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Kitartás!
Irta. F a b i u s

A hazaszeretet etikai értelemben 
elsősorban a honi röghöz való ragasz
kodást jelenti. Ezen a földön éltek 
atyáink, itt fogunk élni ét meghalni 
mi is, a fiaink is. Azután jelenti a 
hazaszeretet a hazai szokásokhoz, 
nyelvünkhöz, vallásunkhoz, száz meg 
azaz emlékhez való ragaszkodást is. E 
drága kincsekről nem moudhatunk le 
■oha. Pompás virágai ők egy kertnek, 
amelyben miudenki szívesen sétál, ha 
levetheti egy időre a hétköznap jár
mát. Azt mondhatná valaki, hogy nincs 
közös hazánk, mert néptörzseink nyel
ve ktilömböző. De ez nem áll meg. A 
nyelv közössége nem szükséges fölté
tele egy nagy hazának. Monarchiánkat 
a történelem, ez a nagy építőmester 
építette fel az évszázadok folyamán, a 
monarchia bizonyára netn a véletlennek, 
hanem szükségességnek köszöni létét. 
Vagy talán megszűnt volna ez a szük
ség? Nem, a szükség fennáll és fenn ' 
fog állaui tovább is. Államot polgára- I 
inak eszmei és anyagi érdekközössége ; 
tart össze.

Az érzések közössége szövi át 
monarchiánkat, de ennek az érzéskö
zösségnek szilárd anyagi alapot kell I 
adnunk. Csak ilyen alapon fejlődhetik 
rendezett állami lét, amelyben szabad
ság, jog és törvény uralkodik. Az ál
lam jóléte polgárainak jólétén alapszik. 
A jólét forrása a munka, vétel és ela
dás, a kereskedelem, ha munkára tá
maszkodik. így van ez kis és nagy 
dolgokban egyaránt. Ha egy állam 
messzire fekszik a nagy tengeri és 
szárazföldi utaktól, vagy éppenséggel 
•I van vágva tőlük, siralmas életet él. 
A nagyvilágba nyíló kapu nélkül med
dő marad az ország élete. Manapság, a 
leküzdött távolságok korában, a vizi 
utak fontossága rendkívüli. Minden 
államnak, amely meg akarja állaui 
helyét a népek versenyében, a tenge
ren ajövője. Évekkel ezelőtt igy vagy 
hasonlóan hangzott el ez az a |ósige. 
Legerősebb bizonyítékai a tengeri ke
reskedelmet űző államok : Nagybrittan- 
uia, az Egyesült Államok, de a kiseb
bek is, mint Hollaudia és Dánia. Hogy 
minő hatalom a nép gazdagsága, azt 
legvilágosabban a világháborús Anglia 
példája mutatja. Nem is kell bővebben 
fejtegetni, hiszen ez sajnálatos tény. 
Azért sajnálatos, mert Anglia gazdagsá- 
ü" volt a csalétek, amely maga köré
vonzotta ellenségeink tálkáját, és az a 
gazdagság főakadálya most a békekö
tésnek. lQ1e egy nép egyoldalú gazdag-

; sága nagy veszedelem lehet más né
pekre, amelyek az anyagi fellendülés 
korát élik. A gazdag nép bérbe veheti 
az éhes nép kardját, hogy veszedelmes 
versenytársát leverje. Megérkeztünk az 
emberi fejlődés történetének egyik 
legsötétebb kérdéséhez : » háborúról 
van szó. A világháború okai legmé
lyebb gyökerükben ugyanazok, mint 
amelyek a világtörténet nagy átalaku
lásait mindig is okozták, azok az ősi 
ösztönök, amelyek s nomád népeket 
véres harcba vitték a jobb legelőkért, 
amelyek megindították a népvándorlást 
és később is kiváltották a nagy fegy
veres döntéseket, noha ezek persze 
mindenféle más köpönyegekbe burko- 
lództak. Föld- vagy pénzszerzés volt 
mindig az egyik fél közvetett vagy 
közvetlen célja, tulajdonának védelme 
a másiké. Régebben, amikor szükebb 
volt még a világ, elsősorban földre 
volt szükségük az embereknek, ma első
sorban pénzre van szükségük. Pénzt 
pedig legbiztossbban ma is kereske
delemmel sze-ezhetui. Innen a területek 
fontossága, ahol az árukat el lehet 
helyezni vagy be lehet szerezni. Néha 
megelégszenek a uépek az uj keres
kedelmi szerzemény „békés penetráci
ójával", legtöbbször azonban fegyveres 
erővel foglalják el. A kereskedelem 
tehát a szuronyok élén és a hadihajók 
gerendáin nyugszik. A szomszédos 
államok szuronyainak és a hadihajói
nak pedig megvan az a sajátosságuk, 
hogy igen könnyen szembekerülnek 
egymással, ha az egyik szomszéd 
zsákmányszomja nagyon megnőtt s a 
másik fél tőle. Így tört ki a világhá
ború, oly korban, amikor Hágában már 
büszkén emelkedett a béke palotája. A 
béke barátainak mozgalma, amely a 
18. századba vezet vissza és az örök 
békét akarja szolgálni, éppen a leg
nemesebb indulatokból ered, mint az 
az ujabbkeletü szándék, ligát alakítani 
a béke kényszerítésére. A béke Éden 
kertjébe akarják vezetni az emberiséget. 
Csakhogy az emberek nem egészen 
paradicsomi ártatlaliságú szívvel lépné
nek az Édenkertjébe, és kérdés, hogy 
csakhamar nem törne-e ki új viszály 
a paradicsom gyönyörűségeiért s nem 
kellene-e Gábor arkangyalt mozgósítani 
lángpallosával ? Hiszen szép és talán 
hálás dolog is ezekben a véres időkben 
egy eljövendő örökbékéről beszélni, s 
az entente legnagyobb demagógjai is 
álszentül hajlonganak a „békeromantika 
kék virága előtt", de akinek szeme 
van, látja, hogy az a virág elérhetetlen 
messzeségben nyílik. Valameddig van 

