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Karácsonyi imádság.
Urunk, Jézus Krisztus, ki most 

ezerkilencszáztizennégy éve leszál- 
tál tündértrónusodból a Földre és 
születtél egy szegény falucska szé
lén félre-eső rideg sziklabarlang
ban szegénynek, küszködőnek, lelki 
kínokban gyötrődőnek, szenvedő
nek és éltél nyomorban, lelki két
ségek közt, ittál az élet keserű 
kelykéből, szenvedted a megalázta
tás töviskoronáját, haltad a keresz
ten a legborzalmasabb halált, hogy 
használj az emberiségnek : engedd 
meg, hogy születésed szerénységé
ben és fényjelenségében is föleme
lő ünnepét, az emberiség hivatásában 
megrendült hittel, remény és 
kétségek között, elborulva, porig 
sújtva, gyászban ünnepelhessük.

Elismerjük ós tudjuk, hogy a 
betlehemi barlang homályából a Te 
születéseddel világosság tört elő, 
hogy szomorú életedből áldás fa
kadt, hogy töviskoronád száraz 
fonata kivirágzott az emberiség 
számára, és halálod volt a legna
gyobb győzelem, mert az Eszme 
győzött abban a holt anyag fölött s 
diadaloddal egy világot hódítottál 
meg; és mégis, most ezerkilenc- 
száztizennégy esztendők után úgy 
tetszik: hiába születtél, hiába éltél, 
hiába tanítottál, hiába haltál meg

és hiába győzedelmeskedtél a 
pusztulás fölött.

Leszállhatsz, ma született és meg- 
dicsőült isten-ember a Földre és 
ha bejárod a végeláthatatlan csata
tereket, s látod az égő falvakat, 
rombadentött városokat, rémülten 
futó népet, a meggyalázott erényt, 
szennybe fulladt eszményeket, vo- 
nagló életet és a halomra gyilkol
tak tetemeit: eltakarod szent sze
meidet, könnyeid patakban folynak 
elhalványult isteni arcodon végig 
s lehetetlen, hogy fel ne sóhajts. 
Nem ezt akartam ; éh a szeretetet 
hirdettem és van gyűlölet, én a 
békét óhajtottam és van tömeggyil
kolás, én az erényt és tisztaságot 
prédikáltam s ime bűnt és szennyet 
látok mindenfelé . . . .  Lehetetlen, 
hogy el ne bői üljön lelked, látva, 
hog> az emberiség, melyet eszmé
iddel Te Istenhez hasonlóvá töre- 
kedtéltenni, ezerkilencszáztizennégy 
esztendők múlva újra visszasülyedt 
az állati sóiba, honnét kiemelni 
vélted.

Szeretteink megcsonkításától, a 
vérmezőn történt halálától lesújtva, 
az emberi eszményekben való fáj
dalmas csalódással, de azért Ben
ned való bizalommal álljuk böl
csődet körül. Nem tudunk, nem 
merünk, nem akarunk Tőled elsza

kadni, mert érezzük, hogy ha Téged 
is elvesztünk: mindenéből kifosz
tott koldussá válik az emberiség s 
meg nem menti senki és semmi az 
erkölcsi bukástól. Szükségünk van 
Reád, ma született isten-ember, do 
mivel elfeledtünk, eltértünk eszmé
idtől, vagy talán soha nem is ér
tett meg az emberiség : születésed 
ünnepén kérünk, szállj le a Földre, 
jöjj el újra, szüless újra, tanít* meg 
a Te hitedre, melyben megrendül
tünk, tanils meg a reményre, me
lyet elveszítettünk és taníts meg a 
T e  ember-szerzetedre, melyet — 
tenszemeddel látod — nem isme
rünk. Jöjj el, jöjjön el a Te orszá
god! Ámen.

Köveskuti Jenő.

„Osztrák-magyar.“
Ma már egészen bizonyos és seholsem 

vonják kétségbe, hogy a világháborúból 
Magyarország nagyszerűen kivesei a részét. 
Német szövetségesünk, akivel együtt a harc 
mezején vállvetve küzdüi.k, ki nem fogy az 
elismerésből és a dicséretből a magyar 
csapatok hősiessége felett. Katonai erénye
ink a világ szemében be vannak bizonyítva. 
De gazdasági felkészültségünknek, pénz
ügyi erőnknek és szervező képességünk
nek nem kevésbbé tanujelét szolgáltattuk a 
háború letelt hónapjaiban. Megmutattuk, 
hogy a magyar államiság nemcsak politikai 
és közjogi fogalom, de hogy ez az állam 
nagy erőt is jelent, amellyel ezentúl szá-
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molni kell, amikor ax európai nemzetek 
erőviszonyai uj elhelyezkedést nyernek.

És mégis azt kell látnunk, hogy ezt az 
államiságunkat nemcsak ellenségeink, ha
nem barátaink, még most is, mé»g mindig 
elhomályosítani próbálják. Nap-nap után 
látjuk, hogy nemcsak az osztrák, hanem a 
német sajtó is, amikor az osztrák-magyar 

hadsereg dicséretét zengi röviden „osztrák" 
seregekről Írnak és amikor a monarchia 
erejét és készültségét tárgyalják, csak 
Ausztriáról emlékeznek meg. Nem üres 
hiúság késztst arra, hogy nemzeti és állam 
önálóságunk ezen elsikkasztása ellen most 
is, a harc kellő közepében, tiltakozzunk. E 
tiltakozásunkkal szemben nemcsak az osit_ 
rák, hanem a német publicitás is azt a 
kényelmes kifogást veti ellen, hogy a 
„magyar" szót azért szokták kihagyni, mert 
egyszerűbb és rövidebb osztrákot mon dán 
és Írni, mint osztrák-magyart. Két szótag
nak a megtakarítása viszi állítólag osztrák 
és német barátainkat arra, hogy eltüntessék 
a világból Magyarország külön letét, önálló j 
államiságát. Hogy ez a takarékoskoskodás ] 
és kényelemszeretet komolytalan ürügy és , 
üres kifogás, abban egy percig sem kétel- : 
kedhetünk. Amikor a német és az osztrák j 
sajtó a legnyakatekertebb és végtelen hosz- . 
szú szláv, orosz és angol helységneveket 
és más egyéb kifejezéseket sorolja fel nap
nap után, a rövid „ungar" vagy „ungarisch" j 
tzó kiiiása igazán nem volna olyan nagy j 
munka, amelybe bele kell fáradni.

