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Kultúrát a falvakba.
Aki bejárta közép vagy észak 

Európa civilizált vidéKeit, annak az 
első dolog, ami a szemébe ötlik, 
hogy város és falu között alig van 
valami számbavehető külömbség. 
Nem beszélünk világvárosokról, 
amelynek ugylátszik mindenhol az 
a rendeltetése, hogy ott halmozód
janak fel a legraffináltabb élvezetek, 
ott mutassanak be minden újdonsá
got, minden szépséget, ami a hu
szadik század sok tekintetben egész
ségtelen gondolkodású embereinek 
szép csakis. Nem beszélünk világ
városokról, csak olyanokról, ame- J 
lyekben a polgári gondolkodásmód 
és polgári erények találnak otthon- ! 
ra Az ilyen fajta városok és falvak 
között nyugaton édes-kevés a kü- 
lömbség, úgy, hogy az ember jó
formán azt sem tudja mikor van 
faluban, mikor van városban.

Mennyivel másképen van ez ná
lunk. Itt bizony hamarosan megtud
juk ha falura kerültünk. Poros utcák, j 
fásitatlan utak, a lábikránkba sze
relmes kuvaszok, az utcára kifolyó 
trágyáié jellemzi a magyar falut 
külsőleg. Szórakozást mást nem 
nyújt, mint ha a kétes tisztaságú 
kocsmában gyönyörködünk abban, 
hogy verekszenek a jóvérű legények. 
Ha valakinek nem tetszenek ezek a 
harcias élvezetek, elnézegetheti 
órák hosszát, hogy a községháza 
előtti pocsolyában mint úszkálnak

az elfajzott kacsák és libák. Köny
vet, újságot a kormány által hiva
talból küldötteken kivül aranyért 
sem lehet találni. Ezek nagy része 
sem valamilyen közkönyvtárban lel
hető fel, hanem más fajta wköza-he- 
lyen.

Egy szó mint 6záz, a mi falvaink 
meglehetősen szűkölködnek abban 
a táplálékban, amit a lélek megkí
ván. Jó részben ez az oka aztán annak, 
hogy a falvak népe igazán minden 
szivfajdalom nélkül veszi a kezébe 
a vándorbotot s megy a városba 
vagy még annál is meszebb, amint 
éppen a múlt héten irtuk: Amerikába. 
A testére a nagy \árosokban sőt 
talán a tengerentúl is jóval nagyobb 
nyomorúság várakozik. Hiszen a 
nagyvárosokba özönlő földmivelő 
proletárság valósággal koplalásra 
Ítélt sereg abból a kis keresetből, 
amihez véletlenül hozzá jut, magá
nak és családjának becsületesen 
jólakni sem lehet. Otthon az áldott 
anyaföid legalább a testitáplálékot 
megadta, ha egyebet nem, a jó izü 
tápláló rozs kenyeret és a paprikás 
szalonnát.

Igen ám, de ezzel szemben város
ban ezer- és ezer szórakozás kínál
kozik ezer és ezer olyan esemény 
adja elő magát s olyan tárgy ötlik 
a falu unalmától megcsömörlött em
ber szemébe ami táplálja a le kot, 
ami egész sereg uj fogalmat, uj 
gondolatot nevel az ember agyában,

vagyis ami növeli a lelkek mélyén 
csírázó kultúrát. Húsz fillérért meg
láthatja a falusi ember a XX. század 
csodáját, a mozit. A robogó villamos, 
a tötfögő automobil, az ingyenlátható 
repülőgép, az égbe nyúló paloták 
számai, a múzeumok, képtárak s 
más ezernyi látványosság, a pormentes 
utca hetekre, hónapokra való emész
tési anyagot ád az ember agyvele
jének. Es a legtöbb elfelejti a testi 
nyomort csak azért, hogy a lelke, 
az agy veleje minden nap uj élveze
tekben részesül.

Nem is csoda tehát ha a falu 
ezernyi baját ismerők már régóta sür
getik, hogy adjunk kultúrát a falvak
nak is. A kultúra, ez a szellemi 
táplálék miért legyen kiváltsága 
kizárólag a városoknak. Miért kell 
a falusi embernek minden áron 
térdig sároscsizmában járni, miért 
kell a falusi embernek csak eszten
dő múltával megtudni azt, hogy 
Albánia határát, hogy kerekiteték ki? 
Miért kell tifuszos kutakból inni a 
falu népének, még a városinép mil
liós vízvezetékek vagy artézi kutak 
egészséges vizét fogyaszthatja.

Ezeket a kérdéseket hangoztat
ják már évek óta, egyszer tenn 
kellene tehát valamit a falvak kul
túrájának érdekében!

Láng és Kun köznonti szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon t í
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A Rákóczi-kultuszért.
Horváth Antal tanítóképzői igazgató a lévai 

tanítóképző legközelebbi tanárszéke elé a 
következő szép javaslatot terjesztette : 

Nagyságos Igazgató U r!
A Rendtartás 75. §-ának 3. bekezdése 

alapján s ugyancsak ott a 80. §. d.) pont
jára való tekintettel valamint különös fi
gyelemmel a 62. §. szellemére és a 115. §. 
következő szavaira. „A vezetésnek legfőbb 
gondja . . . hogy a nemzeti szellemet és a 
nemes eszmények cultusát meggyökereztesse, 
ápolja és megerősítse az ifjak lelkében*... 
az alábbi indítványt terjesztem elő s kérem 
Nagyságodat, hogy azt a legközelebbi ren
des ülés napirendjére tűzni szíveskedjék.

Indítvány. Az intézeti tanári testület 
hozzon határozatot, hogy a jövőben időtlen 
időkig minden hazafias iskolai házi ünnep, 
avagy az intézet tanári testületé és ifjúsága 
hozzájárulásával vagy közreműködésével 
tartandó nyilvános hangverseny, stb. prog- 
rammjába II. Rákóczi Ferenc, a daliás ma
gyar szabadsághős, cultusának ápolása és 
megerősítése céljából ennek a küzdelmes, 
színes és lelkes korszaknak költészetéből 
hol egy költeményt, hol egy kurucz-dalt 
Nagy zenei müvet fog fölvenni, még pedig 
ezen határozatára való hivatkozással.

Megokolás. Történeti tény, hogy II. Rá
kóczi Ferenczet a wieni udvar állandóan 
kémekkel vétette körül s igy egész termé- 1 
szetes, hogy ez a rendszer olyan alakokat 
is teremtett meg, akik tendentiosus jelen
téseikkel magukat érdekesekké, sőt nélkü
lözhetetlenekké óhajtották tenni, érdemeket 
akartak szerezni. Az meg éppen sajnos 
tapasztalati tény, hogy az ilyen tendentiósus

01 Küphjás fofiásza.
Ó színek színe, ördög bibliája 
Fújd meg lelkembe roppant riadód.
Ó szivek szive, züllött, furcsa szivem 
Vidd az ördöghöz drága véradód.
Puffadt erszényed, mely vértől hízott meg, 
Az élet asztalára dobd oda.
És hogyha elaludt a sors ezer évig, 
Mostan történjen végre a csoda.
Vesztett csaták, vér és kudarc után 
Más nem maradt csak ez még és a semmi.

Ó érzitek-e, micsoda e hívás:
Szaladni, úszni s menni, menni, menni, 
Örökre folyni, örök körfolyásban 
Ujhodni, veszni, hullni lefele.
Csók és halál, bús kezdet és busább vég, 
Színkeverés, tánc és örök csere, 
Lélegzeni parázsló okszigénben 
És nézni, hogy minden hogy folyik el, 
És érezni fejünkön egy sisakkal 
A harc előtt, hogy menni, menni kell.

