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Maradt itthon ....
A régi, háborús népdalokra is 

rácáfolt a inai világégésnek minden 
megszokott rendet felforgató ziva- 
tara, — „Mindnyájunknak el kell 
menni!“.... „Maradt itthon keltő
három nyomorult" ....

Hat nincs Így. Nem kellett mind
nyájunknak elmenni ; nem is kelten 
hárman maradtunk csak itthon s 
akik itthon maradtak, azok sem ép
pen mind nyomorékok ; sőt közülök 
némelyek nagyon is viruló jo egész
ségben érzik magukat a sanyarú há
borús koszton. Rendjén van. Nem 
szabad a szemére vetni senkinek 
semmit. Itthon is mindenkinek a há
borús érdekeket kell szolgálnia. Ke
reskedő a boltjában, termelő gazda
ember az ekeszarvánál, tisztviselő 
az ezrekkel megszaporodott aktahal- 
mazók elintézésében: mind, valamennyi 
az ellenséges front ellen visel hadat 
s ha közvetve is, mégis csak azon 
dolgozik, hogy a diadalmas békét a 
dicsőséges magyar fegyverekhez kö
zelebb segítse hozni.

Ma tehát minden férfi bajtárs, 
akár a fronton, akár a front mögött 
viaskodik. Kiki a maga helyén. I z 
a hadviselésben a munkamegosztás 
elvének az érvényesítése. Vajha te
hát még többen maradhattak volna 
idehaza, bárcsak többen lehetnének 
„fölmentettek !" Annál zavat talanabb 
és tökéletesebb volna a frontok mö
gött is szükséges dologtevés elvég
zése.

1 agadhatatlan azonban, hogy 
mindazok, akik akár alkalmatlanság, 
tikár pedig nélkülözhetetlenség címen 
maradtak itthon vagy kifejezetten 
felmentést nyertek, ha bármennyire 
a háborús érdekek előbbreviteh nel 
dolgoznak is különben, mégis csak 
sokkal, igen sokkal könnyebb szol
gálatot végeznek, mint azok a baj
társak, akik az Isonzó melletti pok
lok átszenvedései után, ma a velen- 
fci síkon üldözik a hitszegő ellenséget.

Az ilyen könnyilszolgálatosoknak 
tehát a háborús teherviselés egyen- 
sulyát a saját lelkiismeretük mérle
gén kell helyreállitaniok, úgy, hogy 
anyagi erejükhöz mérten bőven je
gyeznek a hetedik magvar hadiköl- 
csönre.

Ha már a vérük nem hullott, 
Jélljon a pénzük garmadával. I'.zt 
Követeli tőlük a bajtársi becsület! 
“ ezt követeli tőlük a haza 1

A belső fronton reájuk háruló 
ezen küzdelem dicsőséges megvi- 
lása lelér Cgy fegyveres győzelem 

eredményevei. Álljanak tehát a hadi
kölcsön zászlója alti és jegyzéssel, 
valamint a jegyzésre való buzdítás
sal vigyék azt minél fényesebb si
kerre. Nincs ti hozzájárulásnak oly 
kis mértéké, amely ne tenne szamot 
a hadikök sön végső et ediuenyeben 
s amelyet, ha mar több nem telik, 
a nemzet ne fogadna a vét áldozattal 
is egyenlő elteknek.

I ertm szelesen a busás jövedelmű 
hadseregszallitokkal szemben az igé
nyek jogosan sokkal fokozottabbak. 
Ezek hozzajárultisának nemcsak a 
veráldozat alól élvezett mentesseg
gel, hanem a háborúból nyert ha
szonnal is a legszigorúbb aranyban 
kell állania.

Teljesítsek ezt a hazafias köte
lességükét, mert a végső győzelem 
kivivasában es a mindnyájunk által 
hón óhajtott béke létrehozásában 
csak akkor lesznek méltó bajtársai 
a harctereken hősiesen küzdő, vé
rükét es életüket feláldozó, derék, 
magyar testvéreiknek '

A feminizmus erkölcsi alapja
Ina: grór Teleki Sándorné

„Vessző'utás", „keserű pohár”, „szaruv- 
nyirhálás“, , gam-svetés ‘ Mi még? Ah igen. 
Beszelhetünk .kutmérgezésröl" is, de ezt csak 
a legutóbbi idők óta. Eleinte estik a kis tü- 
szurkálások, apró pici infámiák voltak napi 
renden. Eleinte. — mikor a feminista aspi
rációkat illett kivieeelni, lesajnálni, bókkal 
elütni, be, hogy ez mit sem használt, kö
vetkeztek a finoman kieszelt kis biivelykszo 
rilók. spanyolcsizmák es egyeb kinzóesz 
kozok rendre-rendre Elmondhatjuk, hogy 13 
év leforgása alatt végig tanulmányozhattuk — 
(a saját lelkűnkön) mindazt a művészétté 
fejlesztett sanyargatást, amivel a középkorban 
azok testét törték, zúzták, akik valamely uj 
eszmeért mertek síkre szállni. Mert óh . az 
emberiség sohasem tanul. Azok se, akik kí
noznak, azok se, akiket kínoznak S ma is 
éppen úgy vau, mint hajdan volt .Kiki maga 
mesterségét lolylatja . . . folytatja”
mint a társasjátékban mondják. Lám — itt 
vannak mindjárt a feministák. . s itt van 
velük szemben a közvélemény ....