nas a világon, valameddig az 
e nem olyan szelíd, 

megkivá 
emberek kedély

mint az angyaloké, addig lesz háborúi 
két ember háborúja, pártok háborúja 
népek és államok háborúja. Ebbő> 
kérlelhetetlen logikával az következik*  
hogy az államnak meg kell tudni vé
denie magát, különben le kell monda, 
nin hivatásáról.

A mi hazánkat köröskörül ellen
ségek szorongatják és mindannyian 
egy darab búst akarnak kiszakítani 
eleven testünkből. Mi volna egy csonka 
monarchia, amelytől még az Adriát is 
elvették, egyetlen útját az Óceánhoz? 
A mindeut megtermékenyítő tengeren
túli kereskedelemtől elvágva, megful
ladna az ipar is, tövén száradna el a 
monarchia maga. A gyárak milliónyi 
munkása hol találna munkát ? Hol 
adhatná el a paraszt, amit termel ? 
Mely polgári hivatás virágozhatnék 
még azután ? Tenger híján kíuai tál 
választana el bennünket a világtól. 
Nem kis dolog az, ami most kockán 
forog. Hadseregünk két és télesztendei 
küzdelem után legdrágább javaink bű 
őreként ott all részben a határon, 
részben pedig már mélyen benn 
az ellenség országában : hogy fogja 
fel az ország ezt a hatalmas történeti 
tényt ? Ha minden szívről viaszleuyo- 
rnatot készítenénk, bizonyára nem egy
formán mély és nem egy tormán olvas
ható lenyomatokat kapnánk. De a uép 
nagy tömege, elsősorban a lelkes ifjú
ság, a monarchia reménye, teli vau 
halával és csodálattal hőseink iránt. 
Legszentebb javainkért harcolunk ét 
azért a fronton es a front mögött : 
kitartás !

A háború es a jótékonyság

A háborús idők a jótékonyság legyé
ben lolynak. Az elbigyatottak, a gyöngék, 
as eigyaugültos mások segítségére vannak 
utalva. Ezért kell most oly sok címen, oly 

f.lé ad-.kosni. Es ellen nem ia sugoló- 
dik » nagy többség, főképpen azok ueu>, 
akiknek l.oasátarlosóik vannak • harctáreu 
a azok, akiknek maguknak ainca valami 
sok áldozni valójuk.

Mágia számosén akadnak, étik aokalják 
a jótékonykodást. Igen gyakran lehet halla
ni, hogy egyesek szinte hzr>gra lobbannak, 
amiért adakozni Feli ma a sebesülteknek, 
holnap »z eleietek árváinak ; délelőtt ások 
hátrauisradottjaiiiak, egyik héten rossz rés- 
dírzbot, rúnáikon, a füsttelen napon a rok
kant katonásnak, ha levelet adnak fel, lia- 
disegély jutalékra és igy tovább.

Akik panaszkodnak, ások rendeaerint 
nem szegény emberek, hanem jobbára tehe
tős, módos, nem egyszer nagy forgalommal, 
nagy tökével reudelkesö, a szegénységről, 
nyomorról, lemondásról, nélkülözésről, test, 
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é» lelki fájdalomról mit sem tudó úri embe
rek, akik meg sem éresnék ast a keveset, 
amit anyagi helyzetükhöz képest tőlük a 
háborús jótékonyság — kér.

Furcsa dolog es nagyon. Esek a jó 
urak igen-igen rövidessüek, ha a jótékony
kodás miatt zúgolódnak. Nem gondolnak 
arra, hogy es tulajdonképpen as általuk 
élvezett sok, igen sok anyagi előnyért len 
ne csekélyke ellenérték. Nem gondolnak 
arra, hogy esren és ezren ssivesen áldosná- 
uak sokat, nagyon sokat, de nem tudnak, 
inért mindenüket elpusztította az ellenség. 
Nokik meg ép, sértetlen minden földi javuk, 
mert honfitársaik, a harcoló katonák életük*  
ke), vérük feláldoíáíával védelmezik azt, 
míg ö&, as áldozni nem akarók, odahasa 
puha ágyban élvesik as anyagi jólétet és 
egyedüli gondjuk, hogy minél jobban él
hessenek.

Kell, hogy elfussa a méreg as Ítélkező 
társadalom ssivét, ilyeneket látva. És esek 
még emelt fejjel mennek nagybangosan til
takozva a jótékonykodás ellen I Mert nincs, 
aki velük ssemben erélyesen felszólalna. 
Esért ugyan kár is lenne. Mert as ilyen 
egoista gyomorembereknél as önérzetre ala
pított korholásnak semmi baszna. Esek 
csak akkor adnának bőségesen önszántukból, 
ha már közvetlen veszély fenyegetné javai
kat vagy ba attól függne, hogy kell-e ne
kik is fegyvert ragadni ? As első esetben 
már késő, a mátodik esetre pedig nem jöhet 
a sor.

