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Adókivetés előtt.

Távoli mennydörgés módjára, hal
latszik hozzánk, a fővárosban folyó 
adókivetés lármája. A kincstár vil
lámai most még a budapesti ipa
rosok és kereskedők fejei fölött tán
colnak, a fájdalmakat, az ijedsé
get és aggódást, amelyek egybe- 
gomolyodnak a panaszok és tilta
kozások hangjában, nem mi érez
zük, csak azt tudjuk, hogy az a 
vihar hozzánk is eljön s van-e 
okunk abban hinni, hogy velünk 
kíméletesebb, enyhébb lesz?

Nem vagyunk azon a nézeten, 
hogy az adókivetés ellen okvetle
nül protestálni kell.

Az idén azonban két, egymással 
erősen szembehelyezett álláspont 
eszi valóban aggodalmassá az adó

kivetést. Az egyik: a pénzügymi
niszter álláspontja, amely ha nem 
is hirdeti nyíltan, mégis megérthe- 
tövó válik, hogy az államnak több 
kell. Ha nem képzelünk el vala
mely kiapadhatatlan pénzkutat, 
amelyből a pénzügyminiszter az 
egyre halmozódó pénzügyi terheket 
fizetheti, akkor joggal félhetünk at
tól, hogy mindezeket a rendes adó
bevételek fokozásával, szaporításá
val akarják kiegyenlíteni.

A másik kevésbbé titkolt és lárma 
nélkül is hangosan megnyilatkozó 
álláspont ezzel szemben, hogy az 
adózó most még kevesebbet tud

Í fizetni, mint ezelőtt. Az év elején 
| felsóhajtottunk és azt hittük, hogy 
1 búcsút vehetünk a válságtól. 01- 
1 esőbb lett a pénz, megszűntek a 

háborúk, jön a konjunktúra. A va
lóság pedig az, hogy az igazi krí
zis, csak most dühöng igazán. A 
két éven át tartott küzdelem föl
emésztette az emberek anyagi ellent- 
álló erejét; elfogytak a tartalékok, 
amelyek a kivonult külföldi tőkék 
és az elmaradt keresitek helyét 

j betöltötték. Ha most már egyszerre 
: vége lenne a böjtnek, ha ujratőke- 
: bőség lenne, ha újra megindulhat- 
j nának a forgalmat jelentő vállal- 
i kozasok, munkák uj anyaga lenne 
I a vérkeringésében megakadt üzleti 
1 életnek, ipari forgalomnak: akkor 

minden jó lenne. De lehet-e erről 
beszélni ?

Ilyen helyzetben nem egyszerű, 
gyermekérzésü félelem az, amely a 
budapesti adókivetések felől iövő 

; hírek nyomán a vidéken is életre 
kel és nem az adózók tetszését kereső 
szó, amely a védekezésre való ké
szülődést sürgeti. A védekezésre 
szükség van és a védekezésnek 
nem hiányzanak a módjai. Az ál
lam hű polgárainak gondolni kell 
a kincstár érdekére is, de joggal 
megkívánhatják a kincstár érdekei
nek intézőitől, hogy az igények és 
a terhek megnövekedésének esetén 
is találjanak módot arra, hogy a 
fedezetet akkor kelljen az adózók* 

i

’ tói bevasalni, amikor ezek teher- 
j bíró képessége javulni fog.

A védekezés módja pedig benn 
van az adókivető bizottságok mai 
szervezetében. Az adókivetés füg
getlen polgárok ítélkezése alapján 
történik. Az adókivető bizottságok 
működését tökéletesebbé teheti az 
a mód, hogy az adókivetéshez a 

I kereskedők és iparosok szakmaként 
• bizalmi-férfiakat küldjenek ki. Ezek 

a bizalmiféríiak nem szavazhatnak, 
a döntésben részük nincs, de segít
ségére lehetnek az adókivető bizott
ságnak abban, hogy az adózók vé- 

| dekezését mint Ítéljék meg; hogy a 
i maguk szakértő véleményével, tu- 
'■ dásával és az adózók fegyvereivel 

erősítsék meg azt, ami a tájékozat
lan bizottság és az adórelerens 
előtt egyszerű siránkozásnak, vagy 
alkuvó kísérletnek te szik.

