azok, akik gyermekeik 
nevelésében még az erkölcsök tiszta
ságát és nem a kíméletlen harcra való 
edzést tartották főcélnak. Ezeknek a 
lelkeknek pedig, ha különben gyengék 
és nem tudják magukat a nemtelen 
versenytől távoltartani, olyan jól esik 
olvasni azokat az arany igéket, melyek 
annyi uj és hasznos dolgot árulnak el 
nekik, ha ők is a romlott tömeg út
jára óhajtanának térni.

Cinikus, léha, erkölcstelen irók 
eszméitől megméfelyezetten kerül a 
lélek a szellemi élvezeteknek egy ma
gasabb birodalmába, a képzőművésze
tek gazdag országába. Mennyi színda
rab, mennyi kép, mennyi szobor és 
miuők ? Test szépsége, lélek undoksága, 
káprázatos fény, rejtett mocsok, maga
san járó tekintély, mely mt;yen gázol 
mindenféle aljasságba, nagy hangon . 
orditott, óriási vonásokkal festett üres 
ostobaságok, a szépnek, ártatlannak l 
minden formájába felöltöztetett min
dennemű rondaság és gonoszság : ezek 
uralkodnak a művészetben, melynek 
tág mezején szerény büszkeséggel 
húzódnak vissza a tülekedésig hem
zsegő utak mentéről a szellemnek 
valódi nagyjai.

És mikor mindezekről elméiké- | 
dünk, ezektől külön és ezek után j 
jutunk ti a romlásnak legrettenetesebb 
leghatalmasabb forrásához : a sajtóhoz, 
abban a formájában, mely mint újság 
terjeszti ki hatalmát a társadalomnak 
minden rétegében. Amely mintegy a 
társadalomnak egyetemes, naponkint 
való lelkiismeret vízsgálása volna hi
vatva önmagában, a társadalomban 
Ítélni el annak naponkint megismét
lődő nagy bűneit. De miként az er
kölcstelensége által tiszta öntudatában 
megrendült emberi lélek, úgy a társa
dalomnak ez a független gondolkozásra 
hivatott lelke, a sajtó is mélyen benne 
gázol korának mindennemű gyaláza
tában. Hogyne ? Alkotó elemeinek 
Lágyrésze ebből a megmételyezett tár
sadalomból került ki, mely anyagi 
előnyökért, pénzért és a péuzzel meg
vehető mindennemű élvezetekért foly
tatja naponkint megújuló sorvasztó 

küzdelmét. Minél nagyobb a küzdel
meknek a szemérmetlensége, annál 
szemérmetlenebbül akarja érvényesíteni 
erejét az a hatalom, mely valamennyi 
küzdő között a legerősebbnek tudja 
magát. És minél szemérmetlenebb a 
sajtó, annál határtalanabb szabadságot 
vívhat, ki az erkölcstelenségnek az 
életben, a művészetben egyaránt.

Hiába hoznak törvényt, hiába 
látják el azt büntetőjogi szankcióval, 
ha a szépnek, nemesnek és erkölcsös
nek minden fogalmától eltérített lel
kek önmaguktól nem tudnak ki ver
gődni az erkölcstelenség butaságából; 
ha maga a megtévesztett társadalom 
nem jő segítségre a törvényhozásnak 
azáltal, hogy kidobja magából mind
azt, ami akadályul szolgál arra, hogy 
az irodalom és művészet krisztusi val
láserkölcsös tisztaságához vezető útra 
visszatérjen,

A társadalomnak magának ki kell 
venni részét a küzdelemben, irányt 
kell változtatnia, az uj ultramodern 
hazugságoktól vissza kell térnie a régi, 
tiszta erkölcs mezeiére, akkor bizo
nyára visszanyeri önerejét a tisztes
séges boldoguláshoz.

A lévai tisztviselők fogyasztási 
szövetke zetének alapszabalytervezets 

Folytatás.