Elő kell tehát venni a harmadik esetet 1 
Vagyis: államhatalom utján kel*  őket kény
szeríteni as adakozásra. Rendkívüli időket 
éiünk, amikor mindnyájunk érdekében fo
lyik a nagy, a dicső harc, Szükséges, hogy 
mindnyájan áldoztunk is megvédésünkért, 
mindenki saját módja, anyagi be yzete, jö- 
vedeln e sserint. Államilag kell szervezni a 
háborús jótékonyságot, mert ha as egyéni 
tetszésre és nem kényszerparsgraiusra van 
alapítva, éppen aaok bújnak ki alóla, aki
det a háború a legjobban védelmez, mert 
legtöbb megvédendő javuk, jövedelmük vau.

HÖ8ök anyja.
Három /iát hívta messze a haza, 
De panasz-bsoi rum ejtett ki ajaka, 
Ha nem látták, ükkor hullott Csak könnye, 
Asssonylslkét a bánat mey nem törte.

Erőt merít imádságot könyvébül, 
Helynek minden torán lelke úgy épül 
S, hogyha rossz hír verte fel a ház csönd/ét, 
Kebeléhez szorította hu könyvét.

Három fiú nézett le ra az éybiil
S miy a honnak jövő-vára felépül, 
Az ö lelke, mely hervadt, mint kvs virág, 
Elsuttogott értük ezer hő imát.

fonnyadt lassan, csak fohászok éltették 
Fiaihoz vágyó, szomjas, szép lelkét .
8 egy halk este hu könyvére ráborult, 
Életéből lett szomorú, árva múlt . . .

Imakönyvét a holt mellé helyezték
S csöndes sírba, bús fiit alá a testét, 
A lelke felrepült « metu-yországba. 
Három vitéz hős holt többé nem árva . . .

Jfolpasxku Jenő.

Nők a katonaságnál.

A katonai intéseteknél és a kórbAsak- 
ban egy hadügyminissteri rendelet értelmé
ben most gyökeres véltorAs fog baAUani.

A miniiateri rendeletnek nyilvánvaló 
célaata ae, bogy úgy a katonai hivatalokban, 
■int *a  irodákban éa kórháaakban as oda- 
veaényalteket lölválLák eddigi aaolgálataik- 

ból, a fegyverképet férfiakat honvédelmi 
célokra hassnAlják fel éa helyükbe női erő- 
két alkalmazzanak.

A hadügyminiszternek ilyen irányú 
rendelete már meg is van anJia“ íogV 
natositása csak igen rövid idő kérdése. A 
rendelet értelmében teljesei) megszűnik az 
ápolói, (vertéri) intézmény, amelyet eddig 
legnagyobbrészt e célra beosztott katona 
kai lá’tak el. Az ösBies ápolói teendőket 
most női ápolónők fogják ellátni, akik ezért 
a teljes ellátáson kívül kezdetben havi hat
van korona fizetést kapnak, később pedig, 
ha az ápolónői vizsgát letették, a te jós 
ellátáson kívül havi 120 korona fizetést fog
nak húzni.

De nemcsak a kórházakban fog do
minálni a női munkaerő, hanem a katonai 
hivatalokban és irodákban is, ahol az iro
davezetőkön kívül minden más teendőt női 
alkalmazottak fognak ellátni. Ez utóbbi ál
lások betöltésénél a háborúban hősi halált 
halt katonáknak özvegyeit és árváit, rok
kantak feleségeit veszik első helyen figye
lembe, ha az illetők ily muoka végzésére 
vállalkozni akarnak.

Felülvizsgálják a katona' fölmentéseket.
A kormány elhatározta, hogy vegyes bi

zottság felülvizsgálja azt, vájjon teljesen 
szükségetek-e azok a fölmentések, amelye
ket most egyesek élveznek. Érről a minisz
ter már értesítette is az ipari és kereske
delmi, valamint más foglalkozási ágak érdek
képviseleteit.

A leirat utal arra, hogy a háború be
láthatatlan tartama és egyre fokozódó he
vessége szükségessé teszik, hogy minden 
arcvonalbeli szolgálatra alkalmas egyén — 
ha a maga ÍÖ mentésére jogcímet adó pol
gári atka masásában nem föltétlenül nélkü
lözhetetlen, vagy pótolható — ceapatszol- 
gálatra bevonuljon. Ez a Bzempont indítot
ta a hadügyi kormányt arra, hogy a Kato
nai és népfelkelői szolgáiéi alól való íőlmen- 
téseket, mindenek előtt a hadissáilitásokkal 
megbizott üzemekben beható revíziónak 
ve«ae alá.