Egyenetlen párbaj volt. Vagy, ha úgy 
tetszik, rosszul beállított társasjáték. S még 
is mi történt? Hogy a játék teljesen jelle
get cserélt, - a kevesekhez jöttek a sokak, 
— a sokak ellenben úgy megfogyatkoztak, 
hogy most mar csupa önfentartási ösztönből 
is kénytelenek magukat - feministának val
lani. Ha visszagondolok barom, négy észtén 
dóré, összehasonlítom akkori küzdelmeinket a 
maival, azt hihetem, hogy álmodom Akkor 
.komoly politikus” előtt vakmerőség szamba 

ment, ha valaki a nők választójogai merte 
Iclcmliteni ; ma kész róla a törvényjavaslat, 

természetes, hogy ha eddig nagy volt 
azoknak a szama, akik végtelen magaslatok
ból néztek le minket, amiért emberszámba 
vágytunk jutni, ina pereröl-percre növekszik 
azoknak a lelkes, jo barátoknak a száma, 
akik ha még olyan jó kutholikusok is - még
is a törökkel szeretnék kiáltozni, hogy „se
gítsd őket Allah de ne olyan nagyon I “ 
Ami úgy értendő, hogy legyünk valasztopol 
gárok — ha muszáj, hát, na jó, — legyünk 
választhatók is, — de az Istenért I ne sza
baduljunk fel minden gyámság alul. Ennek 
a jámbor jókívánságunk köszönhetjük, hogy 
tudatosan elferdített szövegezésben kiirtölik 
vi.aggá még mos*,  is a feministák irányelveit.

Mivel ezek a támadások, bár csupán 
egyes maradi C.assandráskodá«ban nyilvá
nulnak, mégis egy tökéletesen kialakult rend
szeres.- éggel ismétlődnek itt is, ott is sza
badjon nekem a Feministák Egyesülete 
vezető tagjainak sok sok gyűlésén, újra meg 
újra ismételt, mindenkor szent meggyőző 
dessel hangoztatott kijelentéseit bokrétába 
szedni.

íme, sorra veszem a vádakat, (annyi
szor hallottam azokat az utóbbi időben, hogy 
betéve tudom valamennyit.)

Először is itt van a nagy mumus, a 
gyermekáldás ellen való — jogos — véde
kezés. Válaszul hadd álljon itt Szirmay Osz
kárul: azon beszédének néhány sora, mit a 
nemi betegségek elleni küzdelem ankétjén, 
I. évi április havában elmondott.

„Vájjon nem feltűnő, nem megdöbbentő 
jelenség e, hogy van egy vétség, mely oly 
teljesen ellentmond ti női lélek természeté
nek, s midőn a társadalom ezen vétséggel 
találkozott, egy paragrafust szegzett ellene, 
a büntető codexben kereste az orvoslást, 
ahelyett, hogy a feltűnő jelenség okait ku
tatva, azok orvoslását kereste volna.”

A női léleknek legsajátosabb alkotó ele
meben, az anyai ösztönben, amely lényegé 
ben pontosan nőm definiálható, csodásán 
egybeforrnak tesli és lelki erői. S ha van 
valami, ami remélnünk engedi, hogy az 
emberiség kibontakozik azon vér — és sár
tengerből, melyben most szinte elmerülni 
latjuk, es. hogy fejlődhetik egy szebb jövő 
felé, úgy azt csakis az anyai ösztön térhó. 
dilásától remélhetjük.

Az anyai ösztönben mintegy átfhiomu- 
lasat, -zublimálásál látjuk a nemi ösztönnek. 
A nemi élet felé vonzza a nőt, de nem a 
pillanatnyi kedvteles a célja, hanem az, hogy 
életet adjon, életet egy lénynek, melyet önma
gánál jobban szeret, melyben testi életét 
folytatja, melyre lelke minden kincséi paza
rolja, s melyért tudatosan s néha öntudat
lanul mindent áldoz, hogy önmagánál jobb, 
boldogabb, tökéletesebb lénnyé nevelhesse. 
Az anyai ösztön erősiti meg a nő mono
gram hajlamait.
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Még sokkal előbb, 1914-ben ugyancsak 
Szirmayné irta ,A Nö“ május ő-iki szúrná- 
bán a következőket:

r.\ gyönyörű. békés csendes, meghitt 
otthonokban a háziasszonyi teendők nem 
emésztik fel a családanya minden ere ét, 
hanem egyéniségének harmonikus fejlődése 
folytan gyermekeinek igazi anyja, nevelője, 
férjenek igazi életlarsa tud lenni.“

Dienes Valéria 1917. október lóén 
ekként nyilatkozott:

„Az asszony akarja a családi élet tiszta
ságát, a gyermek mindenekfolött való védel
mét és kultusza , az anyaság tiszteletét és 
ápolását, minden erőszak megszüntetését, 
egyéni, társadalmi es nemzetközi békét A 
férfi könnyen üt rést a családi tisztaságon 
futó szórakozások kedvéért, csak másodsor
ban értékeli a gyermeket, hajlandó ember
anyagot költeni kétes célokért, megmosolyogja 
az anyaságot és természetesnek érzi az ököl
jogot és hadiállapotot. “

Giücklich Vilma, a Feministák Egyesü
letének június 16-iki nagygyűlésén mondta

„Egyesületünk már 1904-ben. megala
kulása esztendejében, csatlakozott a Nők Vá
lasztójogi Világszövetségéhez, l ette ezt annak 
világos tudatában, hogy mindaz, amire tö
rekszünk : az emberiség védelme a degene
ráció ellen, az anya emberi méltóságának, 
gazdasági érdekellek es hygienikus jólétének 
védelme, a gyermek minden gazdasági, szel
lemi és testi érdekének előmozdítása meg
valósíthatatlan, ha nem tudjuk elérni azt, 
amit műveltebb és szabadságot jobban meg 
becsülő országok megadtak mar a maguk 
asszonyainak : a választójogot

Bédy—Schwimmer Rózsa „A Nőu 1917. 
januári szamában Írja:

„Az a hatalmas, az elet minden kérdé
sét felölelő programul, amelyet feminizmus 
címen egy név ala fognak, az anya és gyer
mekvédelem. nevelésügyi reformok, a nők 
kiképzési lehetőségei, a női munka értéke 
lese, a házassági jog re‘ormálasa, a fajrontó 
nemibetegségek és az alkoholizmus elleni 
védekezés, a kettős morál megszüntetése 
stb, stb. a világ minden részében a társa
dalom legbölcsebb elmeit, legmelegebb szí 
veit, legtettrekészebb kezeit foglalkoztatta.

he akar a gyermek problémái, akar a 
női pályák megnyitása, akar a tudomány 
egyenlő mértekkel osztása érdekében dolgo
zott a feministák cgy-egy csoportja, vala
mennyit legerősebben az a gondolat oszló 
kelte, hogy szellemi és társadalmi ku túrán
kat homokra építjük mindaddig, inig a 
habom a társadalom elfogadott intézménye
ihez tartozik “

Szegvari Sandorné : a nemi betegségek 
elleni ankétén igy nyilatkozott :

„A kettős morál széliemétől keli megsza
badítani a törvényhozást, a társadalmat, a 
közfelfogást, ha azt akarjuk, hogy fajunk él
jen és felvirágozzek, ha azt akarjuk, hogy 
egészség és bizalom honoljon az ottho
nokban I

Nem lehet kétféle merlek : női becsület 
és férfi-anarchia. Hanem legyen egyféle 
emberi, sexuális becsület Csak egyféle meg
bízhatóság, csak egyféle tisztaság, csak egyféle 
hűség van. Ez az a Neuoiienlierung*  
amelyet ránk parancsol az óra komolysága, 
ha azt akarjuk, hogy népünk megmaradt 
része jövőben fajunk megmentöje lehessen.

Aki komolyan akarja a nemi elet sza
nálását és belátja, hogy ez az egyetlen ut, 
amely célhoz vezet, annak nem szabad meg
feledkeznie egy nagy alapvető igazságról. z\ 
kettős morált vészes következményeivel együtt 

csak a nő közreműködésével lehet kipuszti 
tani az egész törvénykezés szelleméből, a 
közfelfogásból, a való életből, ha a nő egyenlő 
befolyású tényezője lesz a társadalomnak : 
ennek pedig első feltétele a politikai egyen- 

1 Ghicklicb Vilma a nemi betegségek elle

ni ankéten a prostitúció kérdésénél többek 

közölt mondta :
„Idézzék Blasehkó professzor mondását: 

„a morál nem egyféle, hanem százféle/ 
Tudjuk mi is, hogy különböző korokban, 
különböző éghajlat alatt, a műveltség külön
böző fokán más inas a népek erkölcsi fellő 
gasa; ezt indokoltnak es természetesnek 
találjuk. De indokolatlan es természetellenes, 
ha ugyanabban az órában, ugyanegy helyen, 
közösen visz véghez ket ember egy cseleke 
detet s azért egyiküket földig sújtja a tár
sadalom ítélete, mig a másik gavallér gya
nánt kerül ki a kalandból?

