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jogos kívánságok.

A magyar földmivelők ezrei or
szágszerte nagyban készülődnek a 
junius 17-iki temesvári gazdagyü- j 
lésre, melyen a barsi gazdák is , 
képviselve lesznek. Érthető ez a 
készülődés, mert hiszen a társa
dalmi munka az utóbbi idők folya
mán meglehetősen ellanyhult, igy 
azok a társadalmi szervezetek, ame- ! 
lyek hivatva vannak a földmivelő 
nép érdekeinek védelmére, a rendes ! 
napi munka keretén belül csak 
ritkán hallatják szavukat és alig 
számba vehető erővel adnak kife
jezést azoknak a jogos kívánságok- j 
nak, amelyek teljesülését a magyar- ! 
gazdaközönség évek óta várja vagy ! 
amelyeknek teljesülését nehány év , 
óta beállott különleges viszonyok j 
teszik kívánatossá. Okvetlenül szűk- j 
eég van tehát egy olyan alkalmi j 
demonstrációra, amelyen a gazda- \ 
közvélemény a maga imponáló j 
erejével nyüatkozhassék meg. Szűk- j 
ség van a lefojtott vágyaknak elemi j 
erővel való megnvilatkozésára, a jo- | 
gos panaszok kellő nvomatékkal 
való előterjesztésére. Égy szóval 
szükség van arra, hogy a földmű j 
velő nép tanúságot tegyen arról, } 
miszerint szervezkedése nem pi- < 
hen, hanem állandóan és erősen ! 
folyik és a földmivelőnép a maga j 
szervezett mivoltában döntő té- \ 
nyezőjévé kíván lenni a gazdasági I 
és társadalmi életnek.

A temesvári gazdagyüiés nem 
csupán a ga^daosztály boldogulá- j 
sát, hanem az egész ország anyagi 
és erkölcsi jólétét célzó kérdése
két fog tárgyalni s a többek kö
zött fontos kérdése lesz a magyar 
nemzeti földbirtokpolitika kérdése, j

Ma, amikor a nemzetiségi ve
szedelmek tulon-tul felidéznünk, í 
lehetetlen hogy eszünkbe ne jus- - 
són gróf Károlyi Nándornak örök- 
életü mondása: a kié a föld, azé 
az ország.

Meg kell tehát tartani, vagy 
ahol már elhódították, meg kell sze
rezni a földet a m^yarságnak. Ez 
az alapja a magyar nemzeti földbir
tok politikának. Ez a birtokpolitika 
természetesen legyen demokratikus. . 
Juttassuk földhöz mindenek előtt | 
a dolgozó nép millióit, de adjunk j 
földet azoknak is, akiknek hivatása ! 
a nép társadalmi és gazdasági ve
zetése. Lehetetlen a két keze mun
kája után élő s a maga munkáját 
értékelni tudó elemeket szorosan 
hozzá fűzni ehhez az országhoz, ha 
nem nyújtunk módot arra nekik, 
hogy az életet adó hantokból egy- 
egy rész a jogos tulajdonukká le
gyen A délvidék példája mutatja 
leginkább, hogy a szántó földnek 
milyen átalakító ereje van. hogy a 
termőföld mennyire fel tudja éb
reszteni s mennyire ébren tartja a 
nemzeti érzést és kifejleszti a hazá
hoz való ragaszkodást. A helyes, a 
nemzeti élet követelményeinek meg

felelő birtokpolitika alapja iehet 
azután egész sereg olyan üdvös 
reformnak, ami idővel megterem
heti a földmivelő inp magas fokú 
anyagi és erkölcsi boldogulását, 
jólétét.

A barsi kivándorlás hirtelen emel
kedése.

A tavasz beálltával az idén újból meg
indult a modernkori népvándorlás Amerika 
felé. Az emberek, mint csak a most hoz
zánk érkező vándormadarak, sürü rajokban 
kelnek útra, hogy kenyerüket messze a ten
geren túl keressék meg. A barsmegyei 
községekből az emberek mostanában éppen 
úgy indulnak útnak Amerikába, mint a kö
zelmúltban csak a szomszéd vármegyékbe, 
vagy az Alföldre mentek le a nyári mező- 
gazdasági munkákra. Ugyanis ebben a 
mostani tavaszi népvándorlásban a barsi 
nép az eddiginél szokatlanul nagyobb szám
ban vesz részt, feltűnően nagy arányokat 
öltött már itt is a kivándorlás. Az alispáni 
hivatalban százával kérik az útleveleket. 
A folyó hó elejéig több mint félezer egyén 
kéri Amerikába szoló ú tleve le t s az eddig 
kért útlevelek száma már meghaladja a 
k é tszá za t ; a többi útlevél iránti kérelem 
pedig még elintézés alatt áll. Ez a k ván
dorlás, mely Barsmegyében eddig még 
nem tapasztalt szokatlanul nagy arányokat 
öltött most hirtelen, mélyen megdöbbentő 
bár, de nem váratlan. Hiszen eddig is 
nagyobb volt kivándorlásunk, mint azt a 
statisztika kimutatta, mert ki a megmond-

'Láng és Kun közeonti szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefea 47.
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hatója annak, hogy hányán szöktek ki in
nen útlevél híján. Mert, hogy titkos kiván
dorlásunk is volt, az tagadhatatlan. De 
most, hogy a háborús bonyodalmak elülte 
után többen juthatnak útlevélhez, termé
szetszerűleg emelkedett a kivándorlás is.

A vármegye közgyűlése.
Barsvármegye törvényhatósági bizottsága 

április hó 16-án rendkívüli közgyűlést tar
tott Kcltz Gyula főispán elnökletével, a bi
zottsági tagok meglehetős élénk érdeklődése 
mellett. A törvényhatósági bizottság tudo
másul vette a belügyi kormánynak az or- 
szággyülési képviselőválasztó kerületek be
osztásáról szóló ’eiratát, azután pedig meg
állapította Barsvármegye négy választóke
rületének szavazóköreit,^elfogadván az idevo
natkozó előadói javaslatot némi módosítás
sal. Az uj választójogi törvény értelmében 
ugyanis a képviselő választások alkalmával 
a szavazás nem csupán csak a kerület szék
helyén fog folyni, hanem községenként, 
illetve a kisebb községekből alakított sza- 
vazókörök azékhelyén megy végbe, hasonlóan 
az eddigi megyebizottságí tagválasztásokhoz. 
Ezután megalakította a közgyűlés az uj köz
ponti választmányt, melybe a régi tagokat 
választotta meg s dr. Kosztolányi László 
árvaszéki fllnököt a VII. fizetési osztályba 
léptette elő.

