
VI. évfolyam

mok mérséklése csak másodsorban 
képez állami feladatot, társadalmi 
egyesülés, egy ültön és céltudatos
működés az, melyált::! a ct'o\ elér
hetők.

A fogyasztásnak és a termelésnek 
a maga körében gyakorlatil*ir ki 
kell választani tudni azt. hogy mit 
és miben és hogy takarékoskodjék, 
mert hiszen ha a drágaság elhárí
tásának nem is. az archimedesi 
csavarhoz hasonló áremelkov esnek 
és pénzbeli ellenszolgáltrtásrak í z  
az első é.v legbiztv ssabb cl tendere.

Oktatód kellőn *kt akik megérte ik 
a néppel, hogy oktalan köiUke/c^i 
ne tegyen fejlődése rovására. Inkább 
a konyhájában legyen pazarló, mint 
a Korosmakban dőzslöö. Közeledjék 
az orvoshoz és hagyja fakép..él a 
kuruzsló kát. A kultura fáklyáját 
kell fellobbantani, hogy azfrlcVr 
bevilágítsa a sötét, pusztító helye
ket s a nép meglássa, hol ♦őr 
az orozva leselkedő halál.

Ha csak panaszkodunk: nem Ie«. 
eredmény. Minden tavasz :n »gi<* 
métli Tompa Mihály sorait: Pus/.tu- 
luniv veszünk . Mint o!do»t kéve, 
szét hull nemzetünk.
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Kvasz András repülése Léván
Kvasz András pilóta vasárnap Léván, a 

katonai gyakorlótéren nagyszámú közönség 
előtt több Ízben felszállott. A fiatal magyar 
aviatikus képességének újabb jelét adta ez- 
alkalommal is, igen szép repülést prodj- 
kált az egyébként veszedelmes, szeles 
időben.

A repülést Léva városának minden ha
ladás iránt érzékkel biró intelligens társa
dalma tette lehetővé azáltal, hogy a rende
zőbizottság által kiadott gyű,tőiveken — pár 
nap alatt — tehát aránytalanul rövid idő 
leforgása alatt, mintegy ötszáz koronát 
hozott össze a repülés rendezésével járó 
költségek fedezésére, előre kijelentve azt 
is, hogy ezt az összeget még abban az 
esetben aem kivánja vissza, ha a felszál
lás bármely oknál fogva elmaradna. Amint 
a Kriek Lajos főrendező vezetésevei mű
ködő bizottság ezi az ügyet intézte, abból 
a páratlan készségből és jóakaratból is 
látnivaló volt, hogy itt nem „üzletet*4 csi
náltak, hanem igazán a magyar aviatikát 
támogatták, egy szép hazafias és kulturális 
fellángolás volt ez, melynek éltető mele
gével egy szegény, fiatal, törekvő magyar 
aviatikust vettek körül, őt részesítették 
megérdemelt támogatásban az égés:, meg
lehetős tekintélyes jövedelemmel, ami a 
belépődíjakból befolyt. Léva város társa
dalma, de különösen a rendezöbiiottság ez
zel a tettével példával szolgált az ország 
müveit városainak, hogy miként kell szol
gálni minden haladást, mely egy fejlet
tebb, magasabb kultumivóra emeli a vilá
got, az emberiséget. Ha minden városban 
igy rendeznék a repüléseket, mint Léván, 
a társadalom a maga kebelében rendezné 
azt, minden üzleti érdek nélkül, csupán a 
nagy célt nézve, mint itt történt volt, akkor 
igazán az aviatika ügyét részesítenék a 
megérdemelt támogatásban, az aviatika 
fejlődését mozdítanák elő, mig másként, 
egypár impresszáriót hizlalnak kövérebbre, 
ellenben maga a levegő feneketlen utjain

Megjöttek a színészek !
Mint a tavasztváró gyerekek ajkáról el- 

lebbenő Örvendező kiáltás : Megjöttek a 
gólyák, megjöttek a fecskék 1 — olyan 
vígan száll most közöttünk ajakról-ajakra 
a legfrissebb városi hír : megjöttek a szí
nészek ! S erre a bűvös szóra „színészek" 
százéves álmot alvó csipkerózsikaként éb
rednek lelkűnkben egyéves hosszú álmuk
ból azok a ssines, hangulatos, kedves em
lékképek, amelyeknek harsány ébresztője 
ez a két. kisvárosban varázserejü sz ó : 
„színház", „színészek."

Meleg színházi esték, már harvadt koszo
rúk, száraz virágcsokrok jutnak az eszünk
be. Mintha már csak gramofontölcsérből 
hallanék : elhangzott tapsokra, elkacagott 
kacagásokra s elült, édes zsibongásokra 
emlékszünk. Elillant ellágyulásokaft meg
indulásokat s néhány elpergetett forró 
könnycseppet érzünk megint. Csirájukban 
halt szivárványszínű álmok, ábrándok, szí
nesednek meg újra fakóságukból.

S most ez a múltba sülyedt, világ újra
építi megint.

Azok a könnyed, kecses libbenéktny, 
utcáinkat tarka szinfoltokkal színező szí
nésznők s azok a borotvált arcú már alak
jukban, mozgásukban érdekes, tőlünk elütő

I küzdő hős, az életét is kockára tévő repii- 
j lő továbbra is csak sovány marad, mert 
' neki csupán a morzsák jutnak s megfelelő 
' anyagiak hiányában nem juthat előre. Előre, 

ami a jelen esetben a végtelen, sehol ha- 
| tárt nem érő, tehát elképzelhetetlenül tag 
! levegőeget jelenti, melynek meghódítása nz 

aviatika célja. Uralomba venni az emberi
ség számára ezt a hatalmas birodalmat,

! mely eddig csak a madaraké volt, verseny- 
j re kelni az ember-kigondolta csinálta al

kotmánynak az istemeiemtette repülőkkel : 
a madarakkal. Amilyen fenséges, épp olyan 
merész és eget döngető ez a gondolat, de 
amint látjuk, már nem puszta utópia, nem 
merő álom csupán, hanem kezdődő eleven 
valóság.