„A nők gazdasági és társadalmi hely
zetének javitasa, a korai hazassagkötés meg
honosítása mindkét házasfél kereső munkája 
segítségével, a később tárgyalandó nevelés
ügyi reformok következetes végrehajtása : 
Ezek az eszközök, ha nem is máról-holnapra, 
de komoly akarattal néhány ev leforgása 
alatt mélyreható javulást biztosítanak a tár
sadalom testi egészsége, ethikai színvonala, 
eugenikui érdekeinek kielégítése terén.u

Mindebböi napnál világosabban kitűnik, 
hogy a feministáktól semmi sem állt és áll 
távolabb, mint immorális, (pláne amoralis!) 
elveket hangoztatni, terjeszteni Aki az ellen
kezőjét állítja, az vagy nem tudja, vagy 
nagyon is tudja, hogy mit, miért beszél . . . 
Ámde mindhiába 1 — a karaván halad, ha
lad, előre, fel ! Ellenben az a néhány maradi, 
kákán csómot kereső dáma, aki c?ak meg
szólni tud, de az emberiség kátyúba jutott 
szekerét meg csak meg se próbálja kizök
kenteni onnan, marad, marad es — elma
rad, — ott messze, messze. Bugaczon, 
vagy — Mucsán? . . • Ki bánja? Gsak 
hadd beszéljenek! Hadd mulassanak, ha jól 
esik nekik, kitelik az idejükből . . .

Mi a fegyverszünet ?

A múlt héten a táviratok özöne adta 
hírül az egesz világnak a reánk nézve 
valóban örvendetes eseményt, hogy az 
egesz orosz frontra terjedő fegyverszünetről 
tárgyalnak.

A negyedéves bábom története ennek 
következtében uj fejezethez jutott A háborít 
krónikájában egy regen vart szó kivanja 
magara terelni a közfigyelmet : a fegyver- 
szünet. Szívesen szentelünk néhány külön 
sort neki, mert bizonyara érdekelni fog 
mindenkit, hogy voltaképpen milyen is a 
fegyverszünet ?

A hadviselés többféle fegyverszünetet 
ismer. A fegyverszünet lehel helyi es lehet 
általános. Az ideiglenes fegyverszünet a 
hadvezérek egyezkedésének kepezi tárgyát 
s a csapatok annak tartama alatt minden 
ellenségeskedéstől tartózkodni kötelesek. 
Ilyen fegyverszünetnek van helye az elesett 
vitézek eltemetése, istentisztelet tartusa, 
azután pedig a béketárgyalások megkezdése 
erdekeben Az általános fegyverszünet mar 
kivüiesik a hadvezérek halaskörén ; ez már 
az államhatalom jóváhagyását igényli Meg 
kötésével azonban diplomáciái képviselői 
vagy a hadvezér is megbízható

Az ideiglenes fegyverszünet lényegileg 
katonai intézkedés; az aitalanos fegyver 
szünet allamcselckmény A hadtest
parancsnokoknak kötelességük a fegyver 
szünetről az összes csapatokat haladéktala
nul értesíteni, hogy igy az ellenségeskedés 
beszünleltessck Hu valamely csapat azért 
folytatja az ellenségeskedést. mert a 

fegyverszünetről hitelt érdemlően tudomása 
nincs, ez nem képezi a fegyversziinpt 
megsértését

A fegyverszünet alatt minden támadás 
jellegű cselekedet szünetel, az ellenség 
területen való előnyomulás is. A fegyver
szünet alatt tilos minden háborús akció 
kivéve a csapatok gyűjtését a háború 
színhelyétől távol, mert ezt az ellenség 
különben sem akadályozhatna meg. Az. 
összeütközések elkerülése végett a két tábor 
között semlegességi területet szokás meg
határozni, amelyen átlépni tilos.

Ha a fegyverszünet meg nem hosszub- 
biltatott, az ellenségeskedések külön felmondás 
nélkül újra kezdetüket vehetik

Nemzeti öntudatunk.

E háború sok tekintetben próbára tett 
berniünket Anyagi és erkölcsi teherbíró ké
pességünknek sohasem kellett annyira me<». 
feszíteni magát, hogy a véres versenyben 
megállja a helyét, mint most

A nagy súly alatt már-már recsegnek- 
ropognak állami létünk oszlopainak ereszté
kei, de azért még mindig bírjuk a küzdelmet, 
verjük az ellenségeket és nem esünk kétségbe 
a jövő felett,

Szívósak vagyunk, akikkel ha egyszer va
laki kikezd, nem hamar boldogul, sőt barna 
rább kifárad, mint mi

Szép, férfias és boldogabb jövőre híva 
tott népnek jellemvonása ez Ezeréves 
történetünk aiiit róla ki bizonyítványt, hogy 
igaz, amit Írunk. Ennyi agyarkodó kisebb- 
nagyobb szomszéd között e lelki tulajdonság 
nélkül már régen se hírünk, se hamvunk 
nem volna

A mostani borzalmas fergeteg is sok 
értekünket, vagyonúnkat pusztította el. de 
mindaddig, amig nemzeti szívóssággal tartjuk 
kezünkben a kardot és álljuk az ellenség 
bömbölő agyúinak pokoli tüzet, addig bátran 
és a győzelem biztos reményeben nézhetünk 
e harcok záróakkordjai elé.

Azonban téved az, aki a nemzeti szí
vósságot egyedül abban keresi, hogy van 
erünk, hozzávaló iizikiimunk és energiánk 
végig folytatni a felvett küzdelmei.

Kétségtelenül e képességek is nélkülözhe
tetlen feltételei egy nép fennmaradásának.