Kosztolányi Dezső.

jelentésekből a legmagasabb személyiségek 
részére készülő hivatalos előterjesztések 
ugyancsak ezt a nyomot követik s igy ezek 
a kémjelentések és előterjesztések a titkos 
és bizalmas jelleg örve alatt számos oly 
részletre is kiterjeszkednek, a miknek be
hízelgő, pikáns, sőt insiunáló természete 
csak azoknak, vagy éppen azoknak kedves 
és kívánatos, a kik ezt a kémrendszert 
fenntartják vagy egyébként nevelésüknél és 
környezetüknél fogva szinte hozzá vannak 
szoktatva ahhoz, hogy az érdekelt dolgok 
és események olyan körülírással kerüljenek 
<áéjük, a miként azt ók szívesen veszik, ha 
mindjárt az igazsággal ellenkeznek is, tehát 
ha mindjárt nem históriai tények is.

Köztudomású, hogy ilyen kémjelentések 
és bizalmas előterjesztések kihasználásával 
egy históriai pamflett jelent meg az utóbbi 
időben, a melynek illatos nevű szerzője 
kétségtelenül szentségtörést követett el a 
magyar nemzet eszményített szabadsághőse 
ellen, amikor őt ebben a megvilágításban 
hozta a nemzet elé s mert éppen most 
tette ezt, nyilván azt célozta, hogy II. Rá
kóczi Ferencz egyéniségét körülragyogó 
fényességet elhalványítsa.

Ezt a hazafiatlan czélt, tudjuk már most, 
nem érte el, de nem fogja már elérni 
senki . . . soha ! Kell, hogy nemzeti ide
áljaink személyét — s igy II. Rákóczi Fe- 
rencét is — ha lehet, riég ragyogóbb új 
fényesség övezze, s ezt és csupán ezt 
célozza ez az indítványom, miért is kérem 
a tekintetes tanári testületet, hogy azt egy
hangúan magáévá tenni sziveskedjék.

Tisztelettel:
Léva, 1914. ápr. 11.

Horváth Antal igazgató.
A figyelemre méltó indítványt a tanító

képző tanárszéke egyhangúan fogja elfogadni.

Levelek az uj magyar iro
dalomról.

Asszonyom !
Kedves hangú soraiért fogadja ismeretle

nül is leghálásabb köszönetemet. Bizonyos 
jóleső lelki megelégedettséggel olvastam 
levelét. Szavam hát mégsem csak a pusz
tában kiáltónak szava. Vannak, akik meg
értik (vagy megérzik'.), s velünk együtt 
igaznak tartják igazunkat I Bátorító és erőt- 
adó érzést fakaszt bennem az a tudat, hogy 

' lelkesedésem, szavaim, írásaim előttem is
meretlen és ismeretlennek maradni akaró 
emberek lelkében annyi megértést, helyes
lést és együttérzést találtak. S az meg 

; éppenséggel büszkévé tesz, hogy ez a 
férfi energiáját növelő megértés és együttér- 

! zés női lélekből ered.
Kedves levelének egy-két gyermekiesen 

őszinte vallomása meghatott. Nem ismerte 
( a modern irodalmat, mégis úgy érette, hogy 
j nekünk van igazunk.

S most, hogy olvasásába kezdett, csal
hatatlannak hitt erős érzése kezd inogni s 
már-már az öregeknek kezd igazat adni 
(legalább egy-két kérdésben : érthetetlenség 
stb.), holott úgy érzi, hogy mégis csak 
nekünk van igazunk. Ezzel a vallomásával 
kapcsolatos, rám nagyon megtisztelő kéré
sét, szívesen teljesítem. Az ígért cikkekben 
tehát az uj magyar irodalom képviselőit 
nem tanulmányszerűen, irodalomtörténeti s 
másszempontu tudományos megvilágításban 
tárgyalom majd, hanem bennük az uj ma
gyar irodalom megértéséhez, élvezéséhez, 
szépségeinek és értékeinek meglátásához 
vezető utón ajánlkozom szives kalauzul — 
önnek s mindazoknak, kik velünk együtt- 
éreznek és nem átallanak velünk tartani. 
Szóval az uj magyar költészet olvasásának 
és megértésének módszerét igyekszem majd 
megadni az Ígért cikkekben, de az ön  iránt 
való tiszteletem jeléül s az ön utólagos 
engedőmével — Önhöz intézett levelek 
formájában.

Feljebb lépés.
Irta: VÉGH ISTVÁN.

A minapában, úgy alkonyat időben be
állított hozzám elszánt ábrázattal Gürgő 
Domokos kisbiránk. Krákogó köhécs és 
illő köszöntés után imigyen szónokolt:

Tekintetes uram, kérem alássan, ér. már 
megelégeltem, meg is untam a szolgálatot. 
Itt a mindenszentek, lemondok ezennel a 
hivatalomról, mivelhogy „feljebb lépek." 
Tetten helyettem uj kisbirót választani. 
Elég már nekem a falu kenyere. Meghoev 
már „feljebb is lépek."

Hát már meg mi a guta ütött kendhez 
vén bagoly? Hová lép feljebb? A padlásra 
vagy a toronyba? Miféle hivataláról mond 
le? Nem is tudtam, hogy kend is hivatalnok.

Kérem alássan tekintetes uram, tetszik 
tudni, mindig belső ember, hivatalbéli sze
mély voltam, mióta „az bírák urak" kis 
bírónak tettek. De most már lemondok, 
minthogy holnaptól kezdve „feljebb lépek."

Hát aztán mi lesz kendből holnaptól 
kezdve? Főispán vagy püspök, hogy any- 
nyira feljebb lép? Miből él azután? Hiszen 
kendnek semmije sincs. Vagy a lutrin nyert 
kend? Mi? Nem jó volt az a kis kereset?

Nem kell már nekem tekintetes uram se 
kereset, se lutri. Lesz már nekem fölséges 
jó dolgom. Megmondotta már nekem Péter 
barát, az a szent életű ember, hogy nekem

I magasabb hivatalom lesz. Megmondott 
mindent. Ha tudná tekintetes uram, hogy 
holnaptól kezdve mi leszek, bezzeg elfogná 
a sárga irigység még bírák uraimékat is 
mindközönségesen.

Hát mondja kend mi lesz már no!
Hát megmondjam ? Jó, hát tekintetes 

uramnak csak megmondom. Elmegyek ké
rem alássan Podolinába, a szürkebarátok
hoz izé . . . Hogy is mondta csak Péter 
barát? Bizony még elfelejtem, hogy mi is 
lesz belőlem. Izé . . . Csakhogy eszembe 
jutottl Mindenesnek megyek. Minden én le
szek. Az bizony! Mindenben én leszek 
benne; de nem lesz más dolgom, mint a 
barátok szamarának az etetése. Ezért lesz 
ennem, innom, minden ami csak jól esik. 
Nagy tisztesség és becsület ám ez, a ma
gam fajta szegény embernek. Megmondotta 
ezt Péter barát, mert hogy amint ő mon
dotta. az a szamár, annak a bizonyos je- 
ruzsálemi szamárnak a dédunokája. Tehát 
nem olyan akárminő szamár, 

i Hát aztán hogy lesz, mint lesz az, hallj# 
kend Domokos bátyó ?

Hát már csak kivallom: úgy lesz az ké
rem alássan tekintetes uram, hogy meg
szerződtünk a Péter baráttal, aki a minap 
is itt járt nálunk s a podolinai klastrom 
számára szent adományokat gyűjtögetett. 
Holnap errefelé megy haza. Azt mondotta 
ő kegyelme, hogy a klastrom inspektora (!)
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Azt hiszem, hogy ha egy meghatározott 
személyhez — s éppen nőhöz — s levél
formában intézem soraimat, az írásaimnak 
csak javára lesz : hisz nagyobb közvetet- 
lenséget, világosságot és az olvasóhoz való i 
nagyobb alkalmazkodást kíván tőlem. S I 
ez a mód célravalóbb is lesz, mert több 
hasonló lelki ingadozásban levő olvasónak 
szintén ulbaigazitója lehet s á tala vagy i 
hívünk vagy ellenfelünk lesz.