Ennek a kéttagú szónak az elsikkasztáta 
tehát nem kényelmi okokra vezetendő visz- 
sza, hanem vagy a régi megrögzött és té
ves felfogásra, amely Ausztria-Magyaror- 
szágban még mindig az osztrák birodalmat

Versek.
Irta: H AL ÁSS Y VALÉRIA .

Esti ének.

Egy lány az utakon virágot keresett, 
Ragyogó, hófehér, nevető virágot, —
De a virág helyett csak bogáncsot szedett.
Harmatot is akart szedni: ezüstgyöngyöt ! 
És talált helyette durvaszinü földön 
Zargö, csúf göröngyöt.
Hófehér galambot akart simogatni 
S a pázsitos fűben kigyófejü szörnyre 
Talált rátaposni.
Az álmai csudák, liliomok voltak 
S amikor fölébredt, a fülébe rémek 
Haláldalt daloltak.
Nem tudott, nem akart, nem szeretett sírni 
S egész hosszú utón szivtépő csatákat 
Kellett neki vívni.
Egysztr a hidegben megfagyott a lelke 
Akkor jött érte egy lótuszszemű férfi 
S egy csendes szigeten búsan eltemette.

Akkord.
Én a bolygó fény kedvese vagyok,
Én a ködök közt lihegva futok,
Egy sápadt árnyat űzök szüntelen.

látja és a dualizmust papiros csecse becsé
nek tekinti, amint ez a német birodalmi 
sajtóra nézve áll, vagy pedig rosszakaratú 
és lendenciózus elhallgatás, amint az oszt
rák sajtóban kivétel nélkül szokásos. Hi 
szén még most is, amikor a magyarság a 
monarchia legmegbízhatóbb támaszának 

I mutatkozott és amikor a magyar fiuk le
gendás hősiességgel küzdenek, odaát 
Ausztriában egy percre sem szűnnek meg 
az osztrák birodalmat propagálni és a 
Gesammt-Monarchie mániákusai máris 
kovácsolják terveiket, hogy a háború 
győzedelmes befejezte után miképpen le
hetne a dualizmus megszüntetésével a 
monarchikus egységet kívül és belül ér
vényre juttatni.

Ez ellen a tendencia ellen már ma, a 
háború kellő közepén, a legerélyesebben 
sikra kell szállanunk. Bármily győzedelme
sen végződjék is ez a háború: a militariz- 
mus várható felülkerekedése sem lehet 
elég erősárrá, hogy ezt az országot,amely
nek polgárai a maguk vagyonával és 
munkájával lehetővé teszik a győzelmet, 
holmi magasabb államegységbe beolvasszák, 
nemzeti különállásától megfo>6zák, állami 
lététöl elüssék. A várható győzelemnek ez 
az ország is tényezője, még pedig talán 
legfőbb tényezője és éppen ez a háború 
szolgáltatja legfényesebb dokumentumát 
annak, hogy a monarchia egyetlen helyes 
és államalkotó szervezete és politikai 
elve: a dualizmus. A magyarság és a 
németség összemüködő, együttdolgozó 
hegemóniája az a szilárd alap, amelyen 
annek a monarchiának az erős épülete 
nyugszik és amelyet a nemzetiségek külön i 
apró törekvései sem képesek megingatni I

_____ lév a i h ír la p_______

Én a síró vizek közül jövök,
Én repültem már a jövő fölött,
S egy néma vágyat hordoz a szivem.
Amikor csókba fúl a nagy világ,
Az én lelkem egy fantomot imád.
Ott szedtem föl a nagy sivatagon.
Az élet tarka szirmokon tapos,
Az ember áldoz, küzd és álmodoz. 
Verejtékben izzik a homlokom.
Gyere, gyere, erősen fogd kezem, 
Rajongó lelked járja nieg velem 
A nagy, borongó lelkek útjait.
Én a bolygó fény kedvese vagyok,
Te vagy a bolygó fény s én hü rabod, 
Elhagyjuk a Halálnak árnyait.
És suhanunk a Nirvánába át,
Napfény az útunk és fehér virág.

Szalay Pál kiállítása.
A közönséges ember életének legnagyobb 

ünnepe az eljegyzés vagy az esküvő, mert 
boldogsága felé ekkor teszi a legelhatáro- 
zóbb lépést.

A művészember nem akkor a legboldo
gabb, mikor földi lány ujjára gyűrűt húz, 
hanem amikor a Múzsával tartja az eljegy 
zését. Akkor, mikor az első kötete jelenik

Nem hiú kicsinyeskedés, nem a külső
ségekhez való tagaszkodás ad tartalmat 
ennek a dualizmusnak, hanem az a törek
vés, hogy a monarchiának két birodalma 
a gazdasági termelés terén is teljesen 
érvényesíthesse a maga különálló egyéni
ségét és erőit. Éppen a mostani háború 
mutatja, hogy országunknak sokszor le
ócsárolt agrórjellege nyújt ez egész monar. 
chiának biztonságot e nehéz időkben. Nem
csak hadseregünket, hanem a mmi»rchia 
egész népességét a magyarföld gyüníólcse 
fogja táplálni a hosszú háború egész folya
mán és a magyar gazdaság megerősödése 
végső sorban az egész monarchiának 
legelsőrendü sztratégiai érdeke. De viszont 
az is bizonyos, hogy megszűnt az az idő, 
amikor hazánk területe nem volt egyéb, mint 
éléskamrája az osztráknak és a nyugati 
Európának. A modern államélet rengeteg 
követelményei reáutalják országunkat is ar
ra, hogy az egyoldalú agrártermelés kezdet
leges állapotából kiemelkedve, nemzet- 
jövedelmünknek egyéb forrásokat keres
sünk, amelyek képessé tesznek bennünket 
a béke és a háború óriási szükségleteinek 
fedezésére. Soha még be nem igazolódott 
oly pregnánsan, hogy Magyarországnak 
erős ipart és virágzó kereskedelmet kell 
teremtenie, mint mostan, a nagy leszámolás 
idején. A monarchiából Magyarországot 
gazdaságilag sem lehet többé kihagyni, 
ennek az országnak a termelő munkáját 
nem lehet többé elsikkasztani, gazdasági 
erejét nem lehet elhomályosítani, pénzügyi 
teljesítő képességét nem lehet semmibe 
venni.