20. §.
Rendkívüli közgyűlés bármikor tartható, 

ha azt az elnök akarja, — az igazgatóság, 
felügyelő bizottság elhatározza v-gy lega
lább 20 tag egy általuk közösen aláirt kér
vényben kívánja. A három utóbbi esetben 
a közgyü.és legalább 14 napon belül össze
hívandó. E rendkívüli közgyűlés as előző 
§-ban megállapított módon hívandó össze s 
a tárgysorozatot az elnök — az igazgató
ság, a felügyelő bizottság vagy a kérelmező 
20 tag jelöli meg, de ezen közgyűlés tárgy
sorozatába esetleg az elnök vagy az igaz
gatóság által kijelölt ügyek is felveendők.

21.
Úgy a rendes, mint a rendkívüli köz

gyűlésen érvényes határozat csak úgy hoz
ható, ha a tagoknak legalább része 
megjelenik. A szövetkezet feloszlatására vo
natkozó közgyűlési tárgy azonban csak úgy 
tárgyalható, ha a tagoknak legalább s/|-ad 
része megjelenik.

A határozatok szavazattöbbséggel ho
zatnak, de a szövetkezet feloszlatása és as 
alapszabályok módosítása csak a közgyűlési 
szavazatok kétharmadával mondható ki.

As elnök rendszerint nem szavaz. Egyenlő 
szavasatok esetében az elnök szava dönt.

A határozatok rendszerint nyílt szava- 
zsttai hezatnak. A választások titkos sza-
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Névjegyek legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Meghívók Hyitrai és Társa r. t.
EljegJZÉSi kárljá könyvnyomdájában, — L é va n.

Szilárd József
női, úri-, divat- éa rövidáru üzlete

LÉVA (Calvin palotában)

1911. márciins hóbin =
■ — nyílik meg.

Brünn-K ön igs f eldi gépgyár motorosztály a
a Moi atcbla legelőkelőbb gyára! Egyedárusitó: ABELES EHIL Budapest, V Váotiútld.

Jéggyár és 
Hűtőtelepek 
városok, tejgazdaságok, 
hentesek, ezukrászok, 
szállodák, kórházak, ser- 

í'özők sth. részére.

Motor
——______ l-6COléex«lr  ---------- '—
Telje' cséplőg'a.iK.lfMié.Jc éa ntalombererSriéetk

Benzin
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel 
Loco aiobil

Alacsony é« magasnyomású

Szivattyúk 
gőz, tr&nsmissió-, villany- 
vagx motorüzemre bármely 
vízellátási é8 ipari czélra 
Fűrész- és fámunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos mű
helyek teljes berendezése

Teljes tramniissiGtel' pcV, ?özpípék. EözkszáBbk es eneli lépeszeti kerendez^ek. — üibéptta. ínjúiit « siriitiítiptíuii uiipiit

KERN TESTVÉREK
fűszer-, gyermatéru- és -vasnagyksr.skedése --

Alapittatott 1881. LÉVA. Telefon szám 14.

Ajánljuk mindeninniű fűszer- és 
csemegeáruinkat naponta friss fel
vágottakat és prágai sonkát.

Állandó nagy raktárunkat köz
vetlenül importált kávék valódi orosz 
teák, és angol

rumokból.
Teasütemenyek likőrök, cognaook, 
pezsgők, cukorkák és déli gyümöl
csök legjobb minőségben.

Állandó raktár vadászati cikkek
ben és fegyverekben. Diszkoazorúk 
és koporsók gyári áron.

Gyári raktárt tartunk a leg
egészségesebb és legtartósabb tiszti 
alumínium es valód nickel főzőedé
nyekből, modem háztartási és kony- 
hatelszereléai cikkekből.

Takarektüzhelyek, folytan égi 
kályhák, fa- és széntartók, kályha- 
b • zők, szesz- és szén vasalók, gyors 

forralók, kávé- és teafőzők, húsvágó 
gépek, konyhamérlegek stb., legju- 
tányosabb árakon.

Varrógépek
6 4 1 jótállagp.

Nyomatott Nyitni és Társa r. t. gyomajtóján Léván.