Levélbeli irodalmi csevegésünket: az 
első irodalmi órát már most megkezdhetjük.

Én előkeresem és főiteszem professzori J 
pápaszememet, ön pedig a nagyobb ké- i 
nyelem okáért üljön ringó hintaszékébe s 
aztán megindulunk.

Asszonyom, ne vegye rossz néven, hogy : 
nem tudom megtagadni tanári mivoltomat \ 
s ezért első csevegésemet az uj irodalom- j 
ról a német profeszor uraktól tanult módon 
kezdem. Bevezetésül beszélek hát tárgyam i 
helyes elnevezéséről s az irodalom céljáról 
és föladatairól, mert hisz az öregekkel való 
összekoccanás titkos zára tulajdonképpen 
itt van. A tudomány német mestereihez 
való hűség és teljesség kedvéért kellene 
ugyan tárgyam történetéről és irodalmáról 
is szólnom. De ez éppen úgy untatná Önt, 
mint az irodalom segédtudományainak föl
sorolása. S ez nem célom. A tudományos
ságon igyen ejtett csorbáért a német pro
fesszorok bocsánatát majd csak kiesdeklem.

Ön 1 izonyára észrevette már, hogy mos
tani levelemben a modern szót szántszán
dékkal kerülöm, holott eddig gyakran él
tem vele, különösen az uj irodalom, az uj 
művészet emlegetésénél és hivőiknek el
nevezésénél. Rosszul tettem. S mióta ezek 
a szavak: modern, modernista, modernizmus \ 
itt és másutt a köznapi használatban jelen
tésükben eltorzítva forognak, s a modern 
szó: csak divatost, romlottat,  bizarr t, extra- 
vaganst stb. a modernista: kávéházi, ener- 
vált ifjúkat, „roggyant térdüeket" stb. 
jelent s a modernizmus: hatóságilag üldö
zendő s minden becsületes, józan s ép

kiöregedett, mást, újat keresnek helyette. 
Engem nagjon alkalmasnak talált erre a 
diszes és Istennek is tetsző hivatalra és 
meg is választott. Ennek folytán én ez 
napságtól fogva a podolinai kalastrom in
spektora vagyok. Nem parancsolnak már 
nekem se tekintetes uram, se bírák urai- 
mék. „Feljebb lép.k!" Nem kézbesítek 
semmiféle pogány citatóriákat, nem kisé
rem a végrehajtókat, nem őrzöm a kolera 
szobát. Ez napságtól fogva lemondok min
den falumbeli hivatalomról. Tessen nekem 
tekintetes uram, a hűségemre nézve, be
cs'hetes igaz bizonyilványt adni, merthogy 
Péter barát azt is megmondotta: csak ilyen 
igazsággal lehet bejutni az uj hivatalomba.

Hát menjen kend Isten hitével. Reggelre 
kelve megkapja igaz bizonyítványát. Hanem 
tudja-e kend, hogy a podolinai barátok
hoz csak igaz katholikus ember mehet sza
már gondozónak ?

Kérem alássan én ott mindig nagyon hű
séges és igaz katholikus hitü leszek, öreg
szem is már. Hatvan felé járok. Istenhez 
akarok térni egészen.

Hát áttér kend? Elhagyja a hitét? Hiszen 
ha jól tudom kend lutheránus?!

Nem én kérem alássan! Az az hogy nem 
is tudom. De azt hallottam, hogy ámbár 
kálvinistának születtem, lutheránus pap ke
resztelt. Mivel pedig kis gyerek koromban 
a főt. plébános urnái Jlibapásztorkodtam,

erkölcsi érzékű embertől kárhoztatandó el
vek összeségét vagy ilyes elvek alapján 
való mozgalmat jelent: s nem az én értet
tem és használtam jelentésben szerepel, at
tól fogva irodalmi, művészeti dolgokkal 
kapcsolatban szántszándékkal kerü öm s a 
világért le nem írom.

Mert nekem szent irodalmat és művé
szetet ilyen gyanús és megbélyegző jelzők
kel átallanám illetni. Az én ajkamon s az 
én toliamon a modern szó az irodalommal 
és a művészettel és az emberi lélekkel kap- j 
csolatban mindig tiszta világos jelentésű : 
volt: az új, a mai, a maikorszerű, fogalmá
nak az új- jal szemben pontosabb és ki
fejezőbb szóképe. Ezért irok önnek a m o 
dern magyar irodalom helyett az új magyar 
irodalomról. Mert végtére a kettő egy.

Ezek után nem lepődik majd meg, s nem 
veszi zokon, ha egy olyan köztévedést is 
szóvá teszek, amelynek talán Ön is vallója, 
de amely szintén nagy sértés az irodalomra 
s más művészetre is. Az irodalom céljára 
és föladatára gondolok.

Ez a nagy sértés, az a máig is elterjedt 
közhiedelem, hogy az irodalom pusztán 
csak szórakoztató eszköz. Csak egyetlen 
célja és föladata van: gyönyörködtessen ben
nünket, kellemes érzéseket fakasszon bennünk 
Igen. tehát azt kívánjuk tőle, ha unatko
zunk, űzze el unalmunkat, ha ebéd után 
leheverünk, vagy este nem tudunk mindjárt 
elaludni: álmositson, áltasson el bennünket. 
Ha fiatalok és szerelmesek vagyunk, akkor 
azt kívánjuk tőle, hogy ringasson ábrán
dokba s magunk szerelmének magunk szőtte 
ábrándjaihoz lássa el képzeletünket anyag
gal s alakokkal, tegyen bennünket roman
tikussá, érzelgőssé; egy-egy versikében ad- 

! jón hangot szerelmünknek, örömünknek,
I bánatunknak, reményeinknek vagy csalódá-
■ sainknak. S még valamit: adjon mintát, 
j formulát aira, hogy áradozzunk a szép
■ szavak özönével imádottunk előtt s — vagy 

milyen szavakkal tegyünk tanúságot előtte 
mélységes, sirigtartó szerelmünkről. Vagy

még arra használtuk, hogy műveltséget fi
togtassunk vele: megelégedvén a szerző 
nevének, a mü címének megemlítésével a a 
tartalom vázlatos elmondásával.

Ugy-e bár asszonyom, általában ilyen 
formán gondolkodnak az irodalom céljáról. 
S ez általános fölfogás alapján természe
tesnek találja, hogy Magyarországon ma
gyar iro d a lm i m űveltségrő l (amely majdnem 
egyértékü a nemzeti műveltséggel) nem 
lehet s nem szabad beszélnünk. Hisz fér- 
fiaink legnagyobb része nem olvas. Más a 
hivatásuk, szakmájuk, nem érnek rá — ezt 
vetik okul. S ha szórakozni akarnak, csak 
nem unalmaskodnak könyv mellett, mikor 
ital, zene, kártya nagyobb idegizgalommal 
járó szórakozást nyújtanak. Nőink jórésze 
— szintén nem ér rá olvasni, hisz házi 
dolgok, toilette, társaság stb. szétforgácsol
ják minden idejüket. Nekik is van ezeregy 
okuk — a nemolvasásra. De köztük mégis 
sokkól több olvasó akad, mint a féifiak 
közt. Csak egy a baj : legtöbbször mégis 
csak unaloműzésből, csak szórakoztatóul s 
társalgási témának olvasnak s nem lelki- 
szükségletből.