Azonban vannak egyéb módjai a 
védekezésnek. Az iparosoknak és 
kereskedőknek nem szabad addig 
várniok, amikor a bizottságok ösz- 
szeülnek, hanem már most kell 
figyelni, készenlétbe áilani, hogy 
a ma még erősen takargatott adó
emelő kísérletekkel meg tudjanak 
birkózni, mert hogy adóemelés lesz, 
az olyan igaz mint az, hogy két
szer kettő =  négy.

Ha nem ismeri a Meinl kávét K ertész  M a jo s
kísérelje m eg ezen ideális lírKliiiirtfi bioin,

keveréket

Láng és Knnkww nti szálloda, étterén és távéM za, a kereskedők tahlkezőkelye. Telefon 47.



9 L év a i H ír la p 22 izám

A közigazgatás államosítása és a jegyző.
A változó viszcnyok mellett a felvetett 

kérdések is változatosak s igy természete
sen a jegyzői kar is sokfél# alakban kép
zeli — nem indoklatlanul — a helyzetet, 
hol javára, hol hátrányára. A kérdést mégis 
tárgyilagosan kell bírálni.

A községi közigazgatás államosításának t 
kérdése a viszonyokat mérlegelve, azt hi- I 
szem, egyelőre függőnek tekinthető.

Ha már a vármegyék államosítása küszö- ! 
bén állunk, úgy a beteg községi kö/.igaz- j 
gatási szerv államosításának kérdése sem I 
odázható el soká ; mert egészséges állapo
tokat teremteni a községekben, kiterjesz
tendő speciális hatáskör nélkül igazán nem 
lehet elképzelni.

Csak bizonyos összefüggést tekintve, kell 
hogy politikai vonatkozással is é jek, mely 
két alakban jelentkezhet, de lényegében 
egy. Akár marad a község a mai fejetlen
ségével (most a fejletlenségről nem tárgyalva!) 
akár a község élére való lntáskörrel ellá
tott szeivvel lesz felruházva, annak értelmi 
feje, soha sem mondhat szorosan vett vé
tót a mindenkori kormányhatalomnak; mert 
ezzel szoros contactusban kell hogy álljon, 
a község maga, különös érdekeit is tekintve, 
sosem álihat hadilábon a kormánnyal, meri 
csak keveset mondott: sosem tudja a poli
tika kuszáit fonalai révén egy kormány 
fennállásánál? idejét prádestinálni. Már pe
dig a politikának is megvannak Ősidő óta 
a maga sújtó szikrái. Épen ezért alig kép
zelhető, hogy a politikában a jegyző külö
nös tényező maradjon.

De ezúttal nem is politizálni kívánok, mint 
inkább'izon nézetemnek kifejezést adni. hogy 
a jegyzői karnak a mai politikai helyzetet 
tehát, saját érdekei szempontjából enyhéb
ben kell mérlegelnie ; s ettől eltekintve, tel
jes súlyával oda hatnia, a mi kulturális és 
szociális szempontokból méltányos és 
jogos.

Igenis államosittassék a községi közigai- 
gatás is, mert ennek beteg szervei a mai 
kulturális fejlettség horizontjáról, kell hogy 
eltűnjenek.

De ezzel kapcsolatosan feltétlenül állapít
tassák meg a jegyzők szolgálati jogviszonya 
a politikai magatartásra vonatkozó jogok 
és kötelességekkel körvonalazva ; kapcso
latosan a hatáskör feltétlen kiterjesztésével 
és a fizetés valamint nyugdij-kérdés vég
leges rendezésével.