Ezt tanulják meg végre odaát Ausztriá
ban. Hogy a haderő dolgában a monarchia

meg, az első hangversenyt tartja, az első 
szobrát leplezik le, amikor képeit kiállítják. 
A művész életének ez a legboldogabb 
napja, mert ez az első lépés a művész égibb 
boldogsága: a dicsőség felé.

Szalay Pál lelkét most ilyen, vőlegónyi 
boldogságnál nagyobb boldogság áraszt
hatja el. Az első nagyobb kiállítása van. 
Nem hiszem, hogy boldogabbnak érezte 
volna magát akkor, amikor az Erdőben c. 
képét a Műcsarnokban kiállították, mint 
most, amikor eddigi munkásságát szülő
városának mutathatja be. S éppen annak 
az intézetnek a rajztermében, ahol az első 
ihleteket, az első serkentést és bátorítást 
kapta, ahol első álmait szövögette a bol
dogságok boldogságáról: a dicsőségről. S 
im, most ugyanannak az intézetnek a ter
mében láthatja, hogy egy jó darab utat 
már megtett s hoqy jó utón halad s ha 
energiával, testi s lelki egészséggel győzi: 
el is éri ragyogó vezércsillagát, a dicső
séget.

Azok, akik munkájuk közvetetlen ered
ményét nem láthatják — a kiállítás láttára 
elámuihatnak: ilyen fiatalon, ilyen rövid 
idő alatt ennyit dolgozni: boszorkányság. 
De a képeknek és rajzoknak ez a nagy
száma csak azt igazolja, hogy Szalay 
munkabíró és szorgalmas festő.

A képek nagy számából azt látjuk, hogy
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„osztrák-magyar" és nem osztrák, azt a 
háborúban máris csalhatatlanul bebizonyí
tottuk. De hogy gazdaságilag is benne van 
a külön .magyar* ebben a monarchiában, 
azt érvényesíteni fogjuk a jövőben.

Jegyzetek.
Irta : Vcsper.

Elveszett értékek.
1914. december.

Beborult az ég alja, — rőt felhők piros- 
iának rajta. Komor, dübörgő csattanások 
hallatszanak, — milliók katonásan egybe
eső lépésével menydörög a háború.

A politika azt tanítja, hogy a háború 
szükséges tisztitófolyamot, mely a nemze
tek közül azokat, melyek a „nemzet" 
emelkedettebb erkölcsi fokát meg nem ér
demlik, a „nép"-ek sorába selejtezi vissza.

Ez a tisztító folyamat azonban nem le
het fájdalom nélkül való és nyomában, — 
mint az orvos mütőkése alatt — vér fa
kad, fájdalmas vonaglások reszketnek és 
búgó sóhajok kelnek.

A háborúnak elemi ereje van, mint a tűz
nek, vagy a víznek, — nincs és nem lehet 
tekintettel semmire és keresztülgázol min
denen.

Égő épületek vérszinü lángja csapkod 
magasan az ég kupolás boltozatára, em
berkéz fáradságos esztendei munkája porrá 
és hamuvá omlik egy gránát fülsiketítő 
csattanásában, — életek munkaeredményei 
szertefoszlanák, — milliók és milliók men
nek tönkre másodpercek alatt.

Ez azonban a dolognak az anyagi ol
dala. Az anyagi élet rendje pedig olyan, 
mint a jól megkent kocsikerék: ha kőbe 
•tközik, ha akadályon megy is át, meg
zökken, megtorpan ugyan, de megy tovább. 
Elvesztek anyagi értékek? Telemnek újak.

Romok között zsendülés idején, kinői a 
fü. Ez az ujratermés a nagyszerű a világ 
rendjében. Ez a nagy állandóság, a meg
maradás. Pusztító és mindent megrázó 
vihar elültével visszanyeri minden a régi 
képét és az ég kék zománcában mosolyog 
le a nap.

Vesznek azonban más értékek is: a 
szellemeik.

Életek mennek tönkre és százezerszám 
áll meg szivek verése. Minden élet érték, 
mert életekhez kapcsolódik és mert min
denki valakinek valakije.

Vannak egyetemes bb életértékek is. 
Melyek nem csak egyeseknek, vagy kis 
köröknek becsesek, hanem az emberiség
nek. Akiknek szellemi produktumai az 
emberi összeségnek voltak, vagy lettek 
volna énekkövei.

A legnagyobb csoda, mely előtt térdre- 
boruló szent ámulattal kell megállni: az 
emberi gondolkodás. Minden ember egy 
kis világ, aki magában hordja a nagy 
világot. Világit az értelem két kicsiny lám
pása és tűnődve szemlélődik belé a vi
lágba, hogy magába olvassza és magában 
felolvassza. Hogy kihozzon olyan dolgokat, 
amelyek bennreszkettek valahol a minden- 
ség egy csücskében, de kihozni nem tud
ta senki csak ő, a maga különösen látó 
módján.

Ám, ha jön a halál sötétje és befüggö- 
nyözi a két kicsiny lámpást, ha az élet 
csodás misztériuma a meghalás fakó me
revségébe megy át és megáll az agyteker- 
vénynek csodálatos, szűz anyaföldnél is 
bővebben termő működése: egyszer és 
mindenkorra megszűnik a kis világ, az 
ember egyéni, különvilága és nem ébred 
soha többé.