Hát kik olvasnak 7 — kérdezheti joggal. 
Ábrándos és szerelmes fiatal lánykák, és 
nagyratörő, betüfaló diákgyerekek — meg 
a tanárok. Tiszteletre méltó kivételek persze 

! itt is — ott is, ezen a részen, azon is 
; akadnak. S legújabban olvas Budapest, né- 

hány nagy vidéki, zsidóktól elevenített (pl. 
j Nagyvárad) magyar város. A vidék nagy 

része még a régi lélek szerint él. Mindez 
| sajnálatra méltóan színtiszta igazság. S 
j ezért nem beszélhetünk magyar közszellem

ről, egységes magyar lélekről. tNem élnek 
vele, azzal, nem használják azt. ami megte
remtené : a nemzeti irodalmat De ez az oka 
annak is — még rákerül a sor — hogy 
olyan csökönyös nálunk a maradiság, leg
alább féiszázaddal ezért kell mindig 

1 Nyugat mögött kullognunk s azt majmol- 
J nunk. A haladás „miazmái* a fölvágatlan 

és olvasatlan könyvek ezreiből nem szaba
dulhatnak ki s nem fertőztethetik meg a

pápista iskolába kellett járnom, mert ott a 
, mester ur ingyen tanította a plébános liba- 
, pásztorait. Péter barát pedig azt mondta, 

hogy ez teljesen elég az jj hivatalomhoz, ! 
amit a podolinai barátoknál adnak.

Nohát menjen csak kend Isten hírével, I 
j lépjen feljebb. Ha majd megunja magas j 
I hivatalát, melyre most feljebb lép, lépjen j 
! kend lejebb, jöjjön vissza, meglehet lesz 
i még kendből minálunk belső ember, hiva- 
i ta!béli t. i. olyan amilyen volt. Hanem azt 
1 tanácslom: vigyázzon a barátok szamarára! 
j Én nem a legjobbat hallottam felőle. Azt 
, mondják Domokos bátyó, hogy, rugós, ha- 
, rapós, hogy rossz erkölcsű állat.
I Azt Péter barát is mondta, kérem alás- 
i san. hogy egy kicsit csiklandós, de más 
| rossz erkölcsei felől nem szólt az. Hanem 
, majd kivallatom. Holnaptól fogva már én ! 
j leszek a gondviselője. Együtt megyünk fel | 
I Podolinába, Péter a kolduló fráter, én, 
j meg a szamár.

Másnap csakugyan együtt utaztak az or
szágúton. Domokos vezette a szamarat, 
Péter rajta ült, mivelhogy a kordé megvolt 
rakva egész a tetejéig elemózsiával. Beszél
gettek. A barát oktatta az uj „inspektort," 
egyben instruálta a rá váró kötelességek 
minemüsége és mivolta felől.

Domokos bátyó egy darabig hallgatott. 
Majd megszólalt.

Tisztelendő Fráter! Minő erkölcsei van

nak enne* az én, akarom mondani, ennek
a mi szamarunknak?

Erkölcsei a szamárnak? Mit akar kend 
ezzel mondani?

Hát izé . . . harapós-e, rugós-e?
Domokos bácsi, nem is rúg, nem is 

harap.
Én? Én, hogy nem rugók, nem is hara

pok, azi tudom, de hogy a szamár, ez a
mi szamátunk nem rúg-c?

Nem rúg.
Nem is harap?
Nem is harap.
Azt hallottam, hogy valami hamis, rossz 

erkölcsű állat. •
Hogy lehetne rósz erkölcsű annak a bi

zonyos szamárnak az ő dédunokája?
Én nem tudom, de hiteles és hivatalos 

személytől hallottam.
Rágalmazták ezt a mi jámbor szama

runkat, Domokos bácsi.
De hát még is mit tudna róla mondani? 

Tudja mit Domokos bátya, mivelhogy már 
a mi emberünk, kendnek csak mégis meg
mondom. Ez a szamarunk nem tűr a há
tán se bűnöst, se zsidót, se eretneket. Ha 
ilyen ember ül rá, irgalmatlanul leveti. Ak
kor megbolondul, rúg is, harap is, táncol 
is, egyebekben a legjámborabb állat az 
égés világon. Mindezeket azonban a tré
fás kedélyű Péter barát azért fogta rá a 
számárra, hogy a gondozója ne próbálja
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levegőt — hogy u] kort, u) életet teremt
senek ujlelkű emberekkel.

Ily előzmények után bizonyára nem tartja 
merésznek és túlzónak azt a síintén igaz 
állításomat, hogy a magyaroknak fennen
hangoztatott részletfizetéses irodalompárto
lása szintén külsőleges divat s a szépkötésfl 
könyvek sora jó szoba diszül használható. 
Egy-kettőn meglátszik, hogy járt a kézben, 
de a legtöbbje nagy türelemmel várja : 
mikor nyitják ki.

Másutt tán máskép van ? Igen, Asszo
nyom. Egy képet németországi tapasz
talataimból. A jénai nyári tanfolyamon tör 
tént. Egy hires professzor az anyanyelvi 
oktatás tanításáról beszélt. Nagyobbrészt 
német tanítók, tinitónők és tanárok hall
gatták. De idegenek is jócskán akadtunk : 
magyar, angol, francia, svéd, finn, japán j 
stb. Még amerikai is volt. A professzor 
Heine Buch dér Lieder-éből egy jelentékte
lenebb verset idéz. A németek arca ragyo
gott. De im, a tudós professzor elakad. S 
im a terem minden szögletéből száll az 
egyszerű német tanítók és tanítónők szájá
ból a kisegítő szó és a következő sorokat 
már helyretalált professzorukká! együtt züm
mögték. A magyar felnőttek közül hánytól 
kéidezhetném, tudja-e a Hymnust, Szózatot 
s a Nemzeti dalt, könyvnélkül ? Kevesen 
akadnának. No igen, nem szakmájuk !

A német professzoroknak sem, de azért a 
teológusoktól, fizikusoktól bioligusoktól 
és történettudósoktól s Jena büszkeségétől 
Reintől, a pedagógustól, épp oly gyakran 
hallottam német (s olykor jelentéktelen) 
költőket idézni, mint az irodalmi tanároktól. 
Náluk az irodalom a nemzeti műveltség kel
léke, minden német közkincse és birtoka. 
De nemzeti közérzésük, kötszellemük is 
v an ám !

meg a ráülést. Külömben is úgy hozzá
szokott Péter baráthoz, hof.y mást nem 
akart megtűrni a hátán. Elvolt kényeztetve 
szörnyen. Amint Péter barátot meglátta, az 
6 ismeretes két hangjával, örömében azon- j 
nal dalolni kezdett.

Ezek után a szamár rémitő nagy sző- j 
get ütött az uj .inspektor" fejébe. Milyen ! 
szépen elgondolta magában, hogy majd 
felül rá s vigan szamaragol s ime nem 
bizonyos, hogy felveszi-e a hátára? Nem 
bizonyos pedig azért mert ő maga se tudja 
bizonyosan, hogy nem bűnös és nem eret- : 
nek-e? És ha ráül, azonnal és rögvest ki- j 
tudódik valami. És ha megtudják a bará- \ 
tok, hogy a szamár levetette, szégyen- < 
szemre még el is küldik. Elveszik az uj 
hivatalát, melyhez oly sok szép reményt l 
fűzött. Hanem mindegy, megpróbálkozik ' 
vele titokban, mikor a barátok nem lát
hatják, mikor senki sem látja. Legalább 
megbizonyosodik felőle bünös-e eretnek-e? 
És aztán ahhoz fog alkalmazkodni.

Néhány napig csak elvezetgette a sza
marat a podolinai hegyek aljában levő for
ráskúthoz itatni, de mindig rosszul esett 
Domokos bátyának felballagni a hegyen a 
zárdáig. Gyalogolni a szamár mellett. Furcsa 
volt neki. Bántotta a lelkét az a kényel- 
metes puha ülés ott a szamár hátán.

Egyszer aztán Péter barát bement a vá
rosba, nem őrködött kedvenc szamara fe
lett. Domokos bátyúnak se kellett több. I 
Itt az alkalom, meg próbálja vájjon meg- 
türi-e a hátán • szamár? Megtudja: vájjon 
bünös-e vagy pedig erőinek? Itatáskor le
felé menet felült a szamárra, ott ahol a 
hegyoldal meredeke kezdődi*.

Ugy-e bár Asszonyom, német megvilágí
tás mellett mily máskép festünk, mi?