A revisió kervsztü;vitele céljából a cs. 
és kir. hadügyminiszter kerületi fö ülvizsgá- 
ló lizottságok összeállitésat rerdelte el. A 
miniszter idevágó 1916. évi 320000 — Abt. 
10. számú rendeletének 5. pontja érdekében 
a kerületi fölülvizsgáló bizottságok, ame
lyeket megfelelő számban a c?. és kir. ka
tonai parancsnokságok állítanak össze, a 
következő tagokból alakulnak meg : a) va
lóságos (szavazati joggal biró tagok) egy 
törzstiszt vagy tábornok, mint olnök ; kato
nai szolgálatban álló tartalékos vagy nép
felkelő havidíjas, vagy nyugállomány beli vagy 
szolgalatonkivüli viszonybeli havidíjas ; az 
egyik miut adminisztratív, a másik miut 
műszaki szakértő ; a cs. és kir. hadügymi
nisztérium egy képviselője és a m. kir. 
honvédelmi raiuiszterium egy képviselője, 
az illetékes iparfelügyelő ; b) tanácsadó ta
gok ; c) tájékoztató tagok ; d) ha csak le. 
hetseges, egy katonaorvos. A tanácsadó ta
gok tekintetében a cs. és kir. katonai pa
rancsnokságok utasítást kaptak, bogy ahol 
lehetséges, az illetékes kereskedelmi és ipar
kamara és a megfelelő ipari érdekképvise
let egy egy kikütdöttjót vonják be az eljá
rásba.

fölhívja ezután a kereskedelemügyi 
miniszter as érdekelteket, bogy amennyiben 
a fenti célból a katonai parancsnokságtól 
megbízást kapnának, annak tegyenek eleget.

Különfélék.
— Váróul közgyűlés 1 -óva vAros 

képviselőtestülete e hó 21. éo. délutón kiig, 
gyülé.t tartott, .melyen a pogármester ál
tal telt bejelentések után a kösgyülés kihir
dette a legtöbb adót illetőknek már meg- 
erősített névsorát. Dr. Medveczlcy táro'y 
tiixti or osnsk bárom hónapi ssabsd.Agot 
és betegségének gyógyítására 600 korona 
segélyt szavazott meg a kö.gyülés. A tiaati 
orvost dr. Gergely Fülőp járási orvos he

lyettesíti, aki szívességből, díj nélkül vAI|*|.  
kozott a teendők ellátására. A kösinunk.sdé 
a kézi erőnél 1 K. 60 fillérről 3 koronát, 
kö,erőnél pedig 3 koronáro'l 4 koronára 
emeltetett. As 1917. évi költségvetést jóvA- 
hagyta a kösgyülée ég * pótadót 1QQ 
centben Állapított, meg. Az ugynevesett 
ördögárok tisztításának ügyét az alispanbo, 
tette át * közgyűlés. A Vörös-ökör épületét 
egy évre újból bérbeadta a lévai uradalom, 
nak és átengedte Forgács Mihály anyak inyy. 
vezetőnek az anyakönyvi dijakat.

— Királyi kitüntetés. A hiv.ta|01 
lap szerdai száma közölte, bogy a király 
Patay Károly borsi esperes, alsószecs- i le|. 
késznek a közélet terén szerzet*  kivái . ér. 
demeinek elismeréséül a Ferenci Józsr >enj 
lovagkeressljét adományozta. Azáltal- USIL 
tisztelt és aagyrabecsült esperesnek jól 
megérdemelt királyi kitüntetése, au. yhea 
mi is szivünkből gratulálunk, a legsz d.bb 
körben őszinte örömet keltett.

— Hármas jubileum. A lóvá, ltr 
hitközség e hét folyamán igen stép ju;«lota. 
bán részesítette lelkészének és két tanító
jának kiváló érdemeit. Litbermann Jakab, a 
hitközségnek buzgó főrabbija ugyanis most 
érte el leikései működésének 25,-ik évfor
dulóját, amely alka'omból a hitközség f. hó 
18.-&D, délután fél 4 órakor díszközgyűlést 
tartott, melyen dr. Frommer Ignác, hitköz
ségi elnök, gyönyörű beszédben fejezte ki 
az általánosan tisztelt főrabbi iránt hosszú 
és áldásos munkálkodásáért a hitközségnek 
legnagyobb elismerését és báláját. A főrabbi 
a legforróbb köszönettel fogadta as üdvöz
lést. A diszülés végeztével a főrabbi lakásán 
küldőttségileg tisztelegtek: a főgimn. izr. if
júsága, az izr. cöegylet, az Erzsébet Fillér
egylet és a hitközség tisztviselőinek kara. 
Napközben barátai, a többi felekezetek pap
jai és tanítói tolmácsolták őszinte üdvözlé
süket. — Szerdán, e hó 21.-én, délután pe
dig a hitközség iskolaszéke azon alkalomból, 
hogy Diák Adóit igatgatótanitó és Bányai 
Ferenc tanító 25 év óta működnek az mzo- 
Iában, s mindketten 30 éve a tanítói pályán, 
— szilién díszközgyűlést tartott, amelyet 
dr Steiner Oszkár, az iskolaszék elnöke meg
nyitván, indítványára küldöttség hívta meg 
az ünnepeiteket a közgyűlésre. Dr. SLiner 
Uszkár az iskolaszék, Lübermann Jakab fő
rabbi éa dr. Frommer Ignác a hitközség el
nöke, a hitközst g ajándékának átadása mel
lett, a bit-öaség, Steiner Ignác, ny. jgazga- 
tótanitó az orss. izr. tanító-egylet, Singtr 
Rózsi, Blumenthál Rózsi a volt tanítványok, 
Balog Andor és Hirschfild Pál a jelenlegi 
tanítványok, Tokody István kántortanitó a 
róm. kath. elemi fiúiskola, Tóth István kán- 
tortanitó a ref. iskola tanítótestülete nevé
ben üdvözöltek a jubiláló tanítókat, akiknek 
páratlan szorgalmú, buzgó, eredményes, lel
kes és hazafias működéséért a közgyűlés há
lás köszönetét és legnagyobb elismerését 
nyilvánította és azt az ülés jegyzőkönyvében 
megörökittetni határozta. Szívélyes üdvöz
letüket átiratban, levélben vagy táviratilag 
fejezték ki: lomceányi JáDos kir. tanfelü 
gyelő, a tanítóképző intézet tanári kara De*  
vében : Kövtekuti Jenő igazgató, az irgalmas 
nővérek intézetének igazgatósága, a keres
kedő- és iparostanonciskoíák tanteatúle’ei, 
Bányai Jakab ny. igazgató tanító, Nagybecs' 
kerekről, Sárhegyi János igasgatótami'*  «tb., 
akikkel mi ü őszintén gratulálunk a három 
jubilánsnak és aat kívánjuk, bogy további 
üdvös működésükhöz a Mindenható adjon 
nekik erőt és kitartást. A két jubiláló U- 
nitó meghatottan mondott szívből fakadó 
köszönetét a személyüket és a tanítói állást 
méltányló elismerésért. A lélekemelő ünnep
ség végén a közönség, amely zsúfolásig u»eg- 
töltötte a tágas termet, as iskola tanú óival 
együtt óneke’te e1 a himnuszt.