Akik odadják most életüket, mert nem
zetük exisztenciális léte úgy kívánja, hány 
van ezek között, akik arra teremtődtek, 
hogy szellemi értékekben elsőrendűt pro
dukáljanak !

Akik az emberi szenvedélyek összecsa
pásából súlyosabb veretű tragédiákat ková
csolhattak volna ki, mint Shakespeare; 
rövid, rimes sorokban szavuk csalogányabb 
zengésű lett volna, mint az édes szavú 
Heineé; tömörebben és súlyosabban írtak 
volna történelmet, mint Carlyle ; ecsetjük
ből a színeknek aranyosabb verőfénye ke
rült volna ki, mint Rafaelé-bői; vésőjük 
csapása alatt a márvány nemesebb ido
mokat öltött volna, mint Praxiteles-é alatt; 
simább modorú diplomaták lettek volna 
Metternich-nél; a technika rejtélyeit zseni
álisabban oldották volna meg, mint Edison!

Hány, de hány érték az élet és a világ 
ezernyi-ezer ágának minden oldaláról 
tekintve!

És most megáll a szív verése, megszű
nik az élet, kihűl az agy és minden, ami 
benne rejtezett.

Ezek azok az értékek, melyek ötökké 
elvesztek.

Semmi sincs azonban, mire vigaszt ne 
lehetne találni. A néző szem az árnyéle 
komorságában is meglátja a fény rezgését.

Nemcsak a fizikában érvényes az ener
gia-megmaradás elve, hanem mindenben. 
S ha ezek az érték-energiák elvesztek is 
beleolvadtak a végtelenség semmiségébe*, 
nem vesztek, mert nem veszhettek ti  
örökre.

Fel fognak újra tűnni, átalakulva bár, de 
való értékükben a nagy cél bekövelktzte- 
kor, melyért életüket adták tulajdonosaik s 
melyből az emberiségnek dicsőség# és 
boldogulása fog fakadni.

Gondoljunk
sebesiiltjeinkre!

Szalay szeret, a képek minőségéből és 
sokféleségéből pedig azt, hogy tud is fes
teni és rajzolni. S művészi tanulmányait 
nagy öntudattal végzi. Megpróbálkozik 
művészeiének minden fajtájával és min
den technikájával, hogy művészetéin k lei
kébe annál mélyebben hatoljon, gyönyö
rűségeit élvezze, nehézségeit megismerje 9 
lebirja . . . s hogy nagy kereséssel a maga 
tehetségének legigazibb s leggazdagabb 
erére rátaláljon.

Ez a kiállítás még nem mutatja tisztáit' 
hogy tehetségének bomló bimbaja melyik 
irányban fog legszebb virágokat bontani. 
Sőt fejlődő, érő művészetének sokszínű
ségét és sok irányát sejteti. De hogy gyö
nyörű virágokat nyit majd, ezt máT ez a 
kiállítás is susogja. Ha . . .  ha . . .  De 
erre a ha-ra, növő tehetségnél csak a Sors 
felelhet.

Az olajfestményben a tájkép mutatkozik 
legnagyobb erősségének. V  amour premier j 
revient toujours. A három nagy, színben 
buja, ifjúkori ideális tájképe első szerel
mét árulja el. S hiába akar rajzaival, má
solataival az egyoldalúság elől a figurális 
képírás terére menekülni : első szerelme, 
a tájkép vissza csalja a nagy természet 
hangulatainak megfestéséhez. S az imptess- 
szionizmus híveként és Szinyei-Merse ügyes 
tanítványaként megfesti nekünk a Lévát 
környező természet téli, nyári hangulatait,
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Egyház-zenei hangverseny.
A konzervatív katholikus egyháznak lég- j 

nagyobb erőssége a fejlődés alapján álló 
protestáns egyhazakkal szemben mélységes | 
és csodálatosan gazdag művészetében van. 
Mig maga az egyház tanaiban és szerveze
tében legmagasabb intézményétől kezdve a 
legkisebb papsipkáig minden ősi, addig 
zeneművészete kezdve Anibrozius püspök 
IV. századi egyszerű dallamaitól Orlandus 
Lassuson és Palestrinán át napjainkig rend
kívüli fejlődésen és szédítő emelkedésen 
ment keresztül. És ennek a fejlődésnek és 
emelkedésnek ma sincs vége. A kath. egy
házi zeneművészet, mint valami élő or
ganizmus szüntelen újabb rügyeket hoz és 
ágakat hajt. Ebből a temérdek gazdagságú 
zene-irodalomból mutatott be néhány igen 
szép álntatos, nagy művészi célok felé haj
ló terméket Cziczka Angéla, a Reviczky - 
Társaság zeneiskolájának kitűnő tanárnője, 
aki nem csak a aongorát kezeM nemes mű
vészettel, hanem — s ezt valóban ritkaság
kép kell följegyeznünk — elsőrangú orgo
nista is. Műkedvelő gárdájával, mellet ez 
a nagy tehetségű leány két úrinőből, né
hány katona-muzsikusból és a főgimnázium 
ifjúságából szinte néhány nap alatt szerve
zett, nálunk eddig egészen uj, nemes mű
élvezetet nyújtott közönségünknek. Meg
tiszteljük a kitűnő tanárnőt azzal, hogy 
pro i ikcióit nem a vidéki városokban szin
te általánossá vált műkedvelői és udvari
assági tekintetek szerint Ítéljük meg, ha
nem komoly kritikával és művészi szem
pontok szerint értékeljük. Öt magát is nem 
azért hítta meg zeneiskolájának vezetésére 
a Rjviczky-Társaság. hogy a dilettantiz
must fejlessze nálunk, hanem hogy megis
mertesse ifjúságunkat az igaz művészettel, j 
abba bevezesse, nekünk pedig komoly f 
műéivé retet nyújtson. Ennek a feladatainak j 
a kisasszony nem csak meg tud, de meg ; 
is akar felelni. Erre enged következtetni | 
a f. hó 21-én megtartott egyh. hangverseny 
sikere.

gokban már művésznek mutatják. Exlibris- 
tervei gondolatban, rajzban, színezésben 
művésziek. S itt a technikája mutatja, hogy 
nagy ötlettel és könnye^ dolgozik. Csak 
ezek a keresletnek örvendő művészi apró
ságok el ne vakítsák s a nagyobb kompo
zícióktól el ne vonják.