H Í R E K .

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Btnko- 
vict Géza aranyosmaróti p. ü. számvizs
gálót számtanácsossá nevezte ki a VIII. 
fizetési osztályba.

Az én könyvem.

Előveszlek hát újra, kicsi könyvem, 
Megint megbántottak a gonoszok;
Majd elcsititják az én háborgásom 
Bölcs próféták, apostolok.

A lelki béke halk szimfóniái 
Itt zsonganak minden kicsi lapon,
A fájdalom, a harag, a gyülölség 
Elül, ha Pált, Lukácsot olvasom.

Kint zughat az élet titáni harca,
Most, elringat az ősi szent Kelet.
Ott járom én messze, Bethániában 
A vadvirágos völgyeket.

a z  öreg bölcsek saruban haladnak,
A fű meghajlik lábaik alatt.
Előttünk Krisztus alázatos arccal,
Mint égi tünemény halad.

S szivem kigyul, amint nyomukba lépek, 
S szólok hozzájuk: Oh félistenek, 
Vezessetek, utján az örök fénynek:
Én igehirdető leszek.

Mit bánom én, ha keresztre ssögeznek, 
Mit bánom én, ha bitóra jutok,
Verjenek bár szöges korbáccsal holtra 
A kaján farizeusok!

Peterdi Andor.

— Házasság. Dungyel Andor Máv. moz
donyvezető május 7-én tartja esküvőjét a

í lévai evangélikus templomban Svarba Dá- 
j niel kedves leányával, Etuskával.

J — A nagysallói csata 65-ik évfordulója.
I 1849. április 19-én a magyar honvédek 
l fényes győzelmet arattak Nagysallónál a 
i császári csapatok fölött. Nagysalló és kör- 
‘ nyékének hazafias közönsége a múltak 
! szép hagyományaihoz hiven az idén is ke

gyelettel ünnepli meg a diadalmas „nagy- 
i sarlói csata“ évfordulóját Tekintettel ama 
j körülményre, hogy az idei évforduló va

sárnapra esik, előreláthatólag nagyszámú 
vidéki közönség vesz részt a hazafias ün
nepélyen. Nagysalló templomaiban 19-én 
reggel ünnepélyes istenitiszte!etek tartatnak, 
este pedig az ünneplő közönség a község
háza előtt gyülekezik, ahonnan hét óra után 

; fáklyásmenettel vonul a főtéren levő hon- 
| védemlékhez. Itt a daloskör hazafias éne- 
t keket ad elő és ünnepi beszédet mond 

Nyitray Zoltán ref. segédlelkész. Az ünne
pély társasvacsorával nyer befejezést a 
Fendt-féle nagyvendéglőben.

— Kérelem a közönséghez. Króner Géza, 
a kir. törvényszéknél a fiatalkorúak bírája, 
a Barsvármegyei patronázs egyesület ügy
vezető alelnöke körlevélben fordul a jószí
vű közönséghez és felkéri, hogy ruháinak 
kiselejtezése alkalmával a barsmegyei sze- 
génysorsu gyermekekről megemlékezni és 
a nélkülözhetnek talált bármilyen ruha
darabokat egyelőre az aranyosmaróti tör
vényszéki fogházban létesített ruharaktárba 
akár postá utján — melynek költségeit vi
selte — vagy más módon elküldeni szíve
sek legyenek. A ruhákat megjavittatják, át
alakíttatják és az oda folyamodó szegény- 
sorsú barsmegyei gyermekek között, vallás 
felekezeti különbség nélkül kiosztják.

Másoknak.
Irta: AHO JÁNOS.

Juhani (János) Aho finn testvéreinknek 
európai hirü prózairója, a modern finn 
próza kiváló mestere. Müveinek tárgyát 
legtöbbször a reális és komor témákban 
bővelkedő finn népéietböl veszi. Sokat irt: 
rajzokat, genreképeket, elbeszéléseket és 
regényeket Híresebb müvei: Lastuja (For
gácsok): apró elbeszélések; Popin rounva 
(A tiszteletesné asszony címen Popini A. 
fordította magyarra) regény; Pmnu c. re
génye a kereszténység és pogányság vias- 
kodását rajzolja Finnországban. (Megjelent 
az Élet c. hetilap 1912. évf. bán. Kara Fe
renc fordította magyarra.) Legújabb kötetei: 
Kevaan kevát és Satu punanen. Ez utóbbi
ban a finnek humoristájául mutatkozik be. 
Munkái svédül is megjelennek; nagyon so
kat lefordítottak németre; franciára is egy- 
párat. Magyarra Popini A Bán A. Vikár 
Béla és Kara F. forditgatták. Ez a fordí
tás is a finn népéietböl vett kép, amely a 
finn népnek otthonszeretetét és otthon után 
való vágyát meghatóan s nagy finomság
gal rajzolja.

Valahára elérhette egész élete munkás
ságának, minden iparkodásának célját: 
megépíthette a maga otthonkáját. Ott az

) — Kvasz A . » • a Léván. Kvasz
j András, a fiatal, de jónevü magyar pilóta, 
\ amint értesfllünk, e hó 26-án, vasárnap 
| látványossági repülést rerdez a katonai 

gyakorlótéren. Ezt a ritka látványosságot 
bizonyára nem fogja elmulasztani a város 
és vidékének közönsége, ezzel is bizony
ságot szolgáltatván arról, hogy szimpátiája 
azokkal van, akik valamely nagy cél felé 
törnek, mint az aviatikusok is. Léván Kritk 
Lajos vezetésével rendezőbizottság alakult, 
mely nagy készséggel karolja fel s támo
gatja lévai fölszállásában ezt a törekvő 
aviatikusunkat, aki már számos szép és 
igazán figyelemre méltó repülést produkált. 
(A többek között 1370 méter magasságra 
szállt saját, Zsélyi-féle gépjén.) A rendező
bizottság a fölszállás lehetővé tételét elő
segítendő, már nagyobb pénzösszeget ho
zott össze. Kvasz András e hó 17-én Lé
vára érkezik és résztvesz este a rendező- 
bizottságnak a Kaszinó termében tartandó 
értekezletén, a jövő hét folyamán pedig 
gépjét is elhozza, hogy azt az érdeklődők
nek előzetesen is bemutathassa. A rendező
bizottság a felszállás alkalmával a leg
messzebbmenő biztonsági és óvóintézke
déseket teszi meg. — Utóbb értesültünk, 
hogy Kvasz csak 20-án jöhet Lévára.