— A szluhásak, klubbok és woslk 
besArAeér*  vonatkoafl rendelet ma eg, hete 
jelent meg * hivatalos lapban ; főbb pun1' 
jai * kövelkeeők : További rendelkeissig 
.Árva kell tartani íz üssaes ssórakoaó helyi
ket (eaiubAaakat, kabarékat, moagótény- 
képaimhAsakat no.) valamint as ö«sse« 
vAnoa muaeumokat, gyűjteményeket, teW' 
vasé — vagy mAa afféle nyilvános term*-  
két 4. helyiségeket. Olyan kőeségehbeB>
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I.ek tüzelő anyagkészletekkel bőven el 
.törvényhatóság első tisztviselő- j 

esetekben, fontos okból kivételt j 
l‘ fjL. — Az egyesületek (egyletek, tár- ' 
‘"körüli kaszinók, klubbok atb.) mindazon 
uíviségeit, »»ely«k » “K011 «gy vendégek I 
Lísiiivefelére vagy befogadására szolgai- I 
8 k éjié ’ 11 órakor be kell zárni. — Éj- 
j ’ll óra után magánlakásokban sem saa- 
!‘j a zárórára vonatkozó rendelkezések 
kíiát«áséval vendégül látni olyan egyéne- 
l , akkunk ott tartózkodása a szokásos 
’des vendéglátás körén kívül esik. — 

Ezen rendelet folytán a Reviceky-1 ársaság 
bizonyt*!* 11 időre beszüntette az esték meg. 
tartását és a Kath. Körben tervezeti nagy
böjti ismeretterjesztő előadások is elmarad- 

nsk.
_ Lévai géppuakások háza. Meg- 

bzpó.r -nép eszmét óhajt megvalóaitaui a 
Léván állomásozó honvéd géppuskáé tanfo- 
’.,B, melynek tagjai Léván egy rokkant 
honvéd részére házat óhajtanak emeltetni. 
A ház » lévai géppuskások háza cimél fogja 
viselni est egy arra érdemes, a a most 
dúló világháborúban magát kitüntetett és 
rokkanttá vált honvéd részére ajánlanák tel 
, namseleiktt bajtársak hátralevő napjaira 
kedves otthonul. E célból egy alapot léte
sítenek, melynek magvát a moit f. hó 27. én 
kedden este 5 és 8 órakor rendezendő jó é- 
konycólu mosielöadás fogja képezni, ame
lyen a .Magyar föld ereje című magyar nem
zeti dráma kerül Magyarországon első nyil
vános bemutatóra. E szerint tehát az előa
dás magyar premiére is lesz. E film után a 
jövedelem 26’jo-a a vöröskeresztet illeti. — 
Ezenkívül z tata Morgana cimü, világhírű 
Ó felvonáson ti m drámát fogják előzdni egy 
elsőrangú kisérő műsor keretében teljes 
zenekari kiséret meiiett. Esek a mozgófény
képek. amelyek a tilmtechnika logbravurosabb 
és leghatalmasabb alkotásai, bizonyára ná
lunk is méltó rokonszenves fogadiatásbsn 
fognak részesülni. Helyárak : P.holyűiés 3 
K., — feutartott hely 2 50 K., Ziöilye 2 K., 
I. hely 1'50 II. hely 1 K. Felüliizetések 
köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyug- 
láatatiak. Jegyek előre válthatók: Nyilrai 
és társa r. t. könyvkereskedésében. A szép 
gondolat nem szorul külön ajánló sorokra ; 
lelkünk örömmel telik meg, amidőn látjuk, 
hogy vitéz honvédőink nemcsak a fronton 
állják meg rendületlen kitartással helyüket, 
de az idehaza maradottak e bit is neme. 
Útmutatással szolgáinak, miként keli gon
dolni a titáni harookban rokkantakká lett 
küzdő katonáink jövendő életére. Liva va
ros minden szépért lelkesülő közönsége bi
zonyara megérti a nemes intenciót és segít
ségére siet az ideálisan eaép célnak.