A művészet uj jegyesét a legszebb test- 
véri ajándékkal lepte meg Buncsek Rezső, 
aki művészbarátja kiállítására elkészítette 
a festő mellszobrai és plaquette-jét. Ez a 
két szobrászmü harmonikusan illeszkedik 
bele a kiállítás keretébe.

Uj tehetség bimbófakadásaként hat ránk 
Sulay kiállítása. Irányát, fejlődésének út
ját még nem tudjuk megállapítani, de eb
ből a kiállításból sejtjük, hogy izig-vérig 
magyar tehetségnek Ígérkezik. Kinyilik-e, 
s fog-e virulni, illatozni? Vagy a sokat 
Ígérő bimbót fagy éri, vagy az élet vad 
keze letépi ? Nem tudjuk. Qui vivra: verra.

Fekete Józeef.

A piaristák disarét és mindig előkelő 
közönségtől látogatott temploma azuttal 
nem konvenciónális egyházmüvészetnek 
volt színhelye. A közönség a templomot 
a rossz idő dacára, teljesen megtöltötte 
és áhitatos csöndben hallgatta a hangver
senyt. Az első szám Cziczka kisasszony 
saját szerzeményű praeludiuma volt. Prae- 
ludiumnak nevezi szerényen a művésznő, de 
voltaképen orgonaversenydarab, mely a 
nemes és mindvégig költői tartalom mellett 
a művészi technika csillogtatására is szán
va van. Fináléja a Hymnusz kontrapunk- 
tikus gyönyörű feldolgozása igazán értékes 
művészi munka. A darab az abban kifejezett 
hangulathoz képest erőteljesen, majd nagy 
finomsággal s általában művészi bravúrral 
volt előadva s a közönségre nagy hatást 
tett. A második szám nagy esést jelentett 
a programmban. Beranek ismert nevű 
zenész, de 0  Dcus salva me bariton és 
cselló-szólóval spékelt walzerütemes fül
csiklandozó éneke közelebb áll az operett-, 
mint a komoly egyházi zenéhez. Deák Tiva
dar gimn. tanuló megelőzőleg szép baritonja 
azonban élvezetet nyújtott. A harmadik 
számnál, egy vegyes á rapelia karnál ismét 
lendült a hangverseny értéke. A kar Cziczka 
kisasszony szerzeménye, melyet ő Palesz
tina középkori nagy egyh. zeneszerző 
stílusában irt, sok zenei tudással, Talp La- 
josné úrnő csinos szopránja mellett na
gyon szépen érvényesült itt SzilassyDezső- 
né úrasszony hatalmas és szép altja. Ras- 
sowszktj Kálmán főgimn tanár alkalmi be
szédje következett most. A kitűnő tanártól 
sok rzép szereplést hallottunk már, az a 
beszéd azonban tán valamennyi eddigit 
felülmúlta. Előbb megrajzolta a keresztény
ség szerepét a magyar történelemben, majd 
nemzetünk világtörténelmi hivatását fejte
gette komoly történettudással, kimutatván, 
hogy a jelen világháborúban való fényes 
részvételével is ezt a világtörténelmi hiva- j 
tást szolgálja nemzetünk, végül megrajzolta 
a jövő perspektíváját, mely a nemzet 
nagyságát mutatj?. A beszéd költői stílus, 
művészi szerkezei és lendületes előadás 
szempontjából egyaránt kitűnő volt és mély ; 
hatást keltett. Ismét Cziczka Angéla szer
zeménye, egy csinos terzett következett, 
(Ave Mária) melyet Tabyné és Szilassyné 
úrnők és maga a szerző énekeltek. Martini 
Stabat Mater-e költői műalkotás, vegyeskar, 
melyet Cziczka kisasszony vezetésével a 
főgimn. ifjúság énekelt, még pedig nagy 
biztossággal és mindvégig megfelelő töm ör
séggel. A hatásos kar után egy Chopina 
praeludiumot hallottunk az orgonán, mely 
álmodozó bubájával, magasan költői elő
adásával a hozzáértők szivébe markolt. Nem 
képezett külön müsorszámot, el vo\t rejtve, 
de mi észrevettük s mint a hangverseny 
legnagyobb kincsét értékeljük. Általában 
meg kell jegyeznünk, hogy a hangverseny 
tiszta művészi eleme az orgonajáték volt, 
melyből többet szerettünk volna hallani A 
hangversenyt Zangel Laudate Dominum-ja 
zárta be, mely hatalmas kar, zene- és orgona- 
kisérettel. 8

A közönség mély meghatottsággal távo
zott. Úgy tudjuk, hogy a hangverseny te
temes jövedelemmel gazdagította a Vőrös- 
Kereszt-Egyesület pénztárát.

-1 .
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aCj karácsonyi ének-
Sötét szobi, benne bús anya:
Kialvó gyertya, füstölgő kanóc.
Az éj hallgat, mint a holt banya 
S álom-szemed csillogó szava:
Ki az, ki most nem bánat-martaióc ?

Hallgat ma a vidám pásztorének.
Hideg les a szent fényű alatt.
Uralma van síró öröm-télnek;
Arany-diók háborús meséje:
A Mars-isten útja itt haladt.

Asztalodhoz harcos árnyak ülnek: 
Csatából jött édes vágyaid.
A szemedbe fájó könnyek gyűlnek . . „ 
Méhkalácsok kardja vágja széjjel 
Karácsonyfán az angyal szárnyait.