Ámde ami e tulajdonságokba a hajló
tűzet adja, vezeti, irányítja és állandóan, 
mint a perpetuum mobile, az elveszett haj 
tokai újakkal pótolja, az a nemzeti öntudat 

i eleven ereje.
E siralmas napokban az önbizalmunkat

• felkeltő és ébrentartó mozzanatok közt tala- 
! lünk olyan tünetekre is, amelyek aggodal

mat keltenek minden jó magyar ember 
keblében.

Nemzeti öntudatunk egyedül vitéz légy- 
véreink fényében tetszeleg magúnak ; egye

' dűl a harci tevékenységek hősi babérjaiban 
gyönyörködik es egyedül-itt keresi es találja 

I lel magút
Szó sincs róla! Büszkék lehetünk joggal 

j az e tereken kivívott sikerekre, sőt e sikerek 
mellűn járulnak nemzeti öntudatunk növeke
déséhez és nemzeti önérzetünk megerő
sítéséhez.

Csakhogy e háborúnak is, mint a többi
eknek, előbb-utohb vége lesz. S azután csak 
a hadi dicsőségek emlékezete képezi azt a 
forrást, amelyből a nemzeti öntudat táp*  
Iái kozák

Értékes forrás ez is, elismerjük, ámde 
nem az az éltető erejű, amit a nemzeti nyelv 
ápolásában és kultiválásában találunk.

És ami a mostani háborús idők iegel- 
I szuinoritóbb tünetét kép *zi,  az azon leverő 

tapasztalat, hogy édes anyanyelvűnk sajat 
hazánk határain belül is kezdi elveszíteni 
érvényesülését.

Amint kileszed a lábad kapudon. mar 
több német szó üli meg a füledet az utca*  
kon, mint magyar.

Ha pedig a vonatra ülsz, bármely részen az 
országnak, egyáltalán nem boldogulsz a 
magyar beszéddel Idegen nyelven traccsolnaK, 
a fülkéket elfoglaló utitársaid Ha egy ,,,csZ 
sze külföldről való, az itteni viszonyokkal nu 
ismerős utas uluzik ál a vasúton must orss
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. a hallott társalgás után ítélve nem 
^'sejti hogy Árpád birodalmán keresztül 

,lSZIMintlía nemzetközi, olyan átfutó ország 

nk Mintha röstelnök sajat nyelvünket, 
'Thatással van ránk e sötét tapasztalat

|io.»v úri és nem úri családjaink is e 
Iára napokban amikor saját fiainkat és 
Havainkat is alig tudjuk eltartani idegen 
(tonnákkal szaporítják hazukat, csak azért, 
L/gyermekeik azt a bizonyos idegen nyel 
vet már kiskorukban sajátítsák el, nem is 
'erem, erősebben szóvátenni. mert még 
lailtitra ellenes támadással vádolnának. Pedig 
e téren is jó lenne vigyáznunk, nehogy a-, 
idegen nyelvek oly mohó és nagy kultu
szában elvesszen az anyanyelvűnknek önma
gunk előtt való megbecsülése és az iránt ér 
zett gyönyörködő büszkeségünk.

Hégi közmondás : Nyelvében él a néni
jét Ha ez igaz — aminthogy sarkalatos 
igazság is, — akkor a nemzet fiainak lega
lább hónuk határain belül viszont e nyelvvel 
kell mindenütt: utazásban otthoni társai 
zásban élniük

Ez az eljárás tartja fenn nemzeti ön
tudatunkat. Gy. Gy.

Különfélék.
— A lévai Reviczky Társaság mn 

délután 5 órakor, a városháza nagytermében 
Zeneiskolai Hangversenyt rendez, amelynek 
műsora : I Lőschhorn : Etűdé Játsza : Ge> - 
i/ely Biri. 2 Bátor : Boszorkány tánc. Előad
ja: Ho/fos Endre. 3 Beinecke : Miniatűr 
Sonata. Játsza • T. Nagy Irén. 4. Bullák 
Estiharangszó. Jatsza: K arafiát h Anna o. 
Lichner: Tulpe. Előadja : Jlei/iócn/er Biri
6. Field: Nocturno: Zongora, harmónium 
kettes. Előadjak : Haypeport Benée, Szilassy 
Alapiár. 7. a) Geller: Etűdé, b) Schmitt: 
Rondo. Játsza : Lriry Lili 8 Wilin: Suil 
1-sö tétel: Játsza : Pátkay Kiara 9. Hurand : 
Valse As dur. Előadja : I laszaty Ödön. 10. 
a) Czerny: Etűdé, b) Poldini: Serenad. 
Előadja: Szilassy Aladár — 10 perc szü
net. II. a) Grieg: Vaterlandisclieslied b) 
Gneg: Elégia Előadja: 1 lappé port Elza. 12. 
Ketterer: Walzer. Játsza: Uohnnyi Caesa 13. 
Grieg: Menüett : zongora és harmónium 
kettes. Előadjak . Pintér Ali ve. Vlaszaty (Időn 
14 Weber: Aufforderung Zum lanz. Jat 
sza: Kmoskó Irén 14. Gaal F. \ magyar 
rapsodie. Előadja : Tiniéi Alii e. Belépti- 
dij tagok részére nem kőtelező; nem tagok 
részére 1 korona.