— Az lzr. nőegylet estélye február 
17-én a legmelegebb erdekiődéB melle t zaj
lott le és előkelő, művészi műsorával méltó
an sorakozik eddigi, még élénk emlékeze
tünkben élő, szépen sikerült estélyeihez. A 
Bflrort egy vérbeli művész, Áldori László 
oonferálta sziporkázó, ötletes szellemességgel. 
A változatos programoz minden egyes számai
* legiajosabb elismerés kísértő. A muzsika,
* szép dalok, a komoly és víg jelenetek, 
mint valami keleti rege kápráztatták el lel
künket. Rácé Jáuosné és Krammer Leó zon
gorajátéka már felemelkedik a mükedvelö- 
tégen. Finom routinjuk má ■ a szerzők gon
dolatait afiiveu reprodukálja. A muzsika 
bivatott képviselője szólalt meg .ditorjrín 
Hugó mélyéraéaü bogedüjatékáb.u is. 
Szép és kedves volt a katonajelt nst, 
■olyben Rappeport Elza okszooliált eieveu 
ügyes játékává . Mellette Áldori László, 
Báláz*  Ferenos és Fürit Fű öp szép és 
összevágó játékz emelte a kis darab szép- 
•’géi. lenyom Margit Saávaynas A lop- 
sssóó dal című versét szavalta oly közvetlen 
hálásául, hogy sokoknak könny csillogott 
szemeiben. A Kapocs című kis dialóg szép- 
•égéit H’einberger Ella és Erdős Jenő fosstoleu, 
ügyes jsteka juttatta érvényre. Harmatit 
Imre A Nihilista cimü egy felvouásoe orosz 
drámája volt a műsor legkomolyabb része. 
•*t  u nagy hatású, de igen nehéz drámát
* 'kereplők kivétel nélkül bravúrosan meg 
látszottak. Htrclca Erasikéiöl már hallottunk 
dfoma< előadást, de ma felülmúlta önmagát (

rnlethür- kAp,t Pr“dul'i11 • nihilista Ferenc, akiről Praemysl elfoglalása óta nem 
ÍD' Lrwitwh Margit u helyeden kapott hirt, — Usikúr nevű fia, mint sebe

I o dotta m^g szerepet. Ugyanez*,  mondhatjuk sült, ............................................................ ...
I Machay es Aldonró! is. 8 ha mindehhez 1 ’ 
i hozzávesszük Áldori két Művészi énekét, 

uieiyben kellemes orgánuma kitünöeu érvé
nyesült, aktor csak gratulálhatunk a nö- 
egyíetnak azért a szép sikerért, melyet ezen 
jótébonyc^lu előadása eredményezett.

Közgyűlés. A Kath. Kör. február 
hó 18-án, d. u, 2 órakor, a Kör dísztermé
ben tartotta évi rendes közgyűlését Szakács 
Viktor plébános elnöklete mellett, ki lelned 
megnyitó bánódé kapcsán táviratilag üdvö
zölte Bathy László éiseki helynököi, 
mint a Kör megalapítóját és duselnőkét. 
Dodek János igazgató tartalmas évi jelenté
sének tudomásu! vétele utáu a közgyűlés a 
régi tisztikart, — két évi idő tartamra, — 
újból megválasztotta. Igazgató ; Dodek’ Já
nos ; aligazgató ; Bzrtos István, titkár ; 
Ghimessy János, pénztárnok: Svarba Endre, 
gondnok : EssÖfj Izidor, köuyvtarnok : Za> 
bórák József, ügyész : dr. Kmoskó Béla, 
kSzámvizögá'ó bizottság ; Saentivanyi Ecdre, 
Bobb Lász’ó, Bzabó József. Választmányi 
tagok: Audiuska Andor, Bódogh Lajos, 
Borcsányi Béla, Bodó Sándor, Cdtrnak Izi
dor, Guba János, lyányi András, Kuller 
herencz, ifj. Klain ÖJöa, Kostyak József, 
Nzppel Kezső, Nyúy József, Undrejaovics 
Adolf, Petemák Jauos, Porubsz^y Géza, 
Peiy István, Presztolanszky Bala, ÍS ugol 
József, Tokody Litván, Tbúróozy János, 
Varga János.

— Uj vasútvonal. A fc'elsöstubnya 
áliomáitOi kiindu óiag Nyitiabányáiy terve
zett vasútvonal nyumjeizeoi munaaiaiai mar 
oefejeziettek. Ez az állami tövonaikeut ter
vezett vaeut nagy közgazdasági előnyöket 
biztosit a n*gy  lendü eiet fog adni a nyit
va banyai szeusaal itásnak. Közvetlen össze
köttetést fog létesíteni a budapest-marcbeg- 
g< és budapest-rutkai fővonalak köxö.t 
Túrócvármegyeu at és a nyitrananyai sze
net bozzatebeiheiÖobé teszi a zó.yom-besz- 
terczebányai es yaramberzenct lévat, sőt a 
i utka -pocrádfeikai vasúti vouaiaa mentén 
levő varosok, községéi, iparte epek, tehát 
éppen azok számára, moiyek euuig kizáró
lag a sziléziai szénre voltak utalva.

— Gyászllír. Komoróczi Koinoió- 
ciy M> iió» óm to.uuiriüúos, miuc rea.vcitcl 
ercetüiüuli, f. bo 22-áu hoas.a. nueuvudda 
utáu Ó7 óve. tora i.u Urbeu elhunyt.Benne 
B.i bu Joueof lévei rőt. lelkű.e ueje ódéi 
.cyját gyuseoljv. Jólelkü a jóued.lyü úri 
eaibor vo.t. iii egyedül comdjauaK éli, me
lyet rejonge.lg yzeratett. lloiuer é. ma dél
után he.yezis örök nyugalomra. Nyugod
jék bébébed.