Egyébként azonban ez a lévai felszállás, 
annál a módnál fogva, amint az a fen
tebb mondottak szerint rendeztetett, nagy
jelentőségű, miért is bizonyára az a többi 
városokat szintén követésre fogja birni, ami 
nagy hasznára válna a magyar aviatikának, 
mert a közönség áital reá szánt Összeg 
nem folyna szerte különféle mellékcsator
nákon érdemeden emberek zsebébe. Nem 
akarunk mindezek elmondásával városunk
nak talán töinjénezni. de dobra kell ütnünk 
azért, hogy meghallják mindenütt, ahol a 
fülek nincsenek gyapottal bedugva a szép « 
eszmék elől, talán lesz valami látszatja.

De most már beszéljünk valamit ma- i 
gáról a felszállásról is.

Ringó, hullámzó vetések, szélesen lobo- i 
gó nemzetiszinü zászlók a magas póznákon, i 
szürke, kavargó porfelleg a katonai gyakor- j 
lótér mentén elhúzódó országúton, az em- ! 
berek fején erősen a homlokia lehúzott | 
kalap, mit a köszönés alkalmával sem unel- ' 
nek meg, hanem csak megbillentenek. Ta
lán mondanunk sem kell, hogy mit jelent 
ez, pláne repülés előtt. Ebben a szélben 
nem valami vérmes auspiciumokkal 
vártuk a négy órát, a startolás idejét. A 
nagy gépmadár, a 36 lóerős Zsélyi-rendsze- 
rű monoplán, ami azonban inkább hasonlít 
egy óriási csukához, már ott áll a gyepen,

férfiak építik újra, akiknek jöttére örvend 
a lelkünk, akiket már régen várunk.

Színészek ! Bohémek ! Művészek !
,,Megjöttek a színészek". Ez a szájiól

szájra szálló örömhír s a vele kapcsolatos 
izgalmas, reményes várakozás, meg az a 
hallomásom, hogy kis városunkban rövid 
idő alatt 2000 korona bérletet jegyeztek, 
mind azt tanúsítják, hogy a lévai közönség 
dicsérni való művészet pártolása igazi kul- 
turszükségletből ered, s hogy a színészek
ben a művészetet várjuk igy Lehet, hogy 
ez csak az én naiv hitem. De ha nem az, 
akkor ez a tény is dicséretes, hízelgő vá
rosunkra.

Mert nem mindenütt jutottak már ennyire. 
Sok vidéki városban a színészeket még 
mindig érdekes, sorsverte, sajnálnivaló 
nyugtalanvérü lényeknek tartják : komédiá
soknak % csak szánalomból — pártolják 
őket, mert művészetüket még nem érzik 
lelkiszükségletüknek. Sok helyt meg a nem
zeti kultúra, a nemzeti nyelv stb. terjesztése 
s más hazafiasán puffogó címeken a nem
zet napssdmosait pártolják bennük. Megvált
ják bérleteiket, mert azt hiszik, hazafias kö
telességüknek ezzel teljesen eleget tesznek. 
Maguk azonban ritkán kérnek — még pél- 
daidás kedvéért sem — a nemzet napszá
mosainak művészetéből. Lefitymálják, hisz

j a montőrök készítik elő a légi útra. Köz
ben mindenféle alkalmatosságokon autón, 

I autóbuszon, omnibuszon, és kocsikon,
■ kerékpárokon, csakúgy özönlik a közönség 

ugv heiyból. mint a vidékről. A Keltz 
Gyula főispántól kezdve a vármegye urai 

> is nagyszámban itt vannak. Valamint az 
összes helybeli iskolák növendékei.

' Jóval négy óra után Kvasz elhelyezkedik 
a monoplánon, a motor elkezd berregni, 
a szélcsavar pufíogni és a nagy vászon
szárnyak szép simán felemelkedtek a 
levegőbe. A gép simán repült jó pár méterre 
s vissza, majd újból felszállt, azonban az 
erős szel lenyomta és a gép madár leszállt 
egy vetésben, majd megint felemelkedve, 
visszatért a starthoz. A szél útközben el
kapta a pilóta sapkáját s kölcsönkért sap
kában repdesett aztán.

A közönség és a pilóta izgatottan figyel
te az időt, a szél egyszer mintha lecsi- 
lapo Jött vo na, de később annál erősebben 
tört ki. Kvasz mindazt náltal felszállt s mint
egy 50—60 méter magasságban Óbars 
felé repült, majd jobbra fordulva, félkört 
irva ie a levegőben, lerepült a startnál. 
Négyizben szalt fel Kvasz András, legszebb 
repülése volt az utolsó, mikor is az előb
bieknél nagyobb magasságba szállt újból 
Óbars felé. majd jobra fordulva az állami 
faiskola fölött, majd pedig a közönség egy
ré sz t átszállvn keresztül az országút fölött 
hatalmas körben vissza tért.

A közönség tapsolt, éljenzett, kendőket 
és kalapokat lobogtatott a bátor pilóta 
felé, akit a fényképező masinák torka elé 
állítottak s vagy százszor is lekaptak. 
Egy-két rendező az ellenkező pilótát bele
nyomta egy autóba és dialmasan hordta 
körül az ujjongó közönség sorfala előtt. A 
csapzott hajú pilóta, a volt szerény kovács
iparosnak olajtól ragadó kezét megható 
volt nézni, mint szorongatták a lelkesült 
férfiak és nők. De valami szivbeli öröm 
fogja elő az embert és meghatottságában 
nedves lesz a szeme, ha fönt a magas-

csak nemzeti könyörület adatta velük azt a 
pár garast. A művészet enemű pártolása 
különösen arisztokrata- és gentry-vidékekan 
dívik.

A nemzet napszámosai másutt meg bohém 
hírükkel hatnak. A furcsa öltözetű és visel
kedésű férfiak és nők nagyon kapósak a 
csak hírből vagy könyvekből ismert bo
héméletről álmodó s arravágyó vidéki fér
fiak körében. A színészekben, ezekben a 

j szellemes, vig fickókban jó mulatótárs, cim- 
! bora, kártyapartner kínálkozik, aki „érde- 
; kés" művészi gőgjében is szívesen „leeresz

kedik** a pénzes polgárokhoz. A színésznők 
meg — a primadonnától a kóristanőig — 
könnyüvérü hírükkel s bohém voltuk révé* 
az élet mindennapiságával nevelkedett nőket 
rövid időre legyűrik a férfiszivekben s 
idillek, apró kalandok s játszi fürtök bájos 
hősnőiül tűnnek föl a hódítani és hódolni 
akaró fiatalság előtt. S ily főszempontokból 
— mellékesen a művészetet is pártolják.

A művészetet, tisztán csak a művészetet 
még kevesen és kevés helyt látják és \ ár
ják bennük a vidéken. Holott a többi mel
lékgondolat mind csak cafrang — művé
szetük és művészi voltuk elhomályosulására.

De a színészekről, a színészettől való 
fölfogás egy-egy vidéki város műveltségének, 
haladottságának is bizonyítványa.

Komédiást, a nemzet napszámosát, bo-
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bán látja repülni embertársát, aki ezideig 
a sárhoz volt ragadva.

Egyébként a kattogó gépmadár az állat
világban is nagy feltűnést keltett. A mada
rak hangos, ijedt lármával menekültek előle, 
a nyulak pedig eszeveszetten futkostak még 
a közönség között is. A negyedik felszállás 
után észrevettea pilóta, hogy a gép motorján 
törés történt, még az előbbi fellszálást megelő
zőleg. Szerencse, hogy valami baj nem ér
te Kvasz Andrást, aki több felszállást ezu
tán nem kiséreltutett meg.

A belépődíjakból 2907 korona volt a 
bruttőbevétel, a kiadások leszámítása után 
2561 korona 76 fillért adott át a rendező
ség Kvasz Andrásnak.

Heti kérdések.
T etszik  t udn i
mit nem értek? Nem értem, hogy honnan 
veszi a lévai és vidéki közönség azt a ten
gernyi p én /t? Hiszen itta  szó szoros ér
telmében dühöng a bőkezíisJf ! Mindenki 
ád, fizet, mindenki gavallér, eltart néhány 
idegent. Nem tudom szívesen teszi-e, de 
hogy bőven fizet, az tény.

Máskor, juttat pár fillért valamire; most, 
egy héten belül három esetben rójja le a 
kötelező jellegű adóját. És ez mind semmi, 
mert jönnek a színészek, akik jó mélyen, 
ellenben hosszú ideig tartják ami zsebünk
ben a kezüket. És miért ? A fényes kosz
tümök és a hatásos díszletek nélkül, a 
vidéki színpadokon előadott operettek — 
úgyszólván — élvezhetetlenek. S ezekért 
— mert ez a műsor legnagyobb része — 
és nem komoly irodalmi értékkel biró drá
mákért szedtek már össze vagy 2< 00 K -t.

Nem értem. Kinek az eszméje volt, hogy 
az amúgy is kizsarolt: minket — vagyoni- 
lag tönkre akar szórakoztatni.

— Hát mi vagyok én ? Egy Rotschild, 
vagy egy kijáró Nincs, nincs és harmad
szor is nincs pénzünk, hogy a színészeket

hémtt vagy művészt vár-e egy-egy vidéki 
város közönsége a színészekben? Eszerint 
Ítélem meg müveit voltát vagy hnladatlan- 
ságái.

Hál’ Istennek időmultán lassankint leko
pik a színészetről is a könnyűvérüség, bo- 
íéinkedés/'iailönködés, művészi „érdekes
ségé hire-mnza s mindjobban meglátjuk 
bennük a művészt. s mindinkább csak azt 
akarju : bennük látni. Ma, amikor nagy szí
nésznők otthonából vett fényképek, sok
sok na-y színészünk életmódja stb. igazolja, 
hogy a színész művészi ó-.W-v.. gyönyörűen 
társulhat az ember polgári élete s amikor 
a negyedszázados jubileumát ülő Hegedűs 
Gyulában, mind a művészben, mind a 
Dolgárban, a természetes embert, a polgári 
, - :t becsülik legtöbbre s mikor színész- 
növendékeink nagy tanulsággal s művészi 
készültséggel kerülnek ki a sziniakadémiá- 
ról, tehetségük elismertetéséhez vagy eset
leges tehetségtelcnségük palástolásához 
művészi erejük egyetlen értékén kívül 
szükségtelen más, különködő uton-módon 
művészhez nem illő, illúziót rontó eszkö
zökkel a közönség leikéhez kirakodni. 
Viszont a közönség is csak igazi értékü
kért, művész voltukért tisztelje és becsülje 
őket s kritikájában is művészetük alapján 
ítélje ineg egyéniségüket.

Mi a művészeket várjuk bennük s mü-

eltarthassuk.
i — De kell, hogy legyen! Mert jönnek 

és — nekünk őket a kultúra örve alatt 
pártolnunk keil.

— ló! Tehát nem csináltatok ruhát a 
feleségemnek; jó les/, az átalakított kalap
ja, nem szívok szivart, gyalog megyek a 
gőzfürdőbe. (Pardon, ezt a fáradságot nem 
kell elviselnem. Hála a város vezetőségé
nek: Nincs gőzfürdőnk) Tehát spórolok, 
hogy legyen színház jegyem, mert társa
dalmi kötelezettség színházba járni és látni 
a .. De várjunk az Ítélettel!

Hanem utcát locsolni, gőzfürdőt csinál
tatni : az nem társadalmi kötelesség. Igen! 
mert, amit eltakar a ruha, azt nem látják! 
A Koháry utcát meg azért nem locsolják, 
mert nem városi ut.

Nem érteni önöket Koháry utcában lakók, 
miért fizetik a városi adót ? ?

Istenem ! mennyit is nem értek ! Pedig 
még nem mondtam el, hogy mi az a sok 
szórakozás, amiért a zsebünkbe nyúltak.

Először és — ami megérte az áll. 
tanítóképző hangversenye. Azonban ez 
csak az ifjak erőteljes szárnypróbálgatása, 
akik nem értenek a reklámozáshoz, tehát 
a közönség hagyta a pénzt máskorra. 
Pedig ennek legnagyobb része nálunk 
marad.

Evvel kapcsolatban nem értem, miért 
maradt el az előre jelzett lóriéi Zs.: 
Kend u pap? cimü egyfelvonásosa ? S 
miért kaptuk ezt a nem mindig szalon ké
pes egyfelvonásost. mellyel hiába volt 
az előadók dicséretes szorgalma és 
vegyekezete — nem tudtak, a darab tar
talma miatt, sikert elérni.

Nagyabb volt Kvasz András sikere!
. Hogyne! ? 2600 K. tiszta bevétele volt!

Nem értem honnan jött össze az a sok
I pénz, mikor mindenki úgy panaszkodik az 

államra, a hitközségre, a városra, stb. 
Mert mindenkinek megvan a maga kenyér
adója, akire panaszkodni illik. — Nem 
sajnálom Kvasztól a jövedelmet. Isten

i őrizze! Mert arra a tákolmányra felülni és 
, olyan szélben repülni, bizony Istenkisértésl 

És nálunk eddig bőkezű adakozók csak a 
j regényekben és a politikában voltak, most 

közüjük sorozom Lévát és környékét. Mert 
, kellis, hogy ők bőkezű mecénások legye

nek, mert ime: a passiojáték is nagysze- 
I rüen bevált itt.

Nem értem niért nem jött máskor, böjti 
időben, akkor aktuális lett volna és a szó
rakozás hiányát érző szereplőket és a kö
zönséget kielégítette volna.

Hanem, mikor már máshol nem lehet 
passiózni! idejön és ide akármikor jön, tárt 
karokkal fogadják, akárcsak a kinemaszkecs- 
cset és a hozzátartozó kabarét.

Hiszen olyan r.aiv és jószivü adakozók 
vagyunk!!

Aztán azt hiszik, hogy ezzel a sornak vége!? 
Dehogy ! Most jönnek a színészek . . .

És azután, azután — a lapokban felhívjuk 
mindazokat az urakat, gyermekeket, házbe
szélők* t, planétahuzókat

S általában azokat, akik márjmindenhol 
voltak és legtöbb helyen nem feleltek meg 

: a kivánalmaknak : jöjjenek Lévára, itt min
den elfogadtatik, amit előadnak, vagy elad
nak; nálunk a pénz a legolcsóbban kapha
tó, nem kell érte semmit sem csinálni, csak 
a flegmát utánozva nagyképüsködni, a kul
túra nevében gorombáskodni, vagy hízelegni.

Koppány.

A magyar társadalomhoz! Egy robba
nás visszhangja morajlik szerte e hazában 
s a robbanás nyomán három uj vértanú 
emléke vonul be ismét nemzeti létünk Pan- 
theonjábn, mert érezzük, hogy az az ököl
csapás, melyet egy al as lélek mért febru
ár hó 23-án a hajdudorogi magyar gör. 
kath püspökségre, voltakép a magyarság 
és a magyar állami eszme arcába vágódott. 
Jutott a bombából szilánk minden magyar

vészelet várunk tőlük.
Várjuk tőlük, hogy lelkünket sokoldalú 

művészetükkel zavarják föl hosszú köznapi 
fásultságából. . reztessék meg a sző, beszéd, 
ének, mozgás, mimika stb. segítségével, 
hogy a mindennapi élet robotját viselő, 
okoskodó, számitó, köznapi lelkűnkön 
kiviil van nagy eszmékben, gondolatokban, 
finom hangulatokban, százféle érzésben 
elmerülni s ezt érezni tudó ünneplő lelkünk 
is, amely a köznapi élet porából kiemelve 
tisztább, nemesebb emberi voltunkra esz
mél:* t. A csis ' !í beszéd, a zengő szó bá
jával, arcuK játékával, testük mozgásával 
varázsolják elő az ir k műveiben betűk 
gúzsába kötött nagy érzéseket, uj gondo
latokat, lefotografált emberi sorsokat s a 
szó és cselekre* édes t* st Térségének segítsé
gével az irók, költők érzéseit vágyait, aka- 

! rátáit, gondolatait ömlesszék át ami hét- 
| köznapi lelkűnkbe. Hozzanak fásult lelkűnk

be, petyhüdt kedélyünkbe mozgalmasságot, 
életet; töltsék meg színnel, hangulattal, édes 
érzésekkel, jobbuló vágyakkal, nagyratörő 
akarásokkal Lássanak cl bennünket jó 
hosszú időre mozgalmas lelki éleihez szük
séges anyaggal. Művészetüknek ez a célja, 
föladata. S annálinkább ez, mert csak idő 
s más körülmények folytán csak kévésünk 
gondolhat lelki életének az irodalmon kí
vül más eszközzel való táplálására.

Tömörítse mindezt a színház collectiv 
művészete. A színház estéire összegyűlendő 
közönséggel ismertess? meg az irodalmat, 
díszleteiben szint szom zó lelkét üdítse, a 
szó, ének, zent /en ésév kérgesült lelkét 
fúrja, törje, lágyas z . . ü:t *en elevenítse
meg előttünk az életet, hogy művészi köz
vetítéssel tisztábban foghassuk föl jelensé
geit s bennünk az élet, dobigálta ember 
sorsokat. i

Ezeket várjuk, ezt reméljük a várva-várt 
színészektől. S a lévai közönség dicsérni- 
való nemes müvészpártolása bizonyára kel’ő 
jogérzettel fog társulni hogy ezt meg is kö
vetelje. Adunk de követelünk is : értéket, 
művészetet!

De mintha a színház igazgatója még a 
régi, kiskorú vidéki közönségnek nézne 
bennünket. Hirdetett programmja legalább 
ezt sejteti. Csupa pesti s pesti romlott 
idegzetű és romlott ízlésű közönségnek va
ló, üres, kha, bornirt s gyárimuzsikáju 
operetten akad meg a szemünk, ha az elő
zetes jelentést ' égig futjuk. S a drámák 
javarésze is — pesti „sláger“, legtöbbjét 
dobbal-sippal verték nagyhírűvé. Megértjük, 
hogy a vidéki közönség (különösen a kis
korú!) kívánja az operettet: a muzsikát, a 
a könnyű tartalmat stb.

De a Reviczky-Társaság ülésein komoly 
irodalmi és művé zeti érdeklődést tanúsító
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szívbe s a célját mégsem érte el. Egy nem
zetet akart megfélemlíteni, de csak ölni, 
rombolni tudott, s akiket megölt is, vérta
nú ká tette s a vértanuk szellem-ujjai nem 
h u n :  elóre mutatnak! A robbanás pillanat 
müve folt A gyász örök legyen, ne csak 
h s/ veknek mélyen húzódjék meg, méltó 
emi ‘k-nüben testet is hadd öltsön. Ugyan
azon n helyen, ahol a sérelem a nemzetet 
ért ! Ugyanazon magyar nemzeti eszmékért, 
rm tyrkért az áldozatoknak elvérezniük 
K eueíi! Büszke volna Debrecen népe, ha 
e/r iléket maga állíthatná fel, de m a g á i  , 
r r r*  ■>) l ü l  jo g o s í to t t n a k  n  m  t a r t j a  Az emlék 
ne .ic»a% ,iz áldozatok emlékének hirde
tője majd. Nemcsak a gyász külső jele, 
v gaz merénylettel tnegcsufolni akart nem

zeti es önének hü szimbóluma s együtt érzé
sünknek tennen hirdetője. E/ t a rendeltetést 
pedig cs-.k úgy peldáziatja, ha része lesz 
benne in nden magyar ember adakozásának. 
A deor ceni vértanuk nemzeti emlékmű- 
bizottsága hazafias kötelességet vél tehát i 
teljesítem. amidőn a magyar társadalomhoz 
fordul zzal a kéréssel, hogy a megsértett 
magyar nemzeti állameszmét szimbolizáló ; 
emlékmű megalkotásába az ecélbói alakult j 
vegrehajtóbizottiágot támogatni szivesked- ! 
*ék. Hadd hozza létre honfiak áldozatkész- j 
sége. Alkossa meg művészek ihlete. Tartsa ; 
fenn nemzedékek kegyelete s hirdesse örök- • 
ké. hogy egyesek áldozatul eshetnek ugyan 
a nemzeti eszmének, a nemzet azonban j 
élni akar és fog Az emlékművet különben ' 
Debrecenben áilitják fel. A hazafias adomá
nyok- S e s z t i n a  Jenő vaskereskedőhöz (Deb
recen, Simonffy utca 5 I. em.) mint az ; 
emlékmű penztárnokához küldendők, de ; 
jegyezhető adomány a Lévai Hírlap szer- ( 
kesztősegében levő gyűjtőiven is.

Tanoncz felvétetik 
B a r t o *  H e n r i k

cukrász üzletébe Léván.

lévai közönséget mégse tarthatja az igaz- > 
gató ilyen kiskorú színházi közönségnek. S í 
aztán, ha kell az operette: ne annyi s ne j 
csak a pesti uj bomirtságok, amelyeknek J 
szörnyű otrombaságait kitűnő művészek is 
csak kitűnő zenével és pazar díszletekkel j 
tudjik takargatni. S mi nem vagyunk Pest: t 
a mi idegzetünk még nem romlott éi annyira : 
s ízlésünk, ha fejletlenebb is a pestinél, de } 
nem romlott, nem pttverz (Szibili, Bősként < 
stb. !) S annyira talán már Léván is va- 1 
gyünk, hogy vakon csak nem veszünk be * 
mindent szöröstül-bőröstül, amire a „pesti" I 
cégjelzés van Írva s amit a pesti sajtó ér- j 
dekszövetkezete reklamirozott. Nem ám, ! 
még — d iv a tb ó l  .-ícm!

Ezért csak fanyar képpel tudok nézni a 
programmra. Én már csalódtam. Alig-alig j 
egy-egy jó darab, az is — legtöbbször í 
régi. Föltesszük hogy az igazgató ezt a ! 
programmot csak csalogatónak. reklámnak i 
szánta s megvalósításánál sokat töröl majd I 
a divat kárára, de a m ű v é s z e t  javára. Várjuk. I 

S még egyet. Szives figyelmébe ajánljuk ( 
az igazgatónak, hogy S z ig l ig e t i  Ede szü
letésének száz éves évfordulóját jó lenne 
egy Szigligeti népszínművel s egy beve
zető conference-szal megünnepelni. Ez a 
színészek részéröl kegyelet volna, a diákok 
iskolai előadást kapnának benne s a nagy- 
közönség akarva-akaratlan szintén tudomást 
venne. Szigligeti korszakos munkásságáról 

Szinészvendégeinket szivböl üdvözöljük. 
Kívánunk sok tapsot, sok telt házat, — 
s óhajtjuk, hogy ittlétükről nagyon jó 
beszámolót Írhassunk.

Dramaturgul.

H Í R E K .

— Kinevezés. A király Balogh Lajos őrna
gyot, a lévai honvédkiegészitö parancsno
kát alezredessé nevezte Ki.

Egyházi zane. E hó 3-án, vagyis má
jus első vasárnapján d. e. (nagymisén) a 
lévai plébánia templomban Bibi Rezső 
ének és zenekarra irt ünnepi szentmiséje 
fog előadatni. Az énekszólamot dr. Grimm 

i Ferencné, Szilassy Dezsöné, Tokody 
I István és Bellán Sándor vállalták el.

— Házasság. Kempfner Lipót lévai 
; kereskedő május 14 én tartja esküvőjét 
. Sruh Zelmával, Nyitrán.
| —■ Esküdtek sorsolása. Az aranyosmaróti

kir. törvényszéknél 1914. évi május hó 11-én 
! kezdődő tsküdtbirósági ülésszakra szolgá- 
; lattételre kisoroitatíak : Mittelman Tivadar,
| Belicza István, Groszmann Gyula. Kazy Já

nos, Kalina Alajos, Jenófy László, Jozefcsek 
Károly, Katona Istváu, Dr. Steiner Oszkár, 
Zimmer Antal, Anderle Ernő. Dr. Balbach 
Béla, öorcsányi Gyula, Dr. Kovács Gyula, 
Podjebrád József, Dr. Stefkó Gyula, Juhász 
Benedek, Kohn Miksa, Halász Károly. Pol- 
lák Zsigmond, Pető Sándor. Simkó Adolf, 
Dr. Minarovits Sándor. Csekey Vilmos, 
Drexler Jenő, Kraft Károly, Kopcsányi Lász
ló, Krumpler Ferenc, Turcsán János, Rakov- 
szki István, rendes esküdtek. Steiner Lipót, 
Hegedűs Ignác, Weisz Adolf, Valkovics 
Endre, Rakovszki József. Kalmár Bertalan, 
Klein Salamon, Marcsányi György, Valkovics 
Antal, Pálenik Gergely helyettes esküdtek. 
Tárgyalásra kerül 5 ügy.

Vizsgálat a főgimnáziumban. A lévai 
főgimnáziumban a Vili. oszt. tanulói május 
9—13-án tesznek osztályvizsgáletot Az 
érettségi vizsgák írásbeli része május 16, 
18 és 10-én. a szóbeli meg junius 15, 16
és 17-én lesz megtartva A szóbeli érettsé
gi vizsgán Erdős Tivadar a bártfai gimn. 
igazgatója fog elnökölni.

— Halálozás Hiadlovszky József garam- 
rudnói plébános, életének 59-ik és áldo
zópapságának 35-ik évében április 25-én. 
hosszas szenvedés után meghalt.

— Bevándorlás Amerikába. Az Egyesült 
Államok bevándorlási tanácsának most 
közzétett jelentéséből kitűnik, hogy az 
1913-dik évben 1 19~,89ő bevándonó ér
kezett az Egyesült Állagok kikötőibe, te
hát 1907. év óta a legtöbb. A jelentés 
szerint a bevándorlók számát tekintve 
Magyarország a negyedik helyen áll 117,580 
egyénnel. Az idén bizonyára elsőbb helyre 
kerülünk.

— A vidéki rendőrség államosítása elma
rad A képviselőház a multévben foglalko
zott a vidéki rendőrség államosításának 
tervével. A képviselőház határozatának ér
telmében a kormánynak 1914. évi augusz
tusáig törvényjavaslatot kellett volna beter
jeszteni a rendőrség országos szervezetéről.
A tervezet el is készült, egyben pedig kidé 
riilt, hogy egyelőre lehetetlen a rendőrség 
államosítása. A rendőrség reformjának ke
resztül vitele ugyanis negyven millió koro
nát igényelne, miről az állam mai pénz
viszonyai között beszélni sem lehet. A 
vidéki rendőrség fokozatos fejlesztését a 
jövőben azért úgy mozdítja elő a kormány, 
hogy érről-évre nagyobb segélyt utal ki 
számára.

— Hivatalvizsgálat. Keltz Gyula főispán, 
Mailáth István alispánnal, Bodó István fő
számvevővel, Rajczy Géza főispánt titkárral 
• hét folyamán Léván, a városi közigazga
tást és a pénztárt megvizsgálta. Amint ér
tesülünk, kifogás nem merült fel.

i
I — Szabó Ferenc színtársulata, mint azt 
I már előbb is jelentettük, ma, szombaton 

kezdi meg lévai működését a Városi szín
házban. A társulat személyzete a Koldusdi- 
áfc-ban, ebben a régi, jó operettben mutat
kozik be. A színtársulatot a közönség figyel
mébe és támogatásába ajánljuk s bízunk 
benne, hogy sok jó műélvezetben lesz ré
szütik általa.

— Uj gazdasági tudósítók. A földmivelés- 
ügyi miniszter Perlaky Ignácot és Birő Jó
zsefet az ar.-maróti, Petrovszky Alajost a 
gr.-szt-kereszti, Némethy Lajost és Simek 
Ármint a lévai és végül Bihari Kálmánt a 
verebélyi járásban felállított uj körzetekben 
a gazdasági tudósítói tiszttel megbízta.

— Az egyház köréből. A besztercebányai 
püspök Bobb János káplánt, városunk fiát, 
Kós községbe (Nyitra-m.) adminisztrátorrá 
nevezte ki.

— Kinevezés. Bleyer Rezső Máv. pénz
táros Léván, a IX. fizetési osztályból a 
VIII. fizetési rangosztáíyba lett előléptetve. 
Az előléptetés méltán érdemes egyént ért, 
aki mindenkit kielégítően s nagy buz- 
gósággal áll a közönség szolgálatára.

— Előadás a vízvezeték és csatornázásról. 
Becsey Antal budapesti főmérnök, aki Léva 
város vízvezetéki és csatornázási tervét 
díjtalanul készíti, a napokban a képviselő 
testület kebeléből kiküldött vízügyi bizott
ság előtt rendkívül érdekes előadást tartott 
ezen tárgyakról. Előadása folyamán kifej
tette, hogy véleménye szerint az ártézi ku
tat legalkalmasabb volna a katonai lövöl
dénél furatai, azonban nem lehetetlen, hogy 
másutt is kell majd próbafúrást eszközölni, 
nevezetesen a Papmnjor mögött és a Jó
zsefeié major mögött is. A víztornyot 
pedig legcélszerűbb lenne a Kálvária he
gyen elhelyezni. A főmérnök szerint Léva 
város csatornázása hozzávetőleg mintegy 
600 ezer koronába, a vízvezeték meg 400 
ezer koronába kerülne. Figyelembe veendő 
azonban, hogy e célra államsegélyt is le
hetne kieszközölni Mindenesetre ez még a 
jövő zenéje, de hát nem árt, ha az ügy 
tisztán ál! előttünk, hogy annál jobban 
megérlelődjék.

— A barsmegyei tankerület iskolafeiügye- 
lői. Az uj választójogi törvény értelmében 
a választóknak igazolni kell a népiskola 
VI. osztályának sikeres elvégzését, azért a 
jövőben a VI osztály vizsgáira fokozottabb 
figyelem fog fordittatni. A vallás és közok
tatásügyi miniszter ezen célból a barevár- 
megyei tankeriUetct hat felügyelői körzetre 
osztotta föl s azokba a folyó iskolai évre 
szóló hatállyal iskolafelügyelőket küldött 
ki, akik a vizsgákat a részükre később ki
adandó utasítás szerint vezetni fogják. A 
népiskola VI. osztályának vizsgája a többi 
osztályok évzár., vizsgáitól elkülönítve a 
miniszter által kiküldött iskoiafelőgyelő által 
kitűzendő időben tartatik meg folyó évi 
május hó 16-tól kezdődöleg, junius hó 
végéig. A miniszter által kiküldött iskola
felügyelők ezek : A garami zenikor eszti kör
zet iskolafelügyelője Misiik István újbányái 
állami elemi iskolai igazgató (Hatásköre ki
terjed 29 iskolára.) Az újbányái körzet is
kolafelügyelője Frank Antal lévai m. kir. 
áll. el. népiskolai tanitóképzőintézeti tanár. 
(Hatásköre kiterjed 34 iskolára.) Az oszlányi 
körzet iskolafelügyelője Kozák Endre ne- 
meskosztolányi áll. el- iskolai igazgató-tanitó. 
(Hatásköre kiterjed 11 iskolára.) Az aranyos
maróti körzet iskolafelügyelője Laesa Béla 
(Ar.-marót) kir. tanfelügyelőségi tollnok. 
(Hatásköre kiterjed 27 iskolára.) A verebélyi 
alsójárási körzet iskolafelőgyelője Mozsáry 
János ar.-maróti áll. el. Isk. igazgató-tanitó. 
(Hatásköre kiterjed 24 iskolára.) A lévai 
körzet iskolafelügyelöje Jarou Ferenc nyug-
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díjazott lévai elemi i*k igazgatótanitó. 
(Hatásköre kiterjed 34 iskolára.) Tomcsányi 
János Barsvármegye kir tanfelügyelője a 
miniszter rendeletét már közölte az érdekelt 
iskolákkal s egyoen felhívta az iskolaszéke
ket es a tanítókat, hogy a gondjaikra bízott 
ifjak jövő állampolgári jogainak megóvása 
céljából tegyenek meg minden tőlük tel
hetőt, az iskolafelügyelők nehéz és felelős
ségteljes munkájának előmozdítása és a 
vizsgák zavartalan leíol/ása érdekében.

— A tanitókopzö hangversenye. A lévai
áll. tanitoképzöintézet tanári testületé és if
júsága szombaton este hangversenyt rende
zett tánccal egybekötve. A színházban folyt 
le a szépen sikerült mulatság, melynek 
tiszta jövedeíeme a József főherceg barsme- 
gyei tanitókháza javára lett fordítva. A hang
verseny megnyitójául a közönség nagy 
tetszésére Auber Portiéi néma c. ope
rájából játszott egy részletet az ifjúsági nagy 
zenekar. Majd egy műdai precíz es harmo
nikus előadásával folytatta a hangversenyt 
az énekkar. Ezután Floitow Stradeilájából 
játszották egy áriát hegedűn Ri dl Gábor 
ÍV. é , Huijak Imre Ül e., Öa tos Lajos 111. 
é., Vajda Gyula IV. c. es harmőniumon Juszt 
Ferenc IV. eves növendék. Kitűnő előadá
suk nagy élvezetet szerzed a közönségnek. 
Majd Szórakozott apák címen egy felvoná- 
sos vígjáték került előadásra, amely állandó 
derültségben tartotta a hallgatóságul. A 
gördülékeny formában előadott darabban 
ja;oss Margit, Farkas Gábor, Kovács Ká
roly és Miiiályfy István ügyes játékukkal 
kitűntek. Ezután az énekkar, majd a zenekar 
magyar nótákat adott elő befejezésül, igen 
szépen s t' bbszö*- bravúrosan, amit Ihigéhek 
Jenő tanár ismert/, tehetsegével dirigált 
A hangversenynek minden egyes szamát 
nagy tapsokkal fogadta a díszes és nagy 
közönség melynek soraiban ot. láttuk a 
a megye főispánját is. A hangverseny után 
a fiatalság táncra peidtilt. melynek csak a 
hajnal szakított véget. A négyest mintegy 
60 pár táncolta.

— Pasaiojatek Kedden és s erdán a 
Városi színházban Komiéi Gyula színigaz
gató bemutatta Az ur Jézus kinszenvedese 
es halála cimü passiójátékoi A négy előa
dás alatt a színház mindég teie volt közön
séggel. A szóban levő pasGójátékot a híres
sé vált obeiammergau passiójáték mintájá
ra készült, nagyon szép és megható dolog, 
bár egyesek a vallás profanizálásának tart
ják, hogy ezt a színpadra vitték. Mindazon
által igen alkalmas a vallásos szellem fel
keltésére. Az előadásról szólva, az igazán 
nagyarányú és szép volt, színes és hatáso
sabbnál hatásosabb jelenetekkel. A szereplők 
úri társadalmunk tagjai és a főgimnázium 
felsőbb osztályának növendékeiből kerültek 
ki s egytől-egyig megérdemlik a dicséretet 
rendkívül fáradságos munkájukért, mellyel 
igazán rászolgáltak a dicsőségre. A darab 
főszerepét. Jézust, Stella Gyula, a budapesti 
Vígszínház művésze, az ismert kitűnő drámái 
színész adta mély hatás keltve. Kívüle mint 
színész még csak Komiéi szerepelt, ő volt 
Judás apostol, a többi nagyszámú szereplők 
mind a mükedve4ők sorából, kerültek ki: 
így Mariát Arvay Mica játszotta keresetlen 
egyszerűséggel, szerénységgel. de annál 
mélyebb érzéssel, nagyon megható volt 
mindvégig s a kellő drámai erőt sem nél
külözte. Kern Emci, Ohimessy Mici, 
Balbach Lily, Pólya Gizi, Trant- 
mami Manci, valamin! a többi hölgyek, kik
nek neveit csupáncsak helyszűke miatt nem 
jegyezhetjük ide, mind elismerést érdemel
nek. Az egyes felvonások előtt prológot

mondtak; a Miatyánk prológot, Feriiké Blan
ka, Dodek Ilus és Móránk Manci kettői 
prológot a keresztut prológot Ztilinctan 
Jolika és végül az Exsurge-t szintén Fertikó 
Blanka mondta, mindannyian igen szépen, 
áhitatos hangulatot keltve. Legszebb volt a 
Miatyánk prológ, melyet Reviczky Oyula irt. 
A férfiak közül nagyobb szerepe volt Bellán 
Sándornak, aki igen jó és méltóságteljes 
Pilátus volt, továbbá Udvardy Tibornak 
(Kaifás), Janson Jenőnek (Jubel farizeus), 
akik pompásan beszéltek. A kisebb szereplők 
is egytöl-egyig derekasan helytálltak a 
nehéz darabban, melynek igy fényes sikert 
tudtak biztositani. Az előadás alkalmával a 

| polg. leányiskola énekkara Tokody István 
vezetésével egyházi énekeket adott elő 
precízen.

— Nagypsszek-kisvásárosmajori ipar-vasút 
A kereskedelmtigyi miniszter a Garamvöl- 
gyi cukorgyár rt.-nak az oroszka-zseliz- 
nagypeszeki iparvasut fejlesztéseképpen 
Nagypeszek község határából kiinduíólag 
Nvmesoroszi. Kispeszek Ágotamajor. Lontó. 
Szete. Kisvárosmajor. Viskimajor. Alsósze- 
meréd és Pápaimajor és változatként Nagy
peszek. Ágotamajor. Százd és Kisváros
major érinrésévJ tervezett keskenynyom- 
távu gőzüzemű iparvasutvonalra az elő
munkálati engedélyt egy évre megadta.