— A huesonbatosok diszKürtje a 
harctéren. Esztergom polgársága — mint 
már említettük — a háziezred fennállásának 
200 eves évfordulója alkalmából művészi 
kivitelű ezüst diszkürtőt ajándékozott a < s. 
és kir. 2G. gyalogezred parancsnokságának. 
A kiirt felavatása nemrégiben szép ünnepség 
keretében folyt le A diszkürtőt a legutóbb 
indult menetszázaddal vitték a harctérre s 
annak hangja mellett küzdenek most a 
hős huszonhatosok a hazáért, a királyért 
és a — békéért 1

— A F. M. K. E. közgyűlése. A 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
f. évi december hó 30 nn, délelőtt 11 óra
kor, Nyitrán, a varmegye székházanak kis 
termében tartja meg XXXV. évi rendes köz
gyűlését, melyre az elnökség az egyesület 
nek összes alapitó, örökös, rendes es pár 
toló tagjait lapunk utján is meghívja.

— A Revlczkv-Tarsasag- felolvasó 
estélyeinek sorozatát december 14.-én. 
kenteken délután 5 órakor a városhaza 
közgyűlési termében Arany János születésé
nek 100 éves évfordulója alkalmából rende
zendő Arany-ünnepséggel kezdi meg, melynek 
érdekes műsorát a társaság vezetősége a kővet
kező szamokból állította egybe : 1. Elnöki meg
nyitó. 2. Arany János, ünnepi óda Havas Ist
vántól. 3. Képek Arany életéből.Erd'lyi József 
felolvasása- 4. Arany-dalok. L Leteszem a 
lantot. . . , 2. Enyhülés. Zenéje Pikéthy 
Hbor-tól. r,nekli : Csavaró József, zongorán 
kiséri : K öves kút i Jenő. 5. A mi Aranyunk. 
Koróda Pál felolvasása. G. II átéri Lát dók.

Jánostól. Melodrámai zenéje: Ilév fi
Gézától. Szavalja: f arkon Olga, zongorán

kiséri : uller Ferenc 7. Pázmány lovag. 
Arany Jánostól Szavalja: Margitka.
8. Arany-dalok. 1. Csillagnak születtél . 
(Petőfi verse) 2. A toronyban delet haran
goznak. (Petőfi) 3. A hegedű szaraz faja. 
(Arany verse) \ dallamok Arany János tól. 
Énekli; Csurara József, zongorán kiséri : 
h uller Ferenc 9. Arany Jánostól szaval 
Szabó S. Zsigmond 10. Csendes dalok. 
Arany verseire Bartalus Istvántól ; férfikar 
h hó 21.-én pedig Tompa-ünnepséget 
rendez a társaság melynek műsorát jövő 
számunkban fogjuk közölni.

— Kerületi megbízás. Az országos 
zöldség, főzelék és gyümőlcsforgalmi rész 
vénytársasag ailal aiakilotl megbízott kerü
leteket most, alakította meg ezek egyike 
a hivatalos lap csütörtöki szamában közzé 
tett jelentés szerint a lévai kerület, mely
nek gócpontja Léva városa. Ezen kerület 
felöleli Barsvármegye egesz területét es 
Hontvármegyéből Selmecz- és Belabá- 
nya városál. valamint a báli járást. A társa
ság megbízottja : Engel József es Fia cég Lé
van. Hontvármegye többi része az esztergomi 
kerülethez tartozik.

— A Barmuegyei Gazdasági 
Egyesület igazgatóválasztmánya Léván, 
f. évi november hó 25 én tartott ülésen Bom
bay Vilmos elnöknek es dr. Halmi Sándor 
választmányi tagnak előterjesztésen*  ' rajtáik 
Jenő titkárnak az igazgatói címet es a i ik 
fizetési osztálynak megfelelő háborús pótlékot 
egyhangúlag megadta.

— Kevés a petróleum. Az a szo
morú állapot, amelybe a szénhiány juttatja 
a villamos telepünket, igen sok családban, 
kereskedésben es ipari körökben okoz za 
vart es kellemet enségel, amelyet még nö
vel a petróleum- és gyertyahiany. Felhívjuk 
a városi tanács figyelmét arra, hogy min
den erkölcsi súlyát vesse latba, hogy varo 
síink több petróleumot kapjon, mivel a jelen
legi körülmények között a petroleurnjegyen 
kapható mennyiség nagyon kévés Heggel 
még sötét van. világítani kell, délután is 
szükséges a világítóeszköz, mert a villany'' 
világítást későn kapjuk meg.

- Ar. árdrágítók vagyona a
rokkantaké. Jóleső megnyugvást fog 
kelteni az a hir mindenfelé, hogv a haza 
védelmének szolgálatában rokkanttá vált 
katonák javára rendelt árdrágításból befolyó 
bírságok immár tekintélyes összegre szaporod 
lak. Körülbelül 550 ezer koronára rúg 
csupán az az összeg, amelyre az eddig 
elitéit árdrágítókat kötelezlek. Ehhez az 
összeghez az elclmiszerdragitókra kirótt 
pénzbüntetéseket hozzáadva. összesen
l,00582G korona jut eddig a rokkant katonák 
javára.