__ Jólelkű udotuány. Ráthy Lásaió 
nagy sí ümuati ei'.e.i neiyoölt, aki már több- 
.zör nagyobb adományokban lé.ae.itetle a 
lévai Katb. kört, — mint arteeülüna — újab
ban oaer korona, liadikölo.ön- kötveuyl 
küldött a kör adósságainak löre.atesére.

__ Gyaszhir. Érsekújvárból kaptuk a 
a gyaaabui, hogy ott Várt Lajos vendég
lős aki Lavau a regi Orosaiúu-vendeglönea 
is eveken át törekvő es j. modorú bérlője 
volt, —• e hó 12 ép, életének 63. évében 
váratlanul e.hUuyt. Halnia városunkban is 
ösainto résavelei .eitatt ismerősül körében.

— Fegyelmi vizsgálat. Rudnyán- 
seky Titu.a, varmegyénk alispánja, Ponoce- 
hu István oaalauyi tö.solgabiró oiien, a sít 
hürthy báró a rokvirélás körül elkövetett 
lauUs.ia.okert fe.lüggosztett, tegyelmi vus- 
gáiaiol rended el. A tösaolgabiró elmulass- 
fotla a vusgú'at megindítását a pénsügyör- 
sngneÁ gaoouaeltitko.as miatt lett harminca 
toiioienio.éuea tárgyában s emiatt esek aa 
ügyek elévültek. Fonocsky esael nemosak 
as ország köaeleimezesének, hanem a kinos- 
tai-LOt is órsoaeny sárosát okozott.

_  Egy apunak öt fia katona.
A háború si.öre.e oia Hribik Ferenc lévai 
.„itömosieniOk ut fia .a.t be katonának ;

■ közül : Aladár, a körmöczbanyai siket- 
mtéaetnoa t.usra, mint tüaérlöbadnagy, 

“ t. ru kitörésétől különböző bzrotereken 
* l,ábo .. szoigálatott, most Trenoséntepli- 

< *el*e,lt„iboni k. Uradalmait, - a másod.k 
I őzen plu°

az egyik budapesti kórházban hősi 
halált halt, — Vilmos as orosz harctéren 
küzd, Ká»mért a legfiatalabb, a tanitókép- 

’zö intézet II. éves növendéke, január hó 
29-én vonult be. Hazafias büszkeség tölt
heti el derék polgártársunk szivét, mert 
vidékünkön kevés olyan apat találunk, akt 
mind az öt fiát adta vo'na a hasa védel
mére.

— Az utolsó 48-as honvéd h&lAla 
Kiatapolcsanyban. E hó 11-én halt meg 
Kidtapo esány községének legöregebb embe
re : Laktis István, 91 éves 48-aa honvéd. 
A köseég kodzorut he’yesett koporsójára és 
testületileg megjelent a temetésen, ame
lyet Sovotny János barstasaári esperes-plé
bános végzett.

— Felfüggesztés. Az aranyoamaróM 
járás főszolgabírója Koncslczky Ferenc ebede- 
czi körjegyzőt különösen » katonai közigaz
gatás térén elkövetett többrendü szabályta
lanságaiért fe függesztette.

— Népfelkelők szemléje. Azok a 
népfelkelésre kötelezettek, akik 1872—-1891 
szü ettek, Léván e bó 26.-án, holnap, men
nek pótszemlére.

— Csomagok feladása A pozsouyi 
postaigazgatóság apunk utján is értesíti a 
közönséget, hogy a csomagok felvételének 
koriá ozusa f. bó 23-tói megszűnt ; esen nap
ló tehát csomagok ismét akadálytalanul 
adhatók fel. A Galíciába szóló csomagok a 
mai naptól kezdve szintén feladhatók,

— Uj alapító tag. Kottyek Jósáét 
a lévai Kain. Kör. alapi é ugj*ul  jelentke
zett s a 200 kor. alapitó tagsági dijat a 
kör pénztárába lefizette.

Jttlttüa I meglő Cd»k • „Ymumbmmi oa 
Állatvilág*  * legjobb, legocaóbb képes vzdá- 
azati szaklapja az orsaígnak ; az egye’lan 
tökéletes baromf.-galamb-ea báziny u -tenyész
tési képeslap pedig a „Szárnyasaink*.  — 
Mutatvány számokat djim-anul küld a kia- 
dóbivatai. Budapest, IX., Fereno-körut 34.

jótékonyság.
A lévzi járás területén elzdásra kerüli 

haiuavgi cukor január havi tiszta jövedelmet 
Enijel Gyula uagykere.kedö a lévai Járás 
toarolgabír 01 hivatalához juttatta. Esen jö
vedelemből a lévai ier. nőügyiéinek a tösrot- 
gabírót hivatal 1UÜ koroná. utalt ai.

Ugyauc.ak 100 koronái küldött Aenmuk- 
Zsigmond Bpesiröi a lévai izr. nöegylether.

Nyilvános köszönet.
Drága halottam ba'ála feletti mély bá

natomban kifejezett saives részvétért hálás 
köszönettel vagyok

Léva, 1917. február hó.
lkafalvi Farkas Imre.