Rakéták fénye Ívben csillan,
Aranyesőtől csillagos szobád.
Szivedben maró sejtés villan :
Ja j! Tán megölte, tán széttépte 
Harcmezőkön őt is eg y ^ran á t!

Nincs, kinek törj a fehér kalácsból;
A méz most szemednek sós sava.
Lopva jut ki a gyerek-szobából:
— Mint ijesztő vészmadár, — az ágyú, 
Puska, kard, az ólomkatona.

Nincs, kinek add az anyai csótcot, 
Nincs, kit várjon ölelő karod.
Hitvesi szerelmed könnyel ójtod 
S ha tört magad is ravatalra szánod, 
Nem segíthetsz, bárhogy akarod.

Mert elvitte valaki a Békét,
Sasszárnyon vitte innen messzire. 
Letépték a karácsonyfa ék é t. . .
S mit elraboltak tőlünk, Jézus, te . . . 
Öröm—, boldogságunk hozd ide!

Virág Győző.

—  A sebesült katonák szeretetvendóasóge.
A lévai Bethlen Katalin Nőegylet és az 
Erzsébet Filléregylet vezetősége együttes 
felhívásban fordul a jószívű közönséghez 
az itt levő mintegy 250 sebesült magyar, 
lengyel s más nemzetiségű katonának ka
rácsonyi megvendégeiése érdekében. A nő
egylet 25-én este 6 órakor szeretetvendég- 
séget rendez a katonák számára s ecélból 
elfogadnak theát, rumot, cukrot, diót, cso
koládét, gyümölcsöt, teasüteményt, szivart, 
dohányt, cigarettát, gyufát, hurkát, kolbászt, 
libát, csiikét sülve, hidegen stb. az ado
mányokat december 25 én délután 2 órától 
veszi át a bizottság a ref. iskola nagyter
mében (Szentháromság-tér 2.)

—  A kistapolcsányi udvarból. Auguszta 
királyi hercegasszony a karácsonyi ünne
peket családjával együtt a kistapolcsányi 
kastélyban fogja tölteni. Az ünnep előkészí
tésére Libits Adolf már előbb Klstapol- 
csányba érkezett.
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— Hősi halál. Már rég kísértett a szomo

rú hír, hogy Bellán Sándor elesett, majd 
rövidesen újabb hír kerekedett felül: hadi
fogságba került. így tartott ez csaknem két 
hónapig, mig végül is igaznak bizonyult 
az első hir, az egész város nagy sajnálatá
ra. Minekünk egyaránt kedves minden ha
lottunk, aki a hazáért halt meg, mindsnkit 
sajnálunk, de hát egy kialudt fiatal élet fö
lött, melytől még sokat reméltünk, kitehet 
róia, ha erősebben dobban meg szivünk. 
Vagy várhattunk volna még tőle többet is 
annál, hogy meghalt a hazáért? — A vá- 

n j  ros a következő gyászjelentést adta ki: 
Léva r. t. város tanácsa és tiszti kara mély 
fájdalommal jelenti, hogy ifjú kartársa Bel
lán Sándor városi fogalmazó, a 14-ik hon
védgyalogezred tartalékos zászlósa, október 
24-ik napján, élete virágában 26. éves ko
rában, az északi harctéren Ivangorod alatt 
vívott csaták tüzében hősi halált halt. A 
polgári életben a férfias jellemnek, a nyílt 
őszinteségnek, a szívélyes barátságnak és 
a személyválogatás nélküli udvariasságnak, 
szolgálatkészségnek és kételességtudásnak 
mintaképe volt; tehetsége s a becsület és 
jó iránti szeretete nagy tettekre hivatta vol
na. A harczmezőn hősként elhalt fiatal kir- 
társunk emlékezetét mindig kegyelettel és 
büszkeséggel fogjuk megőrizni.

— A népfelkelők bevonulásé. Az orscág 
területén moet folyó népfelkelői bemutató 
szemléken katonai szolgálatra alkalmasnak , 
talált 24—36 évkorban levő népfelkelők, j 
mint azt a népfelkelői
szemlék előtt kiedott félhivatalos kommüni- ; 
ké is bejelentette, az 1915. év elején, kor- ] 
osztályok szerint, a szükséghez képoet

I hivatnak be. Előbb a fiatalabbak, később 
az idősebbek. Amint most beavatott hely
ről értesülünk az első négy fiatalabb kor
osztály bevonulása január 16-án fog meg
történni. A többi 24—36 évkoru népfel
kelők behívására később kerül majd a sor 
s szintén több csoportban fog történni.

— Maqyar Hnáenburg Az itt következő, 
Barsmegyéből eredő, kedves apróságot az 
egyik napilapban olvastuk, de amilyen jó
ízű, újból megérdemli a nyomdafestéket: 
Szinte magától értetődik, hogy manapság 
mindenféle magyarok között „Ferenc Jóska,- 
„Józsi főherceg* és „Tisza Pista** után — 
vagy velük együtt — a legnépszerűbb fér
fiú Hindenburg, a csodálatos német had
vezér. Aminek bizonysága gyanánt várme
gyénk egyik népszerű fórfia. Konkoly-Thege 
Sándor, különben pedig szántói földbirto
kos újszülött fiának keresztnevéül ezt adta: 
„Hindenburg*. A nagyreményű magyar 
csemete teljes neve ősnemes magyar prédi- 
kátumával együtt így fog hangzani: Konkoly- 
Thege Hindenbuig. ő  az első magyar Hin
denburg tehát, — Isten éltesse. Az apa

s melegszívű ötlete egyébként kicsi hijja, hogy
f csa ádi viszálykodásra nem adott alkalmat. 

Mert ugyanekkor, amidőn az apa Konkoly
nak, a vajének, aki szintén Konkoly-Thege, 
de Pál, ugyancsak született egy fiacskája, 
akit az ifjabb Konkoly — ugyanolyan me
legszívű ötlettől vezéreltetve, mint apósa — 
Hindenburgnak akart megkereszteltetni. Azt 
beszélik, hogy a két szándék majdnem éles 
ellentétbe hozta a két Konkolyt, apát és 
vöt, a két apát — mindketten belátván azt, 
hogy két magyar Hindenburg mégis sok 
volna egyaserre, amikor német Hindenburg 
is csak egy van az égési világon! Végre 
is az ifjabb engedett, mert enged az, aki — 
ifjabb.