— Az uj esküforma a katonaságnál. A 
legközelebb kibocsájtandó szolgálati sza
bályzat uj katonai eskü szövegei fog tar
talmazni, amely figyelembe veszi az aviatika 
fejlődését is. Áz uj eskü minta szerint a 
legénység esküt fog tenni, hogy úgy vizen, 
mint szárazon, valamint a levegőben is 
bátran és férfiasait fog küzdeni.

— Tüzek a vidéken .Zsitvabesenyőn április 
21-én délután Furugiyás István földmives 
lakóháza kigyuladt. A lángok csakhamar 
átcsaptak a szomszédos épületekre is. igy 
öt ház, az összes takarmány, sok élelmi
szer a padlásokon és hét sertés elégett. A 
kár, bár a biztosítás áltál egyrész megté
rül, mégis jelentékeny. — Mogyorómái köz
ségben április 29-én délelőtt tiiz pusztított, 
öt lakóház, több gazdasági épület égett 
oda. A kár 15 ezer korona. A tüzet gon
datlanságból keletkezett gyújtogatás okozta, 
amint azt a megejtett hatósági tiizvizsgálat 
megállapította. A mentési munkálatokban 
Krelrec Vilmos barskaproncni iegyzŐi írnok 
saját életének veszélezietésével, nagy bá- 
torsággal vett részt Wácner Béla kapron- 
cai tűzoltó megsérült a fecskendő elszáki-

—Hirtelen halál. Gábornyik József ács, 
csütörtökön d. u. nővérének özv. Llekné- 
nek a házát zsindelyezte. Murika közben 
hirtelen rosszul lett, mire az orvos megér
kezett, már meg is halt. Sziv^zélhüdés 
ölte meg.

— Anyakönyvi bejegviestk. Születések: 
Prazsák Nándor Kis Mária : Mária. Tóth 
István Jakubik Erzsébet: Béla. Kiitk Lajos 
Visnyovszky Ludovika: Lajos Andor. B« na 
János Pomothy Anna: Mária. Csepecz La
jos Gyuris Zsuzsanna: Erzsébet Klein Sán 
dór Frischer Frida: Emma. H^mság: Pén 
zes István Szabó Margit kath. ifj. Kéri Józsei 
Mucha Julianna rkath. Halála, is: Nováki 
János 62 é. Szarviszivbaj, özv. Szabó Nán- 
dorné Bencze Júlia 67 é. ujképut, Huszá* 
Hona 16 é. Tüdővész. Gabornyix |Ó2st: 
61 é. szerviszivbaj.

— Losorozas. A honvédelmi miniszter 
rendelete értelmében az ide: lósoiozás: 
májusban tartják meg. A beso; »/.utt lovak
ért behívás esetén a következő árai fizetik, 
hátas lóért 880 koronát, ágyú -nasra al 
kalmas hámos lóért 1150 kon nat, málhás 
lóért pedig 500 koronát. A sorozás elől: 
kitöltendő űrlapokat osztanak ki a lótartc 
gazdák között, amit azok büntetés terlu 
aatt kötelesek kitölteni és besroUáltatni.

SJcuxissi dal.
Megjött a 9zép tavasz seb nes-suhogc 
Lágy nótát susognak az enyhe szelek 
Pirosra festi arcom a napsugár, 
Lelkemben lüktetnek az éle:-erek.

Szembe tudnék szállni most mindenekké 
A szememben tűz, a karomban erő, 
Arcom pirosra festé a napsugár. .. 
Rejtett, izzó énekek elő, cí >!

Az enyhe szellő széttöri lelkemnek 
Tél fagyától bevont bánat mrja t.
Áttüz a nap a testemen, le kenun 
S szivemben viruló öröm-r zsa nyit.

K o fp r sz k y  Jenő .
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UHRGfl CSUbR
mü- és bútorasztalos mester 
Bástya-u. 1 (városháza mel.)

=  l é v a . =

Készit a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű 
b utorokat. — Mintabútorok megtekinthetők

B Ú T O R O K
K árp ito s  és dí

szítő  m unkák. Teljes lakberendezések  
w  e*i«3)5 Á r m i n  Cégvezető: M o i a s s  N á t h á n  
bu to rkészitőné  sze rezh e tő k  be 

Z sarnóezán .

Szenessy Tonhaiserés Tsa. cégnél Lévái
sörraktárt létesítettünk, am elyben  söreink eredeti hordókban, valamint gondosan í 
szakszerűen töltött palackokban, m indenkor Friss m inőségben kaphatók. Kérjük ö n 1 
szíveskedjék szükségletét ezentúl nevezett képviselőnknél beszerezni.

Söre ink  úgy a belföldön, mint a külföldön és messze tengerentúli országok 
bán is a legjobb hírnévnek örvendenek; mi exportáljuk a sört hazánkból 
és am ely kiállításon söreinket bemutattuk, m indenütt a legelső dijat nyertük el, ig  
1896-ban Budapesten, 1900-ban Parisban, 1904-ben Flórencben. 1905-ben Palermóban e 
Nápolyban. 1906-ban Wienben. 1908-ban Londonban, 1911-ben Turinban.

Jogosult tehát azon m eggyőződésünk, hogy  sörforgalmát nagyban em eln i 
fogja, ha jövőben a mi sö re in k  darusításáva l foglalkozik. Tisztelettel

Kőbányai Polgári S erfőzde R. T
Sörnemek : Polgár, Király. Márcziusi, Szent István, Kőbányai Barátmaláta és Dupla Maütast r#
Szent István Dubla Malátasörünket mint kiváló gyógysört ajánlják : dr. Ángy&r

Elischer, dr. Herczel, dr. Kétly. dr. Korányi, dr. Laufenauer és dr. Liebmann budapesti egyetemi t a n . ,  
urak ; továbbá dr Noorden tanár ur Wien, dr. Glax tanár ur, cs és kir. kormánytanácsos, Abbázia, cti 
Ebsrs cs. tanácsos ur és dr. Coltelli ur, ő cs. és kir. fensége Jószef főherceg udvari orvosa, Cirkvenica sti
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