Nyilvános köszönet.
Felülfieetéeek a fűgimnáeinm )ebr. lüi 

ünnepélyén:
Dr. Károlyi János tögimuásiumi igaz

gató 2Ö K, Báthy László nagyszombati ér
seki helynök,;Köveskuli Jenő tanitóképaöi 
igazgató 20—20 K, Dr. Kohl Medárd püs. 
piik, Szakács Viktor plébános, Bódogh La
jos polgármester, Huberth Vimos, Bálby 
Gyula, Lsvatich Gusztáv, Dr. Balog Sándor, 
Engel Gyula, Boros Gyula 10—10 K, N. N. 
7 K, Medveosy Sándor, Dr. Frommer Ignác 
6—6 K, Liebermann Jakab, Hegyiné.6—& 
K., Pólya nyug, ezredes, Cibu.ka Reasöné, 
Hollós Miksa, özv. Kerndl Jáuosné 4—4 K, 
Tatár Sándor 3'40 K, Dud cb Miklós, Streí- 
cher O ga, Kántor Béla, Kuller Ferenc 
3—3 K, Kották Ferenc, Bi'oiek József 2—2 
K, T.ttber Zsigmoud 1'40 K, Borcsányi 
Béláné 1 K, N, N. 80 f._ ö.eae. bevétel volt 
1316'26 K, összes kiadás 310'98 K, tiszta 
jövedelem 1010'28 K, amely összeg folerésa- 
ben a lévai honvédemlé*,  felerészben a 
hadiárvák pénztárába betiaetietett. A felül- 
fiaetőknek hálás köszönetét mond

az Igazgatókig.
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Születés.

ü ü A gyeinek 
A SZillűk ueft: neve

>>c
Qfi

Skulnyik József üregorics J. leány Erzsébet 
I icmeter János Búra Eszter leány Erzsébet

Halálozás.

az elhinni ucn' Kora ' A halál oka

<fZ”. I'ünder Adolfne 
Palásthy András 
Szabó Józsefné

87 éves Mellrák
76 éves Lágyék sérv
50 éves Szerviszivbaj

Eladó ház.
Léván, Dainjanich-u. 28. számú ház 

kerttel szabadkézből eladó.
Bővebbet ott a hazban.

Eladó háztelkek.
Barsi-utcza és Perecz-utcában 7 drb 
háztelek eladó. Felvilágosítást ad 
— Csernák Izidor Léván. —

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, óyARMATÁRU- ÉS VASNÁdYKERESKEPÉSE

KATONA SÓSBORSZESZ.
Legújabb, nagyon erős sósborszesz. 
Kis üveg Iá 30 t. dupla üveg 2 K. 20 f. 

Ezt zxslx. dczitite!
A ho’ nem kupli Un, uda posta.. ÍJ kis v gy 6 agy 
.veget lixenlAr in koronád fül.l ingven indában a 

készítő
KATHENYIk JÁNOS 

g>-ógy**erész.  ZSA» NÓCZA

i.kLMíHlkWllT libái. LÉVÁN. nuFtoki

Kiadó üzlet.
Léván a Kazinczi- és Széchényi ut- I 
eak sarkait levő uradalmi épület- 1 
ben 2 üzlethelyiség 1917. január I 
hó l. löl bérbeadó. Buvebb felvila- ' 
gosites a lévai uradalmi irodában

Legjobb tűezer- és ceeuiegeaitik Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségűkávék. „Glória” pörkölt 

kávé különlegesség. Csemegebor, likőr, cognao, pezsgő stb.
Virág-, konyhakerti- valamint mezőgazdasági magvak.

Vásáruk és konyhaiéi szerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedények, 
modern háztartási cikkek. Vl.lsn re lózőedf nyék, lorrslók és vasalók,

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapat, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtúkes, metszőolló, 
agfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Összes kerti-, n ezógazdasael , mvhészeti es te.gazdasági szerszair.;

Építési anyagok : cement, gipsz, mennyezet nád, vasgerendák, horga
nyozott sodrenyfonat kerítés nagy raktára — —

nyerbtóo.

Kerestetik
női hajtó kocsi alacsony,jó karifan.

Cím a kiadóban.

B KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagj raktára

Jótállás a biztos eredményért
Törve 
nyesett 
védve

Reitter Oszkár
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k
Usg' becslferekl uv. lözapitauy én 

fajbaroiuli tenye-ztönek uaeyszertl 
találmánya a

„P A T K A N I N“ 
t'ntkázyirtó-szer, (nem méreg) mely 

emberre és háziállatokra nem ártalmas es 
felülmúl minden más irtószert.
1 doboz ára 3 korona

mely elegendő körülbelül 60 patká y kiir
tásához Minden dobozhoz használati utasi a*  
van mellékelve Ismertető prospektust, mely 
ben le van Írva, hogy különféle nagyságú 
gazdaságban hány adag használandó, kérésre 
ingyen küld a PAT ipNIN gyr egyedüli 
elarusitója a Torontáli Agrárbank llész- 

vénytársaság. -« agy becskor eseu.

£
£ 
£

Piactéren, liagy kiterjedésű gép rak tű ram 
céljára épült házamban nagy választékú 

aliando gépkiállítás van berendezve 
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz léle motorok minden nagyságban Hopferr és 
Schrantz gőzceéplö készletek, eiedetl Jűelichar-féle 
vetogépek, Bftcher-féle ekék es talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és gép részek 

Világhírű BáFID lánczoskutak.

Legjobb minőségű lakarmanykamrak elkészítése 
es felállítása jut nyos arakban.

Lágy kiterjedésű gépraktáram

i' .

.______________ üt
Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajlójáu Léván.