— „Örök amiók Léva.* A Léván ápolt t  
már gyógyultan eltávozolt katonák az itt 
következő levélben mondottak köszönetét a 
lévai nőknek, akik mint önkéntes ápolónők 
szorgoskodtak körülöttük. A levelet a tanító
képzőben ápolt katonák írták s az ottani 
felügyelő irgalmas nővérnek küldték, neki 
agyébként külön lapon írtak köszönetét. A 
primitív sorokból a hői magyar katonák 
hálás szivének dobogása haagzik ki. íme a 
levél: Sebesült bajtársik köszönote Léva 
városi Ápolo nők kik Seivea hűségei ál
dozták föl Napjaikat és Fáradságukat Mi
éretünk akik Meece távolból Isten akarója 
foltán ide rendeltetünk mint haza védő 
sebesültek Mél hálás köszöntünket vegyék 
tőlünk Mél tiszteletei és Szeretetel köszöne
tét írok szerény soraimban Nagyon szépen 
kösiönayük értünk tét fáradozásukat és az 
Isten Segítse őket életük paláján joegésé- 
gel Szerencsével az élet után az ur magá- ? 
hoz fogadja őket adja meg a Fáratcsaguk

| jutalmát át az összes Látogatókat Egyhan-
i gulag nagyon szépen Köscönnyük ez aján

dékokat ét a Látogatásokat és rólunk em
lékezésüket hálásan köszönjük Isten velük 
és velünk örök emlék Léva. — A távozók 
a képzői igazgatónak, köztartáavezetö tanár
nak és a nevelőknek szintén külön levél
ben fejesték ki kösiönctüket, megjegyez
n e ,  hogy: Szeretetel gondolunk visza Ha- 
■afijaa Viselkedésükre melet velünk Tanu- 
aitotak.

— Iskolái gyermekek a katonáknak. A 
katonák karácsonyi ajándékára a barsmegyei 
népiskolákban is nagy lelkesedéssel folyt 
a gyűjtés. Hogy a tanítók milyen szívesen 
karolták fel a hazafiai ügyet, mutatja as 
ia, hogy a tanfelügyelöaég 166 tanítóhoz, ill. 
tanítónőhöz fordult kéréssel a gyűjtés érde
kében s a gyűjtés után kitűnt, hogy a moz
galomban 172-en vettek réset. A befolyt 
öesicg 3208 korona, a Hadsegitö hivatal
hoz lett küldve. Vármegyénk közigazgatási 
bizottsága a lelkes tinitói karnak köszöne
tét szavazott.

— Emlék a hősöknek A hadügyminiszter 
elnökletével Bécaben bizottság alakult, mely 
egy hatalmas irodalmi műben emléket fog 
állítani a most folyó háború hőseinek. A 
munka jövedelme az özvegyek és árvák 
javára láss fordítva. Az 1914. címet viselő 
könyvben minden kitüntetett katonának az 
arcképét is kiadják. Felhívjuk tehát a ki
rályi kitüntetésben részesült katonák hozzá
tartozóit, hogy az arcképeket az alanti 
címre mielőbb küldjék be s írják a kép hát
lapjára olvashatóan a kitüntetettnek vezeték 
és keresztnevét, katonai rangját és az ez
rednek pontos megjelölését. Amennyiben az 
újságok leírták annek idején a hőstettet, 
úgy ez is melléklendő. Az arekép beküld
hető akkor is, ha az illetőt polgári ruhában 
ábrázolja A kép ée reá vonatkozó adatok 
közlése teljesen dijtaiaa és emlékül ingyen 
kapják meg a hősök vagy hozzátartozóik a 
műnek ami részét, mely reájuk vonatkozik.
A küldemények, melyeken a küldő reve és 
cime pontosan feltüntetendő, a következő 
címre kéretnek: Verwsltung des Werkes 1914 
Wien, I, Seitzergasae 6.

— Öngyilkos szerelmes. Verebélyen Rusz 
János 16 évei gépéjzinas szerelmes volt 
egy nálánál kevéssel fiatalabb cselédlány
ba, aki viszonozta érzelmeit. Azonban a 
fiú safllei ellene voltak a fiatalok vontai
ménak, átért efölötti bánatában a szerel
mes azivü gépésrinas fogott egy revolvert 
és sziveolótte magát.

_______ lév a i h ír l a p _____

efóéhe napja.
Béke napja, szent karácsony,
Jaj de szomorú vagy!

Milyen volt az öröm eddig,
Most a bánat oly nagy.

Testvér töri, zúzza egymást,
Vagy a vérét ontja.

Hej, de csalfán mér jutalmat 
Az igazság fontja !

Jó akarat fényes napja,
Jaj, de borús lettél!

Mennyi hősre borított már 
Hantot a hideg té l!

I tótul, fagytul mit szenvedett 
Az ember, az állat!

Uram Jézus, hát van-e még 
Irgalom te nálad?

Hogyha van még, angyalidat 
Küldd a szenvedőkhöz.

Elesettek gyönge testét 
Ne ragaszd a röghöz.

Minél több szív térjen vissza 
Múltával e napnak,

S ne maradjon egy ország se 
Elnyomottnak, rabnak.

Sugározzák a dicsőség 
Árpád földjén végig.

Győzelem-dal harsogjon föl,
Hol a Rajna kéklik.

Vértengerbe olajágat 
Az Ur keze hintsen,

S szálljon hírül, hogy magyarnak 
Sehol párja nincsen.

Tóth István.