S hogy mi az irodalomnak az igazi célja, 
föladata az egyén, a nemzet életében s az 
emberiség fejlődésében arról a következő 
levelemben csevegünk.

Most Isten önnel !
Kézcsókoló tisztelője

Ete.
U. i. Utóiratára én is utóiratban vála

szolok. Kérését : levelének megsemmisítését 
nem tudtam teljesíteni. Nem vitt rá a lelkem. 
Engedje meg, hogy levelestáramban kedves 
emlékként őrizzem.

H Í R E K .

— A nagysallói csata évfordulója Április 
l9rén, vasárnap múlt 65-ik évfordulója az 
1849-iki diadalmas nagysallói ütközetnek, 
ahol a császári seregek nagy vereséget 
szenvedtek a honvédektől. Az évfordulót — 
amint értesítenek bennünket — nagy lel
kesedéssel, ünnepély keretében ülte meg 
Nagysalló és vidékének hazafias közönsé
ge. A ragyogó tavaszi időjárás csak emelte 
az ünepélyes hangulatot, mely a szinmagyar 
községen uralkodott. A fényes történelmi 
emlékű nap évfordulóján a község minden 
felekezetének templomában ünnepi istenitisz
teleteket tartottak, este hét órakor pedig 
nagyszámú közönség gyűlt egybe a község
háza előtt, a honnan imponáló fáklyásmenettel 
vonult a véráztatta főtéren álló honvédem
lékhez, hol atulajdonképeni ünnepély lezajlott. 
Itt a református daloskör hazafias énekeket 
adott elő jó készültségei Kömlcy László ta-

Hanem a szamár nem hiába pihent már 
vagy három hete. Mellső lábait hirtelen 
megmerevítette, a fejét közibük vágta, hátsó 
lábaival pedig kegyetlenül l irugott, fel a 
csillagos ég felé. Domokos bátyó pedig, 
mint valami hamis aviaúkus. repült keresz
tül a fején s nagy ívben szállt az édes 
anyaföldre, de ott sem állapodott meg, 
hanem gurult le a meredek lejtőn s csak 
a völgybe* tudott nagy nehezen talpra 
állani. A szamár pedig derült ábrázattal ott 
állt a hegyoldalban.

Domokos bátya, ahogy feltápászkodott’ 
keservts pillantást vetett a zárda felé. Majd 
megindult, ámde nem a zárda, hanem a 
szülőfaluja felé. Zárda, barát, szamár, in- 
spectorság mind semmi. Sietett a hütelenül 
elhagyott ősi otthon felé, szivében azzal a 
keserves öntudattal, hogy ö bizonyosan 
bűnös is, eretnek is, mert a szamár csak 
a kettős kifogás miatt vethette le őt oly 
kegyetlenül, hogy még az oldalbordái is 
ropogtak bele.

Harmadnapra hogy hazajön, jelentkezett 
nálam: tekintetes uram itt vagyok, elcsap
tam magamtól a podolinai klastromot, nem 
nekem való hivatalával együtt. Jobb ne
kem itthon. Ha meg nem sérteném addig 
is vágok egy kis fát, hátha már fogytán 
van a vágott fája.

Hát mi lesz Péter baráttal meg a sza
márral, Domokos bátya?

Már az nekem mindegy tekintetes uram, 
de én csak magmaradnék a régi hivatalom 
mellett, ha — tekintetes uram is úgy akarja. 
— „Mindenütt jó, de legjobb otthon!"

nitó vezetésével, majd N y i t r a y  Zoltán ref. 
segédlelkész lépett az emlékoszlop elé és 
hazafiságtól izzó hangú beszédben méltatta 
1849. április 19-ét, mely egyik hős legendás 
napja volt a magyar szabadságharcnak. A 
nagy tetszéssel fogadott beszéd után újból 
fölhangzott a daloskör hazafias éneke, amit a 

! közönség áhitatos ünnepi érzéssel együtt 
| énekelt a daloskörrel. Az ünnepély után a 
; nagyvendéglőben sikerült társasvacsora volt, 

ahol Gaal Dániel, a nagyközség jegyzője 
í mondott lelkes, hazafias beszédet, amit még 

több is követett.
— Városi közgyűlés Léva város képviselő

testülete f. hó 18-án rendkivüli közgyűlést 
tartott. A közgyűlés folyamán a villamos 
telep megváltásának ügye felett igen zajos 
vita folyt, mely után a közgyűlés kimon
dotta, hogy márc. 17-én hozott ama hatá
rozatát, mellyel a megváltási összeg fizetési 
határidejét ápr. 1-ben állapította meg, hatá
lyon kívül helyezi s egyben utasította a pol
gármestert annak tisztázására, hogy vájjon 
márc. 15 én a Hazai villamossági r.-t. ellen 
volt e csődeljárás folyamatban vagy sem. 
S miután •  tekintetben az eddigi bizonyí
tékok még mindég kétséget hagynak fenn, 
a közgyűlés kimondta, hogy egyenesen a 
budapesti kereskedelmi és váltótörvény
szék tanácsához fordul kérdéssel, hogy 
van-e jelenleg csődeljárás folyamatban, 
vagy volt-e márc, 15-én elintézetlen csőd
ügye a társaságnak. Dr. Szilárd Samu in
dítványára a közgyűlés póthatározatot ho
zott, melyszerint a város (a megváltási 
ügylettől) visszalépési jogát fenntarija. — 
A kereskedelmi miniszter Léva város hely- 
pénzdij-szabályrendeletét módosítás céljá
ból visszaküldte, miért és a közgyűlés 
kimondotta, hogy a jóváhagyásig a régi 
szabályrendelet érvényét tartja fenn. A 
lévai kerületi munkásbiztositó pénztár 
székházat készül építeni Léván s e célra 
ingyen telket kért a várostól. A képvise
lőtestület a munkásbiztositónak adomá
nyozta egyhangú szavazással az Oznian 
téren levő volt városi kocsislak telkét. A 
munkásbiztositó pénztárhoz az iparosoknak 
és kereskedőknek sok érdeke fűződik, 
azért ez a szociálpolitikai intézményünk, 
mely most újabban a komoly fejlődés út
jára lépett, méltán megérdemli a várostól 
ezt a támogatást. A közgyűlés, mely bele
nyúlt az estéli órákba, ezenkívül még több 
kisebb ügyet tárgyalt le.

— Az ipolyság — lévai vasút A közel
múltban ment végbe a tervbe vett ipoly
ság — lévai vasúti vonal közigazgatási 
bejárása. Amint most értesülünk, a vasút 
építésére a jövő tavsszal fog kerülni a sor,

— Uj ügyv d. Dr. Szcdlaesek Kornél az 
ügyvédi vizsgát jó sikerrel letette és amint 
értesülünk, Léván telepedik le.

— Apr. Il ike a tanítóképzőben. Az 1848- 
iki törvények szentesítésének évfordulóját 
a tanítóképző — minthogy ápr. 11-ike a 
húsvéti szünetbe esett — ápr. 15-ikén házi 
ünnepség keretében ünnepelte meg Ai év
forduló jelentőségét Fekete József intézeti 
tanár méltatta. Beszédét a Hymnus előzte 
meg s a Szózat követte.
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— Kvasz Andris lévai repülése iránt, 
mely vasárnap délután lesz, vármegyeszerte 
nagy az érdeklődés. Ha az idd alkalmas 
lesz, úgy rendkívül nagyszámú közönség jön 
össze a katonai gyakorlótéren, hogy a nem 
kis mértékben érdekes látványosságban 
gyönyörködjék s tanúja legyen annak a si
kernek, amit az emberiség a levegő meghó
dításában már elért. Amint értesülünk, a 
repülésnél vármegyénk főispánja, valamint 
a megye számos előkelősége is meg fog 
jelenni. Kvasz András és Zsélyi-féle monop
lánja már megérkezett Lévára. A rendezőség! 
valamint a rendőri hatóság a biztonsági 
óvóintézkedéseket a legnagyobb apparátussal 
fogja ellátni. A közönség kényelmére a ren
dezőség büfféről is gondoskodott, kizáróla
gos árusítási jogot adván Deutsch Mihály 
vendéglősnek és Bartos Henrik cukrásznak. 
A repülés színhelyére a Városi szállótól 20 
percenkint autóbusz ; 15 p-kint pedig auto
mobil-közlekedés lesz fenntartva. Viteldij 
személyenként 80 fillér, illetve automobilon 
1 korona.