— Előléptetés A király Urduk Ala
dár tüzérfőhadnagyot, az olaszharctéren 
küzdő (didinket, a könnöcbányai áll siket 
néma-intézet tanárat, aki a habom kitörésé 
óta teljesít katonai szolgalatot és az ellen 
seggel szemben tanúsított vitéz magatartá
sáért már több kitüntetésben részesült, 
nov hó l en századossá léptette elő

- Bemutatáozas. A lévai rom. katli. 
iskolaszék óhajtására Hcckmann István ok
leveles kantor és tanító, aszódi allami javító 
intézeti családfő, akit az iskolaszék, mint 
alaposan képzett es kiváló ügyességű kántor
iamtól, a város képviselőtestületénél egyhan- 
gulag hozott javaslatba a megválasztásra, 
azzal mutatkozott he a híveknek, hogy teg 
nap az összes isteni tiszteleteket ö végezte 
és ma is végezi. A város képviselőtestülete 
a választást szerdán, e hó 12 én, d. u. 4 
órakor tartandó rendkívüli közgyűlésében 
fogja megejteni.

— Ausztriában magyarul tanul
nak A bécsi lapok rendkívül rokonszen
vesen foglalkoznak azzal az eszmével, hogy 
a magyar nyelv tanításai hozzák be a 
város iskoláiban es kiadták a jelszót: 
Tanuljatok magyarul'. \)e — mint örömmel 
értesülünk — a magyar nyelv tanulására 
való hajlandóság nemcsak Becsben, hanem 
mar Ausztria más varosaiban is meg
nyilvánult. Lapunk lőiiiQiikatársának, Jarosü 
Ferencnek nővére, Chris'ophory Edéné, aki 
St.-Pöltenben van férjnél mar 20 ev óta. 
hosszabb levelet irt balyjunak és arra ken 

ót hogy küldjön neki magyar-német és 
német-magyar nyelvtanokat es szótárakat; 
közölje vele, hogy milyen módszert kövessen 
a magyar nyelv tanításánál. mert a 40 
ezer lakossal biró városnak intelligens 
köreiből már eddig is sokan felszólítottak, 
hogy tanítsa okét magyarul. Lapunk fő- 
munkatársa a legnagyobb készséggel teljesí
tette nővérének óhajtását. — Az osztrák
németek ezen elhatározása fontos lépés a 
magyarsághoz való közeledés utján. Ausztriát 
és Magyarországot ezernyi gazdasági szál 
fűzi össze es tömérdek közös erdek, ami 
mar földrajzi tekintetben is kézenfekvő 
Ha monarchia két föuszlopa akarunk lenni, 
tudnunk kell egymással beszélni.

Titkarva'aszt is. A Lévai Erzsé 
bet illéregylet f hó 2-án tartott választmá
nyi ülésen Erdős Igna< tanítót egyhangúlag 
titkárrá választotta.

— Esknvö. k'adlecz Antal Selmecbányái 
kir. telekkönyvvezető tegnap vezette oltárhoz 
Hradecsnv Giziké kisasszonyt öz Hradecsny 
Gyuláné Siimegh Paula újból férj Simovics 
György né kedves leányát Léván.

— A cukor drágulása. A pénzügy
miniszter a napokban terjesztette be a 
képviselőiül/ elé a cukoradára vonatkozó 
törvényjavaslatot, amely igen magas adóval 
róván meg a meg raktáron levő tavalyi, 
valamint az uj üzem áltál termelt cukor 
kontingest. előreláthatólag ugyanilyen lokozott 
aranyban fog megdrágulni az ezután 
forgalomba kerülő cukor. A detailforgalomban. 
mint hírlik, a cukor ara kilogrammon kint 
2 K G0 fillérré lóg emelkedni.

— Tűz egy ruhakereskedésben. 
Szombaton, c hó 1.-én, éjjel, eddig még ki 
nem derített ókból Kürti Gusztáv ruhakeres
kedőnek a városháza épületében levő s az 
üzlettel kapcsolatos ruharaktárában tűz la 
madl, amelyet éjfél után egy rendőr vett 
észre. Amidőn az üzletbe behatoltak, a tűz 
a dúsan felszerelt raktárban mar igen nagy 
pusztítást tett. Sok ruha teljesen elégett, 
sok pedig hasznalhatatlanna vált A kar 
igen jelentékeny, de a biztosítás folytán 
legnagyobb része megterül.