— Pro pátria. Hulják Lázár, Hulják Já
nos garamujfalui igazgatétanitónak a fia, 
aki tavaly szerzett oklevelet a lévai tanító
képzőben, november 24-én, az orosz harc
téren, a Pilica melletti csatában elesett. A 
fiatal tanítót, mint önkéntest, a tisatiiskolá- 
ba osztották be, de 6 ötöd magával act 
kérte, hogy a harctérre inthessen azonnal. 
Az engedélyt meg is kapta. Vitézül küzdött, 
mig csak el nem esett a hős 14-es honvéd.

— A diákkatonák karácsonya. Kedves 
módon emlékezett meg a lévai állami ta
nítóképző önképzőkörének ifjúsága kato
nának felcsapot pajtásairól. Egy rendkívüli 
gyűlést szánt az ifjúság életében történel
mi esemény megörökítésére. Karácsonyi 
üdvözletül az erről szóló jegyzőkönyvet 
kapják itthonról a tanárelnök üzenetet kül
dő beszédével s az ifj. elnök Diák-katonák
hoz c. nagyon szép versével együtt. Hogy 
a szívből fakadt érzéseket tolmácsolójegy- 
zökönyvhöz egy nagy csomag édesség, sőt 
diáknak némikép tiltott (Diáknak talán til
tott, de katonának bizonyára nem. A tzerk.) 
gyümölcs: cigaretta is meléklődött, az csak 
az önképzőkör szerető figyelmét és áldozat- 
készségét tamisitja. Hát a aiákkatonákhos 
is leszállt a szeretet: irás meg mhazaim cso
mag képében!

—  A közigazgatás köréből. A zsitvagyar- 
mati körjegyzői állásra a szövetkezett köz
ségek képviselőtestületének egyeteme Lévai 
Sándor ujlóti segédjegyzőt válawtotta meg. 
— As alispán dr. Potrikovieh Imre közig.
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gyakornok, tb. szoigabirót a verebélyi szol

Í
rnbirósagtól a lévai járási szolgabiróság- 
io z  helyezte át. — Feketa Sándor nagy- 
kálnai körjegyzőt saját kérelmére a vár
megye közgyűlése nyugdíjba helyezte.

— Tót községek fejlődése. Barsvármegyé- 
nek a napokban megtartott téli közgyűlé
sén az alispán negyedéves jelentésében 
egy nemkevésbé meglepő s örvendetes tény 
foglalt helyet. A jelentés szerint, az oszlá- 
nyi járás községeiben a lakások higiénéje 
láthatóan javult. A nyár folyamán sok la
kás megfelelően át lett alakítva, a szobák 
nagyobbak és magasabbak, uj házak 
nagyobb számban épültek az eddigieknél 
tágasabb, magasabb szobákkal és ablakok
kal. E jelenség ait mutatja, hogy immár a 
sivárság elszomorító képét mutató apró 
vityilós tót községek is ráléptek a kulturális 
haladás útjára. Kezdenek adni Ők is vala
mit az egészségügyre, mire idáig ügyet 
sem vetettek. Szép nagy házakat emelnek, 
tágas S2obákkal, dús napfény teresztő, szel- 
lősre tárható ablakokkal, melyekbe télen 
bizonyára nem kerül már többé fürészpor 
vagy sáros tapasztás, az ámbátor kissé hi
deg, de annál frissebb, jobb ^levegő ellen. 
A népnek ezt a mutatkozó ha lar.dóságát ki 
kell mindenütt használni a rruga javára. 
Persze már csak a békés idők beállása 
után lehet erről beszélni, de hogy most már 
majd tényleg és komolyan szó lehet róla, 
azt mutatják ezek abarsmegyti faluk, me
lyek a felvidéki községek haladásának j 
hangos szavú első fecskéi.

— Tennivalók a sebesültek hazaszállítása 
érdekeben Mikor még elején tartottunk a 
háborúnak, a hadvezetőség a sebesülteket 
rövidebb—hosszabb Időre szabagságolta, 
de azóta a viszonyok megváltoztak. Kato
nákra állandóan nagy szükség van, azért 
a könnyű sebesültek és betegek nagyrésze 
a harctérhez közelfekvő hórházakban nyer 
elhelyezést, hogy felgyógyulásuk után azon
nal vissz«meh*6ienek csapatfestüköc. Igen 
gyakori azonban az az eset, hogy különö
sen a súlyosabb sebesültek az ország bel
sejébe szállíttatnak és még sem kerülnek 
haza Ha az ily sebesülteket teljes felgyó
gyulásukig hait akarjuk szállíttatni, az el
járás a következő: az illető várót, vagy 
falu egyik kórházának vezető orvosától 
ayilatkozatot kérünk, hogy a sebesült haza
szállítása ellen kifogása nincsen és hogy azt 
kórházába felvenni hajlandó. E nyilatkozatot 
bélyegmentes kérvényhez mellékeljük, mely
ben a sebesült hazaszállítását kérjük a 
kórháztól, melyben fskszik. Megjegyezzük 
azonban, hogy a legénységi állományba 
tartozó katonák kivétel nélkül kórházi ápo
lás alá tartoznak, házi ápolásban csak tisz
tek részesülhetnek.

— Az újévi üdvözlések megváltása. A
Hadsegitő Hivatal ezúton kéri fel a közön
séget, hogy az idén váltsa meg az újévi 
üdvözléseket és azt az összeget, amit más
kor erre a célra szokott fordítani, most a 
fent jelzett hivatal özvegy- és árva alapja 
javára fizesse be. Hiszen ma olyan időket 
élünk, amikor a sablontól könnyű szívvel 
eltekinthetünk, legkivált akkor, ha ezzel a 
jótékonyság oltárán is áldozhatunk fillére 
inkkel. A posta a Hadsegitó Hivatal címére 
(Bpest, IV. Váci utca 38.) feladott pénz
küldeményeket porlómentesen szállítja, ha 
az utalványra fel van jegyezve, hogy kato
náknak szánt szeretetadomány. Adományo
kat mi is szívesen közvetítünk s lapunkban 
nyugtázzuk azokat.___________________

Szenzációs műsor lesz a moziban!
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