— A fösorozások. Barsvármegyében má
jus hóban kezdődnek a fősorozások. A 
megye nyolc sorozójárásában összesen 
3867 első, második és harmadik korosztály
beli állitáskötelest hívták fel ezekre a sorozá
sokra. A törvényhatóság által elkészített s 
jóváhagyott működési tervezet szerint az 
ujoncozások a következőképen tartatnak meg:

At aranyosmaróti sorozojárásban kezdik 
meg a sorozásokat, ahol május hó 2—4—5 
6—7—8. napjain ujoncoznak. Polgári elnök 
Mailáth István alispán, polgári orvos dr. 
Bcnkö Lajos vármegyei főorvos lesz. A so
rozásra felhívott állitáskötelesek száma 659.

A garamstentkirusti sorozójárásban má
jus hó 11 — 12—13—14—15—16 és 18-án 
soroznak. A polgári elnök Itt Dombay Vil
mos, polgári orvos pedig dr. Qasparetz Béla 
?m. tb főorvos lesz. A felhívott állitásköte
lesek száma 1043.

A lévai sorozójárásbaa junius 1H —17—
18 —19 és 20-án tartják meg a fősorozáso- 
kat. Polgári elnök Mailáth István, polgári 
orvos dr. Karafiáth Márius vm. tb. főorvos 
lesz. A felhívott állitáskötelesek száma 835.

A t ottlányi sorozójárásban junius 15 és
16-án lesznek a sorozások. Polgári elnök 
Mailáth István, polgári orvos dr. Politcer 
Miksa vm. tb. főorvos lesz. a  felhívott álli
táskötelesek száma 382.

A wrebilyi sorozójárásban junius 17—18
19 és 20-án soroznak. A polgári elnök 
Rudnyánszky János, a polgárt orvos pedig 
dr. Oravstz Kálmán vm. tb. főorvos. A fel
hívott állitáskötelesek száma —.

A Léva vároti sorozójárásban junius 15-én 
lesz a sorozás. Polgári elnök Mailáth István, 
polgári orvos dr. Medveczky Károly vm. 
tb. főorvos less. A felhívott állitáskötelesek 
száma 140.

A t újbányái sorozójárásban május 9-én 
fognak sorozni. Polgári elnök Dombay Vil
mos, polgári orvos dr. Horváth József vm. 
tb. főorvos lesz. A felhívott állitáskötele
sek száma 123.

— Veszett kutya. A lévai gyepmester se
gédjét Hornyák Vendelt, hétfőn egy kutya 
megmarta. A kutyán a veszettség gyanúját 
állapították meg A megmart embert a Pas- 
teur-intézetbe Budapestre szállították. A 
rendőri hatóság a bekövetkező veszélyek 
megelőzésére s a veszettség továbbterjedé
sének meggátlására negyven napos ebzárla
tot rendelt el.

—  A színtársulat Léván. Stabó Ferenc, a 
nyitra-besztercebányai szinikerület igazga
tója — kinek társulata jelenleg Trencsén- 
ben játszik — bejelentette a város tanácsá
nak, hogy előadásait rájus hó 2-án kezdi 
meg Léván s a siezont hat hétre tervezi 
A tanács a bejelentést tudomásul vette. 
Úgy tudjuk, hogy Szabó Ferenc társulata 
igen jó erőkből van összeállítva, igy bi
zonyára kellő pártolásban fogja őt része
síteni a lévai közönség is. A társulat mű
vészi személyzete. Nők : Budai Ilonka sub- 
rette énekesnő, M. Jászai Mariska kolora- 
tur énekesnő, Szabó Ferenczné drámai 
hősnő, Szilágyi Rózsi szende, társalgási, 
Bordács Rózsi énekes naiva, Somogyi 
Rózsi énekesnő, P. Szepesi Szidi anya, ko
mika, Vámos Juliska, Kocsis llus, Kovács 
Teréz, Pálfí Margit, Garami Sári, Szűcs 
Rózsi, kar és segédszinésznök. Férfiak: 
Szabó Ferenc drámai hős, Remete Géza 
optretta buffó, Káldor Dezső bariton, éne
kes bonvivánt, Torma Zsiga tenor énekes, 
Áldori László társadalmi színész, operetté 
énekes, Teleki László komikus, Baranyai 
László jellemszinész, Róna Zoltán sihecier 
színész, Korai Győző, Állaga Géza, Szöl- 
lősi Gyula, Eőri Lajos, Fekete Ferenc, 
kar és segédszinészek. Rendező: Remete 
Géza; a zenekart Schottner Camilló karnagy 
vezeti. A társulat műsorán a legújabb da 
rabokat is ott látjuk. Az idényben szinre- 
kerülnek: Sybill, Böském, Kis király, Nem- 
tudomka, Nevető férj, Diák hercegnő, Kol
dusdiák, Hoffmann meséi, Katonadolog, 
Éjjeli ügyvéd, Támlásszék 10, Böregér, 
Buksi, Mozi király, Szép Heléna, Sztrájkol 
a gólya, Elnökné önagysága, Telefon, Man
darin, Mária Antónia, Mértföldkövek, Titok 
1913, Tímár Liza, Tündériaki lányok stb

—  Barsvirmegye fogadalmi ünnepe. A
kétszáz év előtt vármegyénkben pusztított 
pestisjárvány megszűntének örömére a tör
vényhatóság évenkint fogadalmi ünnepet 
szokott rendezni az ősi garamszentbenedeki 
apátság falai között, úgy a nép, mint a 
hivatalos körök részvétele mellett. A május
3-án megtartandó fogadalmi ünnepen az 
egyházi hitszónoklatot az alispán felkérésé
re Ratsovtiky Kálmán lévai kegyesrendi ta
nár fogja mondani.

— Államsegély állatdijazásokra. Aföldmi- 
velésügyi kormáay a Barsmegyei Gaz
dasági Egyesület részére, az 1914. évben 
rendezendő állatdijazásokra kéteser korona 
államsegélyt engedélyezett.

— Betöréses lopás. Rappeport Manó, lé
vai zálogháztulajdonos lakásába vasárnap 
d. u. valaki behatolt és az irodában levő 
zárt asztalfiókból mintegy 250—300 koroná- 
nyi összeget ellopott. A lopással a rendőrség 
egy züllött tanoncot gyanúsít, akit a járásbí
róságnak át is adott. Nevét a törvény értel
mében nem írhatjuk ki.

— Passiójáték a Városi színházban.
Kömlei K. Gyula színigazgató hétfőn nagy 
passiójátékot rendez a színházban. A nagy
arányú előadás iránt, mint mindenfelé volt 
az országban, Léván és vidékén is nagy 
érdeklődés nyilatkozik meg. A darabban 
mintegy hatvan helybeli úri műkedvelő sze
repel. A színes és pompás kiállítású darab
nak bizonyára sok nézője lesz.

—  A lévai kér. munkás biztosító pénztár 
évi közgyűlését május hó 3-án d u. 3 óra
kor tartja Léván, a városi székház tánács- 
termében. Határozatképtelenség esetén a 
május hó 10-én megtartandó közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintet nélkül 
határoz.