— A mozi ma Szigligeti híres régi 
népszínművét, a Szökött katonát mutatja be 
filmen, melynek páratlanul szép a rendezése. 
Ezenkívül .1 kirendelt védő címen egy kitűnő 
vígjátékban íog szórakozást lelni a közönség. A 
műsort a f elhők felett természetes felvételek 
egészitik ki, mely a levegő birodalmát 
mutatja be szebbnél-szebb le vételekben. 
Csütörtökre sikerült a tulajdonosnak a 
Tatárjárást megszerezni, melyben Kosari 
Emmi és Király Ernő szerepelnek. Bizonyara 
örömmel vesz róla tudomást a mozikedveló 
közönség

Zongorazók figyelmébe ajánljuk, 
hogy Francsek József zongorakészicü a híres 
bécsi G. Hofbauer zongoragyar udv. szállító 
több éven at volt alkalmazottja városunkba 
érkezik <*s  elvállal mindennemű zongora- 
renoválást, bőrözést, hurozást. Előjegyzéseket 
szivessvgbol elfogad a kiadóhivatal.

Jótékonyság.
Kudnay Béla Alsózseinberröl öt méter

mázsa burgonyát küldött a József Főherceg 
Barsmegyei Tanítók Házának, mely kegyes 
és jólelkü adományért az internátus felügye
lő bizottsága lapunk utján is hálás és őszinte 
köszönetét fejezi ki.

Az Ondrejkovies testvérek cég szives 
volt a „Gyermek-Otthon" részére november 
hóban kimért húst, 17 K 80 f. értékben, 
ingyen felaján ani. Halas köszönet az. ott 
ápolt gyermekek nevében.

Nyilvános köszönet
Aranyosmarót magas értelmi közönsé

gének meleg hálával köszönöm a szép ko
szorút, amelyet elhunyt drága nővérem ra
vatalára helyeztek s kegyeletes megjelené
süket a gyászszertartásnál.

G BUttnsr Lina.

Jegyezzünk a hetedik 
hadikőlcsönre!
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SrUletés. _____________

a szülölí nerc
t£

Ginzerv Hugó Piroska M í*u
Putlrik István Szenczi R leány

Házasság

A gyermek 
neve

András 
.Mária

Vóleienv és mcuvasszm nerc Vallása

Ka.llecz Antal llradecsnyi Gizella r. kath.

Halálozás

az clbuuvl nerc Kura A halál oka

Kissik Józsefné 49 éves Emlőrák

Eládó ház
Léván Partiér 3 szám. LEGJOBB BEVÁSÁRLÁSI FORRÁS!!

EJadő-s^Simor.- és Zöldkőit ut- 
czai sarokház. nősebbet Forgács Mihály 
anyakönyvvezelí'.iieNjs Dl. Balog San 
dór ügyvéd urnái. >.

Eladó ház.
A Kálnai-utcza 5. sz ház szabad
kézből eladó. Bővebb felvilágosítást 
nvujt dr. Kmoskó Béla ügyvéd. Léva.

KERN TESTVÉREK
FŰSZER-, GYARMATÁRU- ÉS VASNAGYKERESKEDÉSE

Mjtmwii LÉVÁN. teletöm ttán m.

Kiadó üzlethelyiség
Léván Szepesy-utca 3. szám 
alatt. Bővebbet ott a hazban

lado ház.
Léván, KálválSg-sor 3. számú sarok 

dó — —

Lakást keres.
Léván 4—5 szobaK modern lakás 
lehetőleg kertlel inajuXj.-re keres
tetik Czim a kiadóhivatalban.

Legjobb fűszer- és cseniegeáruk Naponta friss felvágottak.
Főtt prágai sonka, teavaj. Legjobb minőségű k á v ő k. „Glória*  pörkölt 

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

Vasáruk és kcnyhafetszerelési cikkek.

alumínium, sphinx, zománcozott lemez és öntöttvas konyhaedényék 
modern háztartási cikkek. Villan.os főzőedények, foiralók és vasalók

GAZDASÁGI CIKKEK:

Ásó, kapa, lapát, csákány, aczélvilla, fűrész, ojtókés, metszőolló 
ágfürész, tömlő, szivattyú, vízmentes ponyva, gépszij gyári áron. 
Usszes kerti-, mezőgazdasági, méhészeti és tejgazdasági szerszámok.

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

„Üzlel áthelyezés."
Tisztelettel értesítem t vevőimet, 

hogy az évek óta fennálló, jó hírnév 
nek örvendő, sajat k. szitményü kefe 
és meszelő raktáramat, folyó évi de
cember hó 15 -ét gyárilag berendezve, 
Balassagyarmatra helyezem át

Kérem t. vevőimét, bizalmukkal 
továbbra is megtisztelni szíveskedjenek.

Kiv. tiszt.
Löffler Károly és társa

moziba
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 
•••*  műsora erdekes.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefnii ■»»; 33. Ó V 8, H Tulefos un , 33.

Piactérén, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú, gépek:

*“o*"«*  nagyságban Hopferr és
bcliraiitz gozcEéplo készletek, eiedeti Itt ellohár-féle 
vetőgép ek, fáchei-téte ekek és talajművelő eszközök 

•landnt w éden e izakbavt-gó gépek és gáprészek 
Világhírű RaI-jd lánczoskutsk.

Legjobb minőségit r.rmanykanirak elkészítése 
rs felállítása jut; nyos arakban. ~W* -

Nyomstott Nyílra. •» Társé L yvorssajtójAn Lévtn

H