— Mértékhitslesitós. A kereskedelemügyi 
miniszter közzétette az időszaki hitelesités 
rendjét és az időszakos hitelesítési központ 
kijelölését tartalmazó rendeletet. E rendelet 
értelmében a mértékek és mérőeszközök 
előirt 2-2 évi időszakos hitelesítése az 
állami mértékhitelesitési hivatalokban és 
ezenkívül a rendeletileg kijelölt hitelesítési 
központokban történik. Az évi hitelesítési 
központok beosztására vonatkozó részletes 
felvilágosítást ad a kereskedelmi és ipar
kamara titkári hivatala.

erdőben, egy legelőül hagyott irtás olda
lában.

Egész életében a más csordáját őrizte, a 
más lovait hajtotta, más ekéjével szántotta 
másnak a földjét. Mások fáit irtogatta má
sok erdeiben és más földjét forditgatta.

Mások szántóföldjein ásott százöles ár
kokat. Mások asztaláról kapott ételt, más 
ágyában hált és mások fürdőszobájában 
fürdött.*) A kapzsi gazdáiéban, akik nehéz 
munkával terhelték, de a szegény földhöz
ragadtnak azért csak olyan bért adtak, 
amilyen nekik tetszett.

Ruháját is mások viselték elŐkzör. Az ő 
testére sose szabtak ruhát. S még foltozni 
is mások asszonyai foltoztak rá, mert neki 
sose volt módjában, hogy feleséget sze
rezhessen.

Csak zörgő csontjait mondhattaa ma
gáéinak, csak agyongörnyedt háta, kö- 
högős melle és az örökös fuldoklás 
volt a sajátja.

•) A gyakori fürdés a finneknek nem
zeti szokása. A legutolsó paraszt házában 
is megvan a hiányozhatatlan sauna — für
dőszoba
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— Uj iskola. Dóczifürésze községben a 
község állal e célra átengedett telken állami 
iskolát fognak emelni. A képviselőtestület a 
munkálatokra 52.762 koronát irányzott elő. 
A versenytárgyalás f. hó 30-án d. e. lesz 
megtartva.

— A felvidéki kirendeltség a méhészek
nek. A felvidéki miniszteri kirendeltség 
(Zsolna) 6 K kedvezményes áron ad méh
családokat csomagolás és szállítási költség 
leszámításával, ezen kívül országos egyleti 
4 keretsoros egyes kaptárt 8 koronáért. 50 
százalék engedménnyel 4 kiskeretes méz- 
pergetőt, mülépprést 10 koronáért, gőz- 
viaszolvasztót 20 koronáért, keretfogót, 
sejtkupoló kést, nutcsikést. fenék vájót, ka
patót 1-1 koronáért, kis kerethsz való 
mülápet 3 koronáért. Mészpergetőt, viasz
olvasztót és mülépprést gazdaköröknek 
közös használatra ingyen ad. A fenti címre 
május 1-ig lehet a kérvényeket beküldeni.

— Erdöfelügyelőséfl Aranyosmarótén. Ax
erdőtörvény küszöbön levő módosítása al
kalmával Aranyosmaróton hir szerint királyi 
erdőfelügyelöséget fognak felállítani.

— öngyilkosság Fajkürt községben 
Spanyó János (Jancsoh) földmivest a la
kásán felakasztva találták, öngyilkosságának 
okát nem tudják

— Az áll. tanítóképző hangversenyére,
mely e hó 25-én szombaton tartatik meg, 
a rendező bizottság kérelmére a közönség 
tudomására adjuk, hogy akik bármily ok
ból meghívót nem kaptak s arra igényt 
tartanak, kérésükkel forduljanak Pazar 
Zoltán tanárhoz. A hangversenyre szóló 
jegyek elővételben kaphatók lesznek Nyitrai 
és Társa, valamint Borcsányi és Csernák 
cég üzleteiben. A közönség kényelmére 
való tekintettel a rendezőség csak 50 
karzati jegyet bocsát ki, melyek azonban 
épp e célból számoxottak lesznek ; ez 
utóbbi jegyeket csak Nyitrai és Társa cég
nél szerezheti be a közönség.

lé v a i  H ír lap

— Egy honvéd öngyilkossága az őrségén.
| Kiss József vámosinikolai származású köz- 
| honvéd, a lévai laktanyában szolgálati fegy

verével öngyilkosságot követett el. A tra- 
| gikus sorsú katona kedden hajnalban a 
i laktanya bejáratánál őrséget teljesített, az 
' öngyilkosságot itt követte el, négy órakor,
; mikor már alig pár perc múlva fölváltották j 

volna. Fegyverére spárgát kötött, a falhoz I 
támaszkodva a lábával sütötte el azt. A golyó ! 
i  mellét járta keresztül. A súlyosan megsérült i 
katonát a betegszobába vitték, ahol Béna 
fő< r os ; észt sitette első stgélyben. Reg
gel azután a kórházba szállították, ahol 
kilenc órakor meghalt. Temetése pénteken 
d. u. ment végbe katonai pompával s a • 
tiszti kar koszorút helyezett koporsójára. 
Fölebbvalói derék, kötelességtudó és pon- 

; tos katonának ismerték Kisst, aki most 
szolgálta első évét s bevonulása előtt nő
sült meg. Ugylátszik. hogy az keserítette el 
őt, hogy távol kelletett lennie fiatal fele
ségétől. Felesége a húsvéti ünnepeK alatt 
meglátogatta férjét s hétfőn este távozott 
el Léváról, valószínű, hogy az elválás na
gyon érzékenyen érintette a katonát, aki
nek egyébként leveleiből is a felesége iránti 
nagy szerelme olvasható ki. Felesége jó 
formán még haza sem ért, máris vissza
utazhatott szerencsétlen férjéhez. Ugylát
szik, hogy a gyakorlatban mégsem válik 
be minden egyes esetben helyesen a hon
védelmi miniszternek az az újabb rendelete, 
mely lehetővé teszi azt, hogy a katonai 
szolgálat elvégzése előtt is megnősülhes
senek a legények. Bár vagyonos családból 
származzanak is,mintez az öngyilkos honvéd.