— A választókerületek beosztása. Bars- 
vármegye közgyűlése a belügyi kormány 
leirata alapján a megye négy képviselő
választó kerületét szavazókörökbe beosz
totta. Ennek az uj választói rendnek az 
lesz az előnye, hogy a választónak nem 
kell a sokszor messze fekvő választó- 
kerületi székhelyre menni szavazni, hanem 
leadhatja szavazatát otthon a községében, 
vagy a szomszéd faluban levő szavazó
köri székhelyen. Mivel sok választó azon 
tévhitben él, hogy a választás most titkos 
lesz, azok felvilágosítására idejegyezzük, 
hogy kivéve a tiszta városi kerületeket a 
szavazás nyilvános lesz, mint eddig volt. 
A szavazóköröK beosztásáról szólva, a 
21439 választóval biró barsmegyei négy 
választókerület 21 szavazókörre lett fel
osztva. Az aranyosmaróti választókerület 
5409 választójával 5 szavazókörre dara- 
boltatott, ezek székhelyei: Ar.-marót I. ke
rület 10 községgel. II. kér. 18 községgel. 
Kistapolcsány 9, Nagykálna 10 és Vere- 
bély 11 községgel. A lévai választókerület 
5302 választóval 6 szavazókört kapott: 
Léva I. kér., maga a város, II. kér. 11 
községgel, Újbánya I. kér., maga a város,
II. kér. 8 községgel, Garamszentgyörgy 7, 
és Zsarnóca 9 községgel. A körmöcbányai 
választókerületet 5861 választójával 6 sza
vazókörre kerekítették: Körmöcbánya I.ker. 
maga a város, II. kér. 15 községgel, Ga- 
ramszentkereszt 11, Geletnek 13, János- 
gyarmat 9 és Ostlány 19 községgel. A 
nagysallói választókerület, mely 4867 vá
lasztóval bir, 4 szavazókörre osztatott a 
következő székhelyekkel: Nagysalló 9, Zse- 
liz 9, Barsendréd 14, és Barsfűss 12 köz
séggel.

— Előadások • falusi nép számára — A 
kivándorlás ellen. Kisóváron vasárnap Kraj- 
ttik Jenő, a barsmegyei gazdasági egyesü
let titkára gazdasági előadást tartott a köz
ség lakosságának a ref. iskolában. Előadá
sának tárgya volt a műtrágyázás, annak 
előny* it ismertette, majd pedig az egyesü
let által most beszerzett Pathe Kok vetítő
gépen az ausztráliai fatermclést, továbbá a 
cukornád ültetvényeket és a cukornád fel
dolgozását, végül pedig a koksz gyártá
sát mutatta be szépen sikerült érdekes ké
pekben. A nagyszámban megjelent gazda- 
közönség a tanulságos is hasznoscélu elő
adást nagyon szívesen fogadta. Úgy érte
sülünk, hogy az agilis titkár a nyárnak 
minden vasárnapján rendez hasonló elő
adásokat a megyebeli falvakban. — ez 
alkalomból nem mulaszthatjuk el megmon
dani, hogy ezen előadásokat, nézetünk sze
rint, bizonyára nem minden eredmény nélkül 
lehetne beállítani az ijesztő mértékben nö
vekedő kivándorlásunk csökkentésére. Meg
felelő előadás keretében, vetített képekkel 
kellene bemutatni a kivándorlásra haj'amot 
mutató vidék népének azokat a borzalma
kat és szenvedéseket, melyeken keresztül 
mennek a kivándorlók úgy a hosszú uta
zás alatt, mint odakint Amerikában. Ezek
kel az előadásokkal, melyeknek oktatóknak 
és felvilágositóknak kellene lenni Amerikát 
s az ottani viszonyokat illetőleg, természe
tesen a nép nyelvén, ahol kell: tótul vagy 
németül is, igen sok embert tarthatnánk 
vissza, kiknek erejét máskülönben kiszívja
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dezzen. A munkálatok már folynak is Mol
nár Viktor nyugalmazott államtitkár vezetése 
alatt, s napról-napra közeledik a húzás ide
je: 1914. május hó 15-e. A Nemzeti Szalon 
igazgatósága arra kéri fel a nagy közönsé
get, hogy aki a címére küldött sorsjegyek 
árát még nem küldte volna be, úgy annak 
a nemes cél érdekében legyen szives eleget 
tenni Azzal is szolgálatot tesz az ügynek, 
ha a sorsjegyekért járó összeget nem állna 
módjában beküldeni, hogy azokat portó- 
mentesen küldje vissza a Nemzeti Szalon 
sorsjáték irodájába. Mert minden vissza
tartott s ki nem fizetett sorsjegy 1 koroná
val károsítja me a leghumánusabb alapot.
A Nemzeti Szalon ajándékban is részesíti 
azokat, akik a magyar miivészek érdekében 
fáradoznak. Az eladott sorsjegyek aránya- .1 
bán eredeti festményeket, szobrokat, művé
szi hímzésű párnákat avagy diszes albumot 
ad a Nemzeti Szalon kiállításából. Ezen 
célból egy levelezőlapon is elég a központi 
irodához forduln; V. Erzsébettér 15. Mind
nyájunknak van egy kedvenc művésze, 
mindnyájunknak szereztek már gyönyörűsé
get a szin, vonal és plasztika zsenijei. 
Ajándékozzuk hát meg őket kis jó szívvel, 
fáradsággal! Ök, akik szivük minden me
legét, lelkűk minden lángolását nekünk ad
ják, megérdemlik, hogy egyszer mi is te
gyünk értük valamit.

— Anyakönyvi bejegyzések. Srületátek: 
Ivankovics Titusz Kurta Mária: Tivadar. 
Kaffan János Mojzses Eszter: Mária.
Madlenák János Csernák Mária: Margit. 
Halálozás: Drapák Mária 14 é, lijmphosar- 
coma. Petykó János 37 é, májzsugor Far
kas András 67 é, szerviszivbaj. Hajdú Já- 
nosné Sztruhár Julianna 65 é, tüdőv. Sinka 
Mihály 4 hó, görcsök.

Tanulmányút.
(Folytatás.)

Másnap reggel nyolc órakor már a Má
tyás templom előtt voltunk, a Szent-Há
romság téren. Előzőleg még a bástya-sétány
ról végigclveztük a napsugaras színes táj
képet. a távoli sugaras ködbe rejtőzött he
gyekkel. Azután az ódon, komor, egyhangú 
utcákon — ez jellemzi Budát — keresztül 
a Mátyás templomhoz mentünk, ahhoz a 
templomhoz, mely mint a góth stil egyik 
remeke, országunk büszkesége, tele van 
emlékekkel, régi, dicső, szent múltak me
sélő emlékeivel. Hosszasan gyönyörköd
tünk . . .  Vezetőtanárunk pedig magyaiázta 
az emlékjeleket, az építkezési összhangot.. 
Mi ez az összhang? A templomról balra 
van a pénzügyminisztérium, háta mögött 
pedig a Halászbástya. Mind a kettő góth 
stílben épült, finoman beolvasztva egy-egy 
magyar motívummal. Ha e hármat együtt 
nézzük, lehetetlen, hogy meg ne csókoljon 
leiken a művészet Múzsája, lehetetlen, hogy 
meg ne érezzük a réui világ szellemét, s a 
szépet, a gyönyört. Milyen szép lesz e tér 
akkor, ha majd megvalósítva áll a felvetettt 
eszme, hogy az egész teret góth stilű p i
lóták övezzék.

A halászbástyát körüljárva elbűvölte lel
künk a gyönyörű panoráma. Igazi gyönyö
rűség volt ez . . .

Egyszer csak megkondul a harang. A 
Mátyás templom legöregebb harangja. Meny
nyi tiszta, szent érzést szült ez a lélekbeji. 
Szomorú kongó hanggal úgy hívott. . .  És 
mi mentünk . . .

Odabenn újra elfogott a csodálat. A szép 
mozaik ablakok, a szebbnél szebb falfest

mények, a sok történelmi emlék . . .  itt ta
lán nem is lehet imádkozni, vagy talán 
jobban, mint máshol?

Kint meg a Szt.-István és Szt.-László 
szobrok kötötték le figyelmünket.