Rendes gépezet, jó anyag, állandó s jó 
üzemet biztosit.

Lipcsey Albin
garamszőllösi körjegyző.

A Reviczky-Társaság 
közgyűlése.

A lévai Reviczky-Társaság, mely Barsvár- 
megye szellemi erőit egyesíti magában s 
rövid fennállása alatt is már elismerésre 
méltó derekas munkát végzett a magyar 
nemzeti kultúra érdekében, vasárnap dél
után tartotta meg évi közgyűlését. A gyűlést 
Küucskuti Jenő, a társaság illusztris elnöke 
vezette s tartalmas megnyitó beszédében 
fontos kijelentéseket tett, azért bizonyára 
szívesen veszi a közönség a szép beszéd
nek alábbi bo kivonatát.

A Reviczky-Társaság egyéves munkás
sága teljes mértékben igazolta, hogy a szer 
vezők hitükben nem csalatkoztak s hogy a 
Társaság alapításának gondolata nem volt 
baleszm e. A Társaság kettő s  cé ljá t már az 
első évben nagyban szolgálták : fö lfe d e z té k , 
eze rvezték  és m u n k á b a  á llíto t tá k  a homály
ban élő. tétlenségre kárhozhatott és sze rve 
z e tlen  v id é k i s tc llem i erőket s • szervezett 
munkássággal gazdag programm keretében 
művelték vidéki közönségünket. Hogy e

Baka-tragédia.
Jóska császári és királyi közös-baki volt. 

Már fél esztendeje. Csak úgy feszült .rajta a 
mundér. Az igaz, hogy a nadrágja egy kicsit 
lötyögős volt, a kabátja ujja meg kicait 
hosszú, de az nem baj, azért csak azép 
élet a katona-élet. Legalább kívülről. Hogy 
belül milyen, ahhoa a Cibak kapitány úron 
kívül másnak semmi köze. És ha a 
Jóska ismerősei be-belátogattak a ka- 
szárnyába, ök is úgy látták, hogy jól érzi 
magát a fiú, hogy úri élete van.

Hát hiszen meg it lett volna elégedve a 
sorával, mert ha sem lett volna, 
akkor is csak úgy latt volna, mint ahogy 
volt. De azért mégis hiányát éreita vala
minek. A „lelkem Juliska" sugárzó szeme- 
párjának. Meg is irta stép levélben a 
leányzónak, hogy milyen igen nagyon vá
gyik utána. Mint a kajla-szarvú Riska egy 
falat sós kenyér után. Nem költői ez a 
hasonlat, csak olyan parasztos, de a hát a 
Jóska igy irta. így is érezte. „Jó lenne hátt 
lelkem Juliska, ha bejönnél a városba szol
gálni. Akkor legalább vasárnaponként lát
hatnálak."

Be is ment a Juliska. A ringó derekú, 
piros arcú kis vászoncseléd. Meg is irta a 
Jóskának már az első héten, hogy hát 
majd vasárnap látogassa meg, itt és itt 
van szolgálatban. „Aztán csak pontosan 
négy órakor gyere, édes Jóska, máskor 
nem lehet, mert fél-ötkor a nagyságának 
vendégei lesznek."

Nohát örült a Jóska gyerek! De hogy 
is ns örült volnál A* nap, mikor a levelet 
kapta, majd fölverte a kaszárnyát a dalo
lásával. Mikor meg már nem volt dolga, 
leheveredett az ágyára ét ott gondolta el, 
hogy hej édes Isteaem, milyen szép is lesz 
majd az a vasárnap!

Csakhogy igen lassan tellett az idő. Még 
csak szerda volt. Aztán még csak péntek 
Hogy mért is nem tud az a hatalmas Úris
ten olyan könyörületes lenni, hogy a sze
gény bakagyerek szive kedvéért meggyor
sítaná az idő forgását! Legalább ez a pár 
nap esnék ki a világból! De bizony nem 
akart kiesni csak egy óra sem!

Hát igen lassan telt az idő. Igen-igen 
lassan. Aztán nagy sokára mégis csak el
jött az a vasárnap. De nem igen tudta 
szegény Jóska, hogy mivel is húzza ki

kettőscélu munkásságra itt nagy szükség 
volt, mutatja a fölfedezett munkáserök 
nagyszáma s az állandóan nagytömegű kö
zönségnek művelődést szomjazó kitartó 
érdeklődése és ájtatos figyelme. Az első év 
sikere u j  m u n k a v á g y a t  ébresztett s u j  a lk o 
tá so kra  bátorítja a Társaságot, amelyek 
végső célja : Léva kulturális vezérségének 
kivívása.

A Társaság uj célokul tűzi miga elé 
Léva zenei kultúrájának megteremtésére :
egy zen ee isko la  fölállítását, a da lo sko r  újra
szervezését, a haladás biztosítására, a  fő 
vá ro ssa l va ló  k u l tu r á l is  összeköttetés  létesíté
sét, a kulturális és irodalmi decentralizáció 
szolgálására a többi vidéki várossal való 
k u l tu r á l is  ka p cso la t  megteremtését A Tár
saság egyéves munkássága s uj céljai azt 
sejtetik, hogy a‘Reviczky-Társaság komoly 
jövő előtt áll. A Társaság életében mutat
kozó kisebb láz és vérkeringési zavarok is 
csak a z  é le tn ek  a jelei : Azok az ; ggodal- 
mak, panaszok, óhajtások, melyeknek mind
egyike bizonyos jogosulatlannak mondott 
érdekek képzelt előre nyomulásával szem
ben más érdekénél akart érvényesíteni, nem 
tragikus jelentőségűek. Ezek csak társadal
munk és műveltségünk differenciáltságából 
következnek % az érdekeknek csak futóla
gos és pillanatnyi összeütközései.

Ezután igy folytatta a szónok :
Társadalmi átalakulás korszakát éljük. 

Nem ez az első ilyen időszak az emberi 
művelődés történetben. Ezek a legtermé
kenyebb korszakai az emberiségnek. Ilyen
kor születnek, forronganak az eszmék — 
lázonganak. szembehelyezkednek, küzdenek. 
S ez a küzdelem legerősebben az iroda
lomban jelentkezik, mert az irodalom az 
élet terméke, az irodalom az élet vissza
tükröződése. Kirekeszthetjük ezt a küzdel
met a Reviczky-Társaságból ? Hiszen ha 
kirekesztenők, termékenységétől, sőt lé
nyegétől fosztanék meg a Társaságot : az 
ir o d a lm a t  rekesztenők ki abból. Korszellem 
és korkérdések gyakran egy egy Irodalmi

négy óráig. Hát elővette az extra-ruháját.
Szép vigyázva kikefélte. Hadd lássa a 

lelkem Juliska, milyen nyalka legény 
• babája! Aztán kisubickolta az extra- 
bakkancsát is, tükörfényesre. Csak úgy 
csillogott, nyikorgott, mikor a lépést pró
bálta benne. De volt is rá oka ebadta 
bakancsának: szép lányhoz viszi ma a 
gazdáját! A gombjait is szépen kifényesí
tette. Jobban, mint valami parádéra. „Mán- 
ssétá"-t is húzott a kezére, annak a gomb
jain meg Kossutk Lajos arcképe díszlett.

A gondos készülődés közben aztán, még
is csak eljött az indulás ideje. Mégegyszer 
megpödörte a bajuszát és elindult. Épen 
háromnegyed négy Órakor. Mikor kilépett 
a kaszárnya kapuján, rágyújtott egy „ver- 
góniára", aminek a párja két fényes gomb 
közül hetykélkedett ki. Aztán kitört belőle 
a nagy vágyakozás; „Hej lelkem Juliska, 
a kutyafáját!"

Foga közé igazitolta a verginiát és sietett.
* **

Százados úr Czibak a kávéházban ült 
az ablaknál, igen jó ember volt és na
gyon szerette a kutyáját. Most épen nagy 
nyugtalanság ült az arczán. Kitekintett az
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formában, egy-egy irodalmi irányzatban fe- 
jeződnek ki. Azért látunk zavart az irodal
mi mezőn, mert a társadalomban is forron
gás van Forrongó társadalom forrongó iro
dalmat teremt. De hol tisztuljanak az iro 
dalmi formák és hol tisztázódjanak az iro
dalmi eszmék, ha nem az irodalmi társasá
gokban. ?

Társadalmi, irodalmi eszméket, irányza
tokat elnyomni, elnémítani még soha sem 
sikerült. Azokat vagy m e g é r te n i  vagy m eg
b ír á ln i  kell. Ámde ehhez a gondolatnak és 
szónak bizonyos szabadsága szükséges.

A R. T. a legkülönbözőbb világnézetű 
egyénekből alakult. Lehetséges volna-e, 
hogy csak olyan véleményt hallgassunk 
meg, mely egyesek vagy bizonyos érdekelt
ségek, pártok véleményével egyezik ? Váj
jon meghallgatnánk-e csak egyetlen véle
ményt is ? Ha mindenki azt hinné, hogy 
joga van a R. T. tói azt követelni, hogy 
csak annak a gondolatnak adjon helyet, 
melyet ő tart helyesnek, igaznak, vájjon 
fennállhatna t a R. T csak egy napig is 
és nem bomlanék-e föl pártkongregációk
ká ? A R T. n e m  k izá ró la g o s  társadalmi 
vagy irodalmi irányzat művelésére létesült, 
hanem arra alakult, hogy gondolatait ott 
irodalmi formák közt és rid.'g pártosság 
nélkül szabadon elmondhassa mindenki. 
Amit mond, axt a maga nevében és felelős
ségére mondja és nem a Társaság vezér- 
eszméjét fejezi ki, mert ha igy volna, akkor 
kártékonyán sok vezéreszméje lenne a 
Társaságnak. És nyugodtak lehetünk, mert 
a gondolatnak ez a szabadsága, amint a 
múltban nem vezetett el közülünk senkit, 
úgy a jövőben sem fog elvezetni bennün
ket a gondolat és Ízlés féktelenségeinek 
terére.

A Társaság megbizhatik mindegyik mun
kásának tudásában, komolyságában és 
minden tagjának Ízlésében, mert hiszen 
mindnyájan érezzük ás tudjuk, hogy nem 
művelhető itt az a tudomány, mely köz

utcára. Épen akkor rohmt arra egy bol
dog képű, ragyogó arcú baka. 

k  Jóska volt.
Beintette. „Tudod-e, hol lakom?*
„Igenis, tudom*.
„Hát eredj, itt a kulcsom, sétáltasd meg 

egy kicsit a kutyámat. Véletlenül becsuk
tam szegényt az előszobába. Mindjárt négy 
óra lesz, negyed ötre itt légy a kutyával.* 
Várj csak . . . nesze egy forint.

„igenis értettem* — mondta a Jóska, 
aztán elszalutált.

Odakint mérgében elővette a másik „ver- 
góniáM és ahogy a gyújtót kereste, ke
zébe akadt a levél: „Aztán csak pontosan 
négy órakor gyere édes Jóska, máskor 
nem leket . . .*

Erre kitört belőle a nagy keserűség; 
„Hej telkem Julcsa, a kutyafáját.*

„No, majd a jövő vasárnap* — sóhaj
totta lehangoltan — és földhöz vágta az 
ártatlan vergóniát. Keserű pillantással né
zett a markába, ahol a borravalót szoron- 

mire szivének szomorúságát némileg 
megenyhitette a „jókorgyütt* forint barátsá
gos csillogása.