— A Lévai Apolló Mozgószinház vasár- 
| napi délutáni és estéli műsora egyik érde

kessége lesz a kinematografiai előadások-
1 nak. Az egész műsor a kitűnő és méltán 
j hires Pathé-filmekből lesz összeállítva,
I melynek érdekességeit azért nem említjük 
I itt meg, mert a kiválasztásuk éppen most 
| folyik A közönség bizonyára nagy tetszé- 
| sét fogja nyilvánítani a legközelebbi kivá- 
| lónak ígérkező előadások fölött.

— Ki lesz a Reviczky-Társaság zeneis
kolájának igazgató-tanára ? K. Pikéthy Tibor 
vagy Cziczka Angéla? Ez a kérdés izgatja 
most a R. T tagjait s az érdekelt szülőket. 
Sokan úgy gondolják, hogy a zeneiskola 
vezetésével f.rfit kell megbízni s ezek K. 
Pikéthy tanárt pártolják, akire az újra szer
vezendő daloskör vezetését is bízni lehetne 
s aki bizonyára kamarazenét is létesítene 
amire anynyira vágyik városunk müértő 
közönsége. Mások azonban C z íc íka Angéla 
megválasztását óhajtják s ezek a jeles mű
vésznő f. hó 5 i fényes hangversenye óta 
igen megszaporodtak, mert Cziczka kis
asszony tudásában sok érdek kiclégitését 
látják biztosítva. Úgy tudjuk, hogy a kér
dés május folyamán dől el, amikor a Tár
saság közgyűlést tart. Az alapszabályok 
szerint minden rendes tag részt vesz sza
vazatával a tanárválasztásban. Mindegyik 
jelöltnek megv innak a pártolói; tessék 
korteskedni !

— Rendelet a mészárosokról. A földmi-
velésiigyi miniszter körrendeletét adott ki s 
ebben a közegészségügy megóvása érde
kében úgy intézkedett, hogy a husvágással 
és elárusitással foglalkozó egyének úgy a 

; vágóhidakon, mint a kimérések alkalmával 
könnyen mosható világos szinü ruhát tai- 

, toznak viselni. Továbbá elrendelte a mi- 
i niszter azt is, hogy a húst csak használat- 
i lan tiszta fehér papirba (tehát nem újság- 

papirosba, mint az nálunk is szokásban 
i van,) szabad csomagolni, és az üzletek fa- 
i iáit sötét vagy vérszinüre festeni szintén 
I tilos.
I — Patkányvadászat emberhalállal. Zsar-

nócáról jelentik, hogy Alsóhámor közséf ben 
két bányász revolverből patkányokra lövöl- 

. dözött. Az egyik golyó véletlenül eltévedt 
és az egyik bányász tüdejébe hatolt és ait 
átfúrta. A szerencsétlen ember azonral 
meghalt.

De mégis volt valamije, a falu irtásos 
legelőjének egy darabkáján, az erdő szélén 
egy kis tákolmány: az ő fürdőszobája.

Tizesztendeig tákolgatta, kétévenkintegy- 
•gy sort, úgyhogy a legalsó gerendák, mint 
valami ócska házban, már megszürkültek, 
amikor a legfelsőbbek még fehérek voltak.*) 
De most már mégis csak elkészült vele. 
Pázsitos tetővel födte be. a kőkemence is 
készen állott; ajtó, ablak, minden a helyén 
volt s a legalsó gerendákat újra megfaragta, 
hogy ugyanolyan fehérek legyenek, mint a 
legfelsőbbek.

Az öreg minden erejét összeszedte. S 
bisony, néha-néha már majdnem kimerült. 
Hisz nem volt körötte senki, aki segítette 
volna. Pedig ő egész életében másoknak 
volt a segítsége.

Nem is kívánt már egyebet, mint azt, 
hogy meg ne szakadjon bele. Csak leg
alább azt érhetné meg, hogy a saját fö
dele alatt halhatna megl

Most már csak be kell melegítenie a 
vityillót. Tüzet kell raknia. Életében az 
első tüzet a saját tűzhelyén!

Elvánszorgott hát az erdő szélére s ott 
nagy üggyel bajjal száraz fenyőtuskókból 
egy nyalábnyit aprított. Haza akarta cipelni, 
de kimerült s néhány percre egy fatuskón 
pihent meg.

Könnybelábbadt a szeme, megtört a né
zése s elpetyhfldött az arca. . . .  Az álla 
reszket, a keze remeg, szűk melle lassan 
piheg s a szive is gyöngén ver. Az őszi- 
szinü, lombjavesztette berken át, az őszi 
estnek az irtásra világitó sápadt fényénél 
nézi fehér házikóját s annak nyitvaálló aj
taját. Az az ö házikója, a saját alkotása! 
Csak hazabirná ezt a nyalábfát innen!

Nézi . . . nézi . . . egyszerre csak na
gyon, de nagyon messze látja . . . talán 
vilahol a másvilágon. MegtOrüli a nedves 
szemét. Most csakugyan közelebb van a 
házikója. De még mindig homályosan lát
szik a sűrű lombfátyolon át. Csak a fehér 
fal meg a fekete ajtó látszik.

Az erdő mögött az ég áttetsző és sár
gás . .  . Izzadt vállán átborzong a hideg. 
Már tüzet kellene raknia!

Most megint a helyén látszik a házikó s 
már a szögleteit is jól kiveszi. „Talán még 
évekig elélek benne . . . talán csak segit

a község, ha már nem birom magam* . . .
Valami meleg áramlás öntötte el a tes

tét. De még mindig nem bir fölkelni. Még 
egy kicsit pihennie kell. S ül tovább — 
gondolattalanul. Egyszercsak valahonnan'ko- 
pogás hallatszik. Mintha valahol szöget ver
nének. Eszébe ötlik: „Ugyan kinek a ko
porsóját szögezik?* Kisvártatva a tavon 
túlról, nz urasági birtokról odahangzott az 
esteli hrrangszó.