A Mátyás templomból a királyi vár felé 
vettük utunkat. Útközben nemzeti érzüle
tünk volt az uralkodó elem; ennek pedig 
főtényezője Zala György Honvédszobra.
Itt is megtaláltuk a régi dicsőség örökszép 
emlékét, itt is beszélhettünk az elsuhant 
idők óriásaival, s beszélt is a lelkünk re- 

I pesőn, áldva az ércbeöntött hősökkel,
' mártírokkal.

Utunkba esett a honvédelmi minisztérium 
még és a miniszterelnöki palota. (Itt — 
nem tudom miért — de valahogy az ök
lünkbe szorult a nemzeti önérzet, öntudat...) 
Egy-két rococo stilű ház és József főher
ceg palotája volt még az, ami magára vonta 
figyelmünk.

És egyszer csak a királyi palota parkjá
ban vagyunk . . . Nem tudom hogyan, de 
valahogy nagyon szótlanul, szomorúan jár
tunk, keltünk ott. Hiába akarta átkarolni 
lelkünk a csodaszép, változatos kilátás, 
Pest látképe, szemünk az árva magyar, 
szent koronán függött . . . Mennyivel szebb 
lenne itt minden, ha Valaki idehozná szive 
melegét, szeretetét ebbe a gyönvörü épü
letbe; hiszen mi úgy szeretjük ót! De va
lami azután mégis csak megvigasztalt: az 
Erzsébet muzeum.

Az Ö ruhái, az 0  kis Íróasztala, az O 
magyar levelei, magyar dolgozatai, az 0  
magyar történelme, p miből tanult, amiből 
megismerte az ő árva elhagyott népét, ami
ből megtanult szeretni minket. Nem is mú
zeum ez itt. Nem. Templom! Ahová eljö
het a magyar tmber ügy titokban kisírni 
magát s könyörögni a mi Nagyasszonyunk
hoz, hogy ne hagyjon el, hogy segítsen, 
könyörögjön érettünk odafenn if . . .

A királyi várból lementünk a Dunapartra, 
onnan propelleren át Pestre, s földalattin 
a szépművészeti múzeumba. Ahogy az Aréna 
út sarkán leszáltunk első pillanatra szem
beötlőd mindnyájunknak egy szobor, em
lék . .  . Büszkén nézett az óriási alkotás 
a messzeségbe s mikor megtudtuk, hogy 
ez a milleniumi em’ék, csak fokozódott 
kíváncsiságunk, s önkénytelen is feléje 
mentünk . . . Hogy dobogott a szivünk! A 
hatalmas szobor szinte aránytalanul ve
szik el az emlék alatt . . . Visszahívtuk 

j eg>-két percre az ősi világot, azután igazi 
célunk: a Szépművészeti múzeumba indul- 

I tünk.
Hogy itt mit láttunk azt sok volna leírni. 

Sokáig viziteltünk a régi mestereknél Ma
gyar, olasz, spanyol, német, francia, stb 
festők alkotásainál. Legjobban tetszettek 
Munkácsy, Ráfael, Tizian, Rubens, Lotz stb, 
alkotásai. Az én kedves Lazo barátom és 
társa pedig — a lévai kulissza festők — az I 
orrukkal tanulmányozták a képeket, hogy . 
milyen színekkel van festve. Legjobban érdé- I 
kelt a japán kiállítás. Gyönyörű szép dolog 
tzl Tulfinom, gondos. Jó 2 óráig voltunk a 
muieumba, már rég elmúlt dél mikor kijöt- I 
tünk. }

Délután a Városligetbe mentük. Ezer meg I 
ezer ember! Tolongás, nyüzsgés! Pesti élet!. I 
Megnéztük az állatkertet és a Feszty körké- I 
pet. Estepedig az Opera páholyaiban öltünk. I 
Láttuk Galet-Bizet: Dzsamiló-ját. Marschalkó I 
Rózsit, Szamosit... J

(Folyt, köv.)

340/1914 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a győri kir. járásbíróság
nak 1914 évi Ip II 75/s és 76/a számú végzése 
következtében Krausz Miksa és Dr. Pogány 
Imre győri ügyvéd által képviselt Jákob 
Schrciber cég javára 641 K 4J fill. és 458 K 
57 f. s jár. erejéig 1914. évi március 
hó 2-án foganatosított Kielégítési végrehaj
tás utján le foglal: és 793 kor. 80 fill.-re 
becsült következő ingóságok, u. m. 
bolti berendezés, bolti árúk és egy szekér 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lév i kir. járásbíró
ság 1914-ik évi V. 110/1 számú végzése 
folytán 641 K 43 f. és 458 K 57 
fill. tőkekövetelés, ennek 1914. évi Január 
14-éről járó 5°/0os Kamatai, és eddig összesen 
felmerült biróilag már megállapilott költségek 
erejéig Léván leendő megtartása 1914 évi 
május hó 4-ik napjának dél előtti Vs 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai ér
telmében készpénzfizetés mellett, legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c 120. § 
értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Léván, 1914. évi április hó 24 napján 

Ka-ácsenyi Pál
kir. bir. végrehajtó.

'odrászterme
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M agyar hétzi ipari kézimunkák.
A legizlésesebb kivitelben elvállal minden

nemű kézimunkát, alkalmi ruhákra való hím
zést, arany és ezüst himzést, menyasszonyi ke
lengyék hímzését, olcsó árban

T réger Sándorné
Magyar-Gurab, (Pozsony-megye) Posta Réthe

megtekinthetők: Özv. Frecska Istvánnénál, Léván.
-------------------  Ugyanott felvilágosítással is szolgálnak. --------------------

Használjunk
KABlNA-féle 
V

szinszappant
M osáshoz a legjobb, legtakarékosabb 
egyszeri átdürzsölése ezzel, felér más 
szappanéi való 3-szoros atáörzsö-
lése

Tisztaságért szavatossági



17 feá/n. Léva i Hírlap 9

B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések  
W eisz Ármin Cégvezető: Kölni Kathati 
butorkészitőné szerezhetők be 

Zsarnóczán.

VARÉI  GSUbfl
mű- és bútorasztalos mester 
Bástya-u. 1 (városháza mel.)
=  L E \ ? f l . =

Készít a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű 
bútorokat. — Mintabútorok megtekinthetők.

S z ö v e t -raaraúékskat
m e l y e k  nálam felhalmozódtak, áron 
alul, óriási árengedménnyel adok el.
E zen  s z ö v e t - m a r a d  t k o k  e l e g e n 
d ő k  t e l j e s  f é r f i -ö l tö n y r ik r e ,  n a d r á 
g o k r a .  p l a e t ó k r a ,  nő i  k o s z t ü m ö k r e  

a l j a k r a  s t b .

Kérjünk maradék mintákat 
férfi és női S7fívotekből

melyeket ingyen és bérmentve küld

K A K L  H A ^ P E K
posztó g ^ á ra  1 ve n<* hral* 44

sör idény tart naponta 
friss csapolás és palacz- 

kénti árusítás.

Női és leány  íelöltők  
„ „ „ Costümk

K ész aljak
Gummi s eső köpönyegek 
Tangó pongyoák és  
B ű z ö k  nagy választékban

Legújabb Costüm, pongyola 
Blúz szövetek, Creponok 
Selymek és hozzávaló dísszel 
Kész férfi és női fehérnemű 
Teljes menyasszonyi 

kelengye.
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lilEgÉrfcgzteii a legszebb

nvnszi
újdonságok.

Felöltők,
Öltönyök,

Leánykabátok
Gyerm ekruhák

fiutokő2iehedés a "SJ52S
Vasárnap d. u. S 

óriííél a ? »9'o»ti 
* / * á l l6 t ó E  autóbusz indu! 
20 percenként a repüléshez.

Viteltiij személyenként £ ©  
f iU é r .  Automobil indul 15 

percenként, 1
korona.

i easütemények,cukorkák
és desert sütemények, ír.- i*k elsőrendüek,
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