Siendy Zsolt.

kincshez nyúl, nem művelhető ez az iroda
lom, mely ki sem fejlődött költészetté és 
nem mutogathatják tüntetőleg az irodalom 
napfoltjait sem, melyek lehetnek tán eszkö
zök bizonyos művészi célok elérésére, de 
társadalompedagogiai eszközöknek kétesek.

Társadalmi és irodalmi fejlődésünknek 
minden mozzanatát ismerni óhajijuk, de 
nem előlegezhetünk föltétien bizalmat is
meretlen tudománynak, ismeretlen irány
zatnak és ízlésnek.

A R. T. munkásságának irányeszméje: 
g o n d o la t s za b a d sá g  az ig a z , szép  és tá r s a 
d a lm i j ó  eszméinek korlátjai közt.

A megnyitó beszédet a közgyűlés tagjai 
tetszésük jeléül megtapsolták s azután át
tértek a napirend tárgyalására. Az alap
szabályoknak a választmány által a minisz
térium intenciói szerint eszközölt kisebb 
jelentőségű módosítását a közgyűlés elfő- j 
gadta, úgyszintén a zeneiskola, valamint a ! 
daloskör szabályzatát i*. Ezek az intézmé- j 
nyék hivatva vannak városunkban a ma- j 
gasabb zenei életet kifejleszteni. A közgyű
lés ezután tiszteleti tagokká választotta meg 
nagy irói érdemeikért K is s  Józsefet, akinek 
költészete rokon Reviczkyével, kinek egyéb- 
Ként hajdan nagy pártfogója és támogatója 
is volt és Fása Lajost, akinek most ünnepli 
az ország negyven éves irói jubileumát. A 
közgyűlés ezután megszavazta a zeneiskola 
felállítását és annak vezető tanárául Czirzka 
Angéla Selmecbányái származású, jelenleg 
egri zenetanárnőt hívta meg titkos szava
zással. Végül kiegészítette a választmányt 
még pedig az alapszabályok értelmében az 
eddigi harminc tagról százra. Az irodalmi 
választmány eszerint igy 50, a zenei és 
színi választmány meg 25—25 tagból áll.

J A gyűlés ezután az elnök éltetésével véget 
j ért.

Bar9i gazdák gyűlése.
A Barsmegyei gazdasági egyesület szom

baton közgyűlést tartott Aranyosmaróton 
nagy érdeklődés mellett. A közgyűlés üd
vözölte Levatich Gusztáv tagot, akit nemesi 
címmel, továbbá Újhelyi Imrét, a magyar
óvári gazd. akad igazgatóját abból az al
kalomból, hogy a Ferencz József-rend tiszti 
keresztjével és Lavotta József miniszteri 

\ tanácsost, a felvidéki miniszteri kirendelt
ség vezetőjét, akit a vaskorona renddel 
tüntetett ki a király. Majd módosította az 
egyesület alapszabályait a Gazdasági Egye
sületek Országos Szövetségének javaslata 
szerint, mely bizonyos egyöntetűséget léte
sít az ország összes gazdasági egyesületei 
között. A közgyűlés a vármegye hanyat
lásnak indult lótenyésztésének fellendítése 
érdekében megbízta az elnökséget, hogy 
csikólegelőket létesítsen s megfelelő bérlet 
iránt tárgyalásokat indítson. Az az előter
jesztés, n.ely a Barsi Gazda cimü szak
lapnak oly irányú megváltoztatására irá
nyult, hogy abbm tótnyelvű szakközlemé
nyek is jelenjenek meg, a közgyűlés napi
rendjéről levétetett, egyrészt azért, mert erre 
a folyton magyarosodó tót népnek külön
leges szüksége amúgy sincs, másrészt pedig 
az egyesület nem rendelkezik erre anyagi 