„Vájjon kinek húzzák a lélekharangot?* 
— kérdezi magában.

Egyre sötétedik. Olyan, mintha köd ült 
volna a házikó elé Már nem hallja a kopo
gást, a harang is elhallgatott. De most 
meg mintha az erdő zokogna. Az öieg le
hajol, a fát ölébe akarja venni, de arccal a 
nyalábra bukik s onnan a földre, aztán a 
sziklás oldalban a zörgő haraszton egy 
korhadt fa mellé egy kővánkosra gurul.

A fehér házikó a sötétedő irtás szélén 
fekete tuskók közt áll. Fekete ajtaja maga 
elé mered s mintegy ámulva kérdezi: „Hát 
kinek épített, ha ő maga sem tér haza?* Az 
öreg Mái) házikóját is másoknak készítette.

Finn eredetiből fordította
Fekete József.*) Faházról van szó.
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—  Passió-játék a Városi színházban
Kedves tervvel jött Lévára Komiéi Gyula 
színigazgató, aki több évekig á szatmári 
és szabadkai színházak igazgatója volt. 
Ugyanis az igazgató, aki művészi körúton 
van az országban, a nagyobb városokban 
bámulatos sikerrel mutatja be passiójáté
kát, mely az oberammergaui játékok min
tája Különös érdekességet kölcsönöz elő
adásainak az, hogy a játékot egy hatvan 
tagból álló műkedvelői gárda mutatja be, 
mely a helyi intelligencia sorából került ki 
mindenütt, csupán Jézus szerepét adja 
benne Stella Gyula, a Léván is ismert fő
városi művész, az ő nagy drámai erejű 
játékával, mig a másik nagy szerepet, Judást, 
maga Kömlei alakitja. Úgy értesülünk, 
hogy városunk hangadó körei támogatásu
kat megígérték az említett igazgatónak, 
igy most már a nagyközönség figyelmét 
hívjuk fel a készülő nagyszabású szép 
tervre. Végezetül megemlítjük azt is, hogy 
az igazgatót úgy a hercegprimás, mint a 
püspöki kar a legmesszebb menő erkölcsi 
támogatásban részesítette s meleghangú j 
elismerő okmányokkal tüntették ki. Remél
hetőleg Léván is sikerülni fog a műkedve
lői gárdát összetoborozni; a korhű jelme 
zeket az igazgató adja. A próbák ma veszik 
kezdetüket s az előadás a következő héten 
lesz.

— Nemzetközi lóvásár Érsekujvárott. A
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület által 
rendezett 32-ik nemzetközi nagy lóvásár 
Érsekujvárott május 3. és 4-én fog megtar
tatni. Lakások és istállók az ottani polgár- 
mesteri hivatalnál rendelhetők.

— Városi közgyűlés Léva város képvi
selőtestülete ma, szombaton d. u. rendkí
vüli közgyűlést tart, melynek legfontosabb 
tárgya a villamostelep ügyéről szóló je
lentés, valamint a „Léva város villamos 
telepe" cég 1914. évi költségvetése és a 
teleppel kapcsolatos többi határozatok meg
hozatala.

— Falusi csendólat. Felsögyőrödön Tur- 
csek Katalin lakóházát a minap éjszaka hat 
parasztlegény megtámadta és valóságos 
közáport zúdítottak reája. A benne egye
dül lakó asszony annyira megijedt, hogy 
saját házából elmenekült. A suhancok a 
csendöröknek azt vallották, hogy jóked
vükben csináltak a heccet. Az eljárást 
megindították ellenük. A falusi legényeket 
ideje volna már egyszer leszoktatni az 
eféle garázdálkodásoktól.

—  Elfogott cigánykaraván. Nagymányán 
a csendörség elfogott egy cigánykaravánt, 
melynek mintegy húsz tagja Franciaország 
s Galíciába való származású. A csendőrség 
a cigányokat mint nem kívánatos és a 
közbiztonságra nézve veszedelmes és ke
resetnélküli külföldieket a verebélyi járás- 
biróságnak adta át, honnan valószínűleg 
eltoloncolják őket

— A csavargó husvétja. Krvos József 
nyitramegyei csavargó asztalossegéd e hó 
12-éről 13-ára virradó éjszaka Franciscy 
János udvarából ellopott egy, a tojásokon 
tilö, tyúkot, azután Engel József jégvermé
ből csákányt lopott, azzal dr. Kmoskó Béla 
kákái szölöhajlékát feltörte, innen ruhát, 
baltát s egy öntözőkannát vitt magával. 
Így felszerelve, kibontotta Lóderer József
nek a Szentjános hegyen levő hajlékát, 
ahol az öntözőkannában, borban megfőzte 
a lopott tyúkot és valószínűleg jó sok 
bort ihatott rá, mert úgy elaludt, hogy 
csak akkor ébredt föl, mikor d. u. a gaz
da vendégekkel érkezett oda Elfogták és 
a rendőrségnek adták át.

Köszönetnyilvánítás.
A Lévai Izraelita Nőegylethez a következő 

adományok érkeztek: Kempfner Pál úrtól 
Budapestről koszorumegváltás címén 20 
kor. nagys. Franki Ede úrtól Nagysáróról 
10 zsák burgonya.

Fogadják a nemes lelkű adakozók az 
egylet leghálásabb köszönetét.
Deák Adolf Dr. Frommer Ignácné

titkár elnök.

Sport.
Hamarjában nem is tudjuk megmondani, 

hogy hányadszor állunk elő most megint a 
sport dicséretével. De mivel a dolog úgy 
áll, hogy a rendszeres sport, a testgyakor
lás jelentőségét, különösen a mai, a leg
egészségtelenebb életmódot folytató : korcs- j 
inában, kávéházban, ital, kártya, billiárd asz- | 
tál körül éjjel-nappal „sportoló", de egyéb í 
ként azért modernnek nevezett korban nem | 
lehet eléggé méltatni, azért megint csak rá- ; 
tereljük a közönség, különösen a fiatalság ; 
figyelmét, annál is inkább, mert e téren j 
rr.ár örvendetes mozgolódást vtszünk észre j 
városunkban s nem iehetetlen, hogy rövid j 
idő muiva egy intenzív sportélet keletkezik , 
itten, különösen az ifjúság körében.

Mert a testgyakorlásnak akkor kell meg- ; 
kezdődnie, mikor még a test növése nen*. j 
fejeződött be, de akinél ez annakidején nem ! 
történhetett meg, annak később annál inkább j 
is kell a testgyakorlással foglalkoznia, hogy ; 
a mulasztást némileg helyrepótolja.

•Más nemzeteknél már régen felismerték 
a testgyakorlás rendkívül nagy jelentőségét 
a test erősítésére, még az alcsonyabb kul- 
turnivón álló balkáni népeknél is egészsé
gesebb felfogás uralkodik a sportolás te
kintetében, mint náiunk még csak röviddel 
ezelőtt is volt. Hazánkban jóval elkésve, 
még csak mostanában kezd úrrá lenni ez ! 
a jobb meggyőződés, mely olyan nagy je- 
jentőséget tulajdonit a sportnak. Különösen 
nagyobb városaink vezetnek e tekintetben,

! azok a városok, ahol nagyobbak a műve
lődési lehetőségek, ott bontakozott ki szé
lesebb arányokban a sportszellem is egy
más után alakultak meg a külömböző sport- 
egyesületek. A példát a többi városoknak 
is követni kell, de nemcsak a városoknak, 
hanem a falvaknak is. Demokratizálni kell 
a rendszeres sportot, elterjeszteni a társa
dalom és a nép minden rétegében, mert 
csak igy felel meg annak a nagyjelentőségű 
várakozásnak, mit hozzája füzünk : megerő
síteni a testet, felfrissíteni a szellemet, meg 
erősíteni a magyar fajt, mely az utóbbi i 
időben, hiszen a katonai sorozások szomo- I 
ruan tanúsítják : határozottan a visszafejtő- j 
dés, a degctierálódás útjára lépett. Ha a sport- ! 
nak hazánkban olyan népszerűséget lehetne 
biztosítani, mint pl. Angliában van, akkor 
az előbb említett nemzeti csapáson is túl
eshetnénk. Nem időszerűtlen tehát ha most, 
a tavasz kezdetén, erről a helyről is hir
detjük a sport, a testedzés renkivüli jelen
tőségét és mindeneket buzdítunk annak 
okszerű g>akorlásura, már pusztán a saját 
maga érdekében is.

A LIFC. és az AFC. mérkőzése. Húsvét
hétfőjén játszotta a „Lévai ifjúsági football 
club" (LIFC ) első mérkőzését Aranyosma- 
róton az „Aranyosmaróti football club* 
(AFC ) ellen, nagyszámú nézőközönség je
lenlétében Amint értesülünk, a mérkőzés a 
lévaiaknak fényes győzelmével végződött. 
A játék a lévaiaknak teljes fölényét mutatta,

bár — tagadhatatlan — az aranyosmarótiak 
is szereztek néhány izgalmas percet a lé
vaiaknak. A marótiak közül különösen a 
két Sokhegyi és Váradi tűntek ki, mig a 
lévaiaknak Pető, Bányai, Nyiredi, Mészáros 
és Fleischer voltak a legjobb játékosaik. 
Léva kezd és első heves lerohanással már 
is veszélybe hozza az ellenfél kapuját. A
3-ik percben Venéciáner hencet vét, amire 
a bíró tizenegyest ítél, amit Mészáros gól 
mellé lő. A 7-ik percben Székely szökteti 
Fleischert, akinek beadásából Mészáros gólt 
le. A 23-ik percben szabadrúgás a lévaiak 
javára. Mészáros átadja Fleischernek, aki 
azétán a gólba lövi, ezt azonban a biró 
obseid címén lefütyüli. A 32-ik percben 
újabb szabadrúgást rúg Mészáros, amelyet 
Fleischer gólba fejel Á 35 ik percben Fleis
cher beadásából lövi Paul a félidő 3-ik 
gólját. 43-ik percben Vészeli egy eredmény
telen koméit lő a lévaiak ellen. Félidő 3:0. 
Szünet után a marótiak éiénkebben. mig 
a lévaiak győzelmük tudatában lanyhábban 
játszanak. Ennek eredménye azután az, 
hogy olykor veszélybe hozzák a lévaiak 
kapuját. Több eredménytelen korner és 
szabadrúgás után, a második félidő 20-ik 
percében henc a lévaiak javára, amelyet 
Mészáros gólba rúg. Eredmény 4 :0  a LIFC 
javára. Ugyané ak ezúton mond köszö
netét r. LIFC. Pető Bertalan urnák, aki a 
club céljaira 2 koronát adományozott.

Tanulmányút.

A Lévai Hírlap egyik legutóbbi száma 
már jelezte, hogy az áll. tanítóképző intézet 
IV. éves ifjúsága öt napos tanulmányútra 
rándul Budapestre. Ezen kirándulás elmúlta 
után engedtessék meg nekem az elsuhant 
idők felett való megemlékezés, hogy bár 
halvány szinekkel, tónusokkal, de mégis 
megfessem azokat a.; érzéseket, impresszió
kat, melyek delejes álomba ringattak húsz 
lelkesedő diákszivet.

*
Sugaras, mosolygó tavaszi nap volt. A 

vonat szinte észrevétlen indult az állomás
ról. Egy-két búcsúpillantás, zsebkendőintés 
— és kiüli az arcokra a nagy kérdés, kiüli 
az öröm, izgatott kíváncsiság. Megcsendül
tek az ajkakon a nóták — kacagó, síró 
magyar nóták. Hogy lüktettek, mintha min
denki belesirta, beleöntötte volna epedó 
örömét. Kint ragyogó, sejtelmes tavaszi táj. 
A napsugarak szelíden csókolgatták a zöld 
vetéseket, a távoli kékes, félig ködbeveszett 
hegyeket. Megpihent a sok szem rajtuk, s 
megremegtek egy titkos érzés, elragadó báj 
alatt a lelkek . . . ennyi szép . . .  Egymást 
ölelte a sok deák . . . távolról pedig a tisz
ta, üde tavaszi légen keresztül még intege
tett az otthoni torony — a képző tornya, 
kiemelkedett a messzeségből, mint egy mu
tatóujj, figyelmeztetve még akkor is hiva
tásra, a komoly munkára Nagysallónál két
szeres erővel, érzesse! csapongtak a nóták... 
(Nem írom ide, hogy miért. Megérzik talán 
azt a nyugvó hősök s egy-két álmodó leány- 
sziv). Mindin állomáson volt valami uj, 
megfigyelni való. Bénynél hata’nias történeti 
vitatkozások folytak. Az avarsáncok felidéz
ték a régi életet, történelmet, a régi világot. 
Ismert, felvidéki jellegű volt ez a vidék, 
egész addig mig az esztergomi bazilika fel 
nem tűnt a tá\oli hegyek ölében, mintegy 
uj világot, uj vidéket, tájat jelezve. Minden 
figyelem a vidékre irányult innen — de azért 
csak nótásak maradtak az ajkak. Gyönyörű 
poétikus volt a tá j. .. Mivel jellemezzem
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megelégedésünk, örömünk? Talán ezzel: 
megfigyeltem, hí ketten — bárkik — egy
másra néztek, elmosolyodtak — a boldog
ságtól. Még most is magam előtt látom 
egy-kettőnek az arcát, ürömsugaras szemét 
s talán más az enyémet. Még élénkebb, 
figyelmünket minden pillanatra lekötő lett 
a táj „kávémasinánkat" elhagyva, mikor a 
tővonalra szálltunk át. Mily kitörő öröm
mel üdvözöltük a mi szerelmes, szőke Du
nánk ! Nemzeti önérzettől, büszkeségtől át
hatott szivünK álmodva merengett a suhanó 
habokon s mikor megláttuk a magyar nem
zeti lobogós első „Bárca" nevű vontatóha
jót — magyar vizen, magyar hajót! Meg- 
ére tűk kétszeresen, hogy magyarok va
gyunk . . . árva kicsi nép ugyan, de lelke
sedni tudó. hazaszt reiő . . s mintegy titkos ! 
fogadalmat tettünk, hogy a magyar átkot, 
az összetartatlanságot kiűzzük lelkűnkből ! 
s mások leikéből, testvérek lszünk szabad, j 
édes, szerető, magyar testvérek, s ápolni ! 
fogjuk, hős katonái leszünk azoknak az esz- ! 
méknek, melyek eme szőke folyós gyönyörű ! 
tájnak, országnak népét, boldoggá, naggyá 
igyekszenek tenni Kell-e szebb valami, mint j 
a Duna völgye? Fakas/that-e mélyebb, j 
szentebb nemzeti érzéseket — csodaszép 
hegyeink kitételével valami, mint ez a j 
hely? Visegrád mellett tetőpontját érte a ; 
szép élvezése. Salamon tornya, Zách Klára I 
emlék, Görgei h áza ... néma történeten—  i 
maga a város, a hígy — alatta a termé- ? 
szetes tükör : a Duna . .. káprázatos össz
hang . . .  mily csodás varázzsal ha to tt.. . 
Némán, szótalan gyönyörködött mindenki. 
Kevés is erre minden szó ezt leírni, — el
mondani. Később, mikor a Duna kanyaru
latánál mégegvszer visszatekintettünk rá még 
szebb volt. A hegy mögött a nap bíboros 
hálóruhá^ába öltözött s búcsúzó sugarai 
szelíden csókolgatták a néma vár ódon fa
la it. .. Vác után csak ítéleteket alkottunk 
a táj szépségeiről. De már nem volt messze 
az álmok-álma. Mindenki izgatott. . . min
denki az ablaknál akar lenni .. .Még tiz 
perc . .. Még öt perc . . . "

A nyugoti pályaudvar előtt vagyunk. 
Sirt remegett, kacagott az örömtől a lelkünk. 
Ez hát a főváros, büszkeségünk, dicsősé
günk . . .  itt vannak a haza nagyjai. . .  itt 
van minden. Némelyikünk — aki már volt 
itt — szörnyö közönyös arcot igyekezett 
vágni, azonban a szemek, kipirult arcok 
nem akartak engedelmeskedni. . .  Reggel 
még egy „felvidéki kis városka" utcáit lót- 
tuk s alkonyaikor már itt ezernyi nép kö
zött, hangos, zajos utcákon automobilok, 
villamosok között búcsúzik tőlünk a nap.
A hatalmas paloták, mintha a mi nagy büsz
keségünk, boldogságunk jelképzői lennének! 
Villamosra ültünk és megindultunk az első 
útra, ottani otthonunkba a Pedagógiumba.
A Margithidon addig a rövid ideig is szét
néztünk. A Lánchíd, Margitsziget, Ország
ház már itt megragadta figyelmünket.

A Pedagógiumba meleg, szives fogadta
tásban részesültünk. Itt rövid ideig pihen
tünk, azután gyalog átmentünk Pestre. Este 
volt már, lágy esti szellő simogatta az ar
cunkat, amint mentünk a fényes kivilágított 
paloták, ragyogó kirakatok mellett, valami 
tompa, ismeretlen érzés szállta meg a lel
künk, mintha legszebb álmunk lett voina 
előttünk valóságban.

Minden ragyogó, mindenütt pompa, min
den ablak világos . . .  Mégsem . . .  Egy nagy 
gyönyörű épület száz meg száz ablaka ko
moran sötéten néz a pezsgő utcákra. Ez a 
macvar király palotája, vára. Milyen hatás
sal lehet ez egy ideális, lelkes diákazivre ? 

Keserű humorral jegyezte meg valaki:

— Ez a vár arról nevezetes, hogy miniig 
sötét.

A Gellérthegy száz apró villanyszeme 
már messziről hívogatott. És mentünk, de 
mire odaértünk szinte elfelejtettük megnézni; 
az Erzsébet-hid hatalmas nagyságával, 
gyönyörű egy hajlású karjaival percekre le
kötötte figyelmünket. Átmentünk rajta s 
egy szét re az ajkakon az önkénytelen „ah“ 
kiáltás jelezte, hogy most valami csodás 
látható. Mi lehet az ? Alattunk a Duna ; 
csillogó habjai tündér világról mesélnek ; 
a Dunapart száz meg száz lámpája fürdik 
benne. Előttünk a Kossjth Lajos utca. A 
zöldes gáz, fehér villany, halványkék iv- 
lámpák ragyogó szinjátéka, a gyönyörű 
utca . . .  a fenséges összhang . . ! Ez volt 
a csodálat kifejezésének oka. Most már 
igazán az álomországban jártunk. Szombat 
este volt, kétszer annyi nép tolongott az 
utcán, mint máskor. Száguldó autók villa
mosok, kocsik csak növelték az utcai zajt. 
Eszünkbe jutott Léva. Ott bizonyosan csend, 
néma nyugalom honol és még itt fényár 
pompa, ott bizonyosan csak egy két de
rengő fényű ablak bámul bele álmosan az 
éjszakába, öntelten mosolyogtunk „mit 
Léva ! “

Célunk volt egy mozgószinházat megte
kinteni. Mivel az Apollóhoz épen alkalmat
lan pillanatban érkeztünk, s mivel a várás
nak nem vagyunk tisztelői, tehát kénytelenek 
voltunk — ezer örömmel — az Oraniába 
menni. Talán fölösleges is megemlíteni, 
hogy itt is — mint mindenütt — megtettük 
az összehasonlítást Lévával. Nem komolyan, 
mert hisz — hála Isten — a szellemi élet 
elég értékes utján véljük magunkat találni, 
de mert jól esett mindég valaminek vagy 
valakinek a rovására még jobban kiemelni 
Pest szépségeit.

Mit Írjak a moziról — egy pesti első
rangú moziról ? Hogy gyönyörű berende
zésű ? Tökéletes ? Elegáns ? Hogy művészi 
képeket mutat be ? Vagy, hogy külömb az 
Apollónál ? (Értsd a lévai Apollónál.) Ezt 
körülbelül mindenki — sejti ? ! Mély meg
győződéssel tekintettünk egyik vezetőtaná
runk arcára, ki itthon oly nagy irodalmi 
munkásságot fejtett ki nemrégiben a mi 
mozink átreformálása érdekében. Kedves, 
mulattató képeket mutattak be. Legszebb 
volt talán — mint tanulmányi értékű is — 
az a kép, mely repülőgépen utazva mutatta 
be a Rajna vidékét forrásától a tengerbe 
ömléséig.

A mozi után ugyanazon az utón vissza
felé — nem haza illetőleg szállásunkra, 
hanem felmentünk a Gellérthegyre.

Éjfél után járt már az idő, csendesebb 
volt már a város. Szent Gellért szobránál 
megálltunk és körültekintettünk.

A szobor eszünkbe juttatta az ősi pogány 
virtust. Akkor tettbe az európai műveltség 
felé az elfő lépésekkel a magyar nép. Mi 
van itt e martirhelyen egy ezredév múltán?!

Milyen szép ez az éjjel ! Ébren álmodik 
az ember. Előttünk a város az éjszaka keb
lébe burkolva. Mégis látjuk. A sok ezer 
villanylámpa fénye halovány, fátylns glóri
ába omlik a város felett. Legerősebben 
észrevehető, büszkén emelkedik ki a pa
lotatömkelegből a — Bazilika, önkénytele
nül súgja az ajkunk : Isten ! Vallásos, ha
zafias, eszthetikai uj. ismeretlen érzések 
egész sora borul a lelkünkre s arcunkat a 
a tavasz éji szele csókolgatja.

Felettünk a csillagos palást, megfejthe
tetlen örök titkaival. A Hold ezüstruháját 
kacéran fürdeti a Duna habjain, itt az Er

zsébet hid, ott a Lánc hid, csak szürkés 
tömeg. De mi ez ? Fényes 1 örgyűrű a le
vegőben ? „Reklám" Igaz. N;in a tündér- 
viláuf, hanem a kultúra modern városa van 
előttünk.

Megválltunk a hegytől. I.V sos.“ feledjük 
azt az éjét el !

Szállásunkra mentünk. Pili nni tovább, 
mégegys/er megálmodni a flottakat

(Folyt, köv.)

! nem rég nyílt meg

Rónai Aurél
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M agyar házi ipari kézimunkák.
A legizlésesebb kivitelben elvállal minden

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

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

megteWnfhetök: Özv Frecska Istvánnénál, Léván.
--------------------- Ugyanott felvilágosítással is szolgálnak. ---------------------
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KŰTCSÖVEZÉSI VÁLLALAT
A nagyérdemű közönségnek becses 

figyelmét felhívom a legújabb találmányu

kútcsövezési vállalatomra
melyet szilárd cementből, teljes jót
állással s igen jutányos árban elvál
lalok és készítek.

A csövek a kút falát képezik és 
védik a férgek behatásától, illetve az 
oldal vizek befolyásától.

Uherik Lajos
kőműves és vállalkozó 

Léva, Damjanich-utca 32 azám.Használjunk |
KABlNA-féle \  

V i a s z
szinzsappant
Vloaáahoz a legjobb, legtakarékosabb
jgyuerl Atdörzsöléee ezzal, felér mis 
szappanul való 3-azoroa atüftrzsö- 
lé s sO  -

Tisztaságért szavatosság!
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B Ú T O R O K  
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések  
Weisz Ármin Cégvezető: Kohn Maiban 
butorkészitőné szerezhetők be 

Zsarnóczán.

VARGA 6 9 UbR
mfl- és bútorasztalos mester 
Bástfa-u. 1 (városháza mel.)
=  L É V A .
Készít a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű 
bútorokat. — Mintabútorok megtekinthetők.

Nzövel.
m a r a d é k o k a t

melyek nálam felhalmozódtak, áron 
alul, óriási árengedménnyel adok el.
Esen anőwat-maradékak elegen
dők taljea férfi-őltőnyőkra, aadrá- 
gokra, plaotókra, női kooatOmőkra 

aljakra atb.
Kérjünk maradék mintákat 

férfi és női szövetekből
melyeket ingyen és bérmentve küld
KARÉ. K A ^PE R
po sz tógyára  Inim brukM

Saloátor sor
sör idény tart naponta 
friss csapolás és palacz- 

kénti árusítás.
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Tiviszi
újdonságok.

Felöltők,
Ö ltönyök,

Leánykabátok
G yerm ek ru h ák

l!

T A N U L Ó  sm .
felvetetik Kertész Lajos 
fűszer üzletében. Léván.

Ei 'SDÉti  k é s e t  í c r
L I T E E J E  1. K O K .

kitiíBÉ minőségien ksfkfp. 
FELDMANN IZIDOR

vendéglőiében 
KÁLNAI-UTCZA 3.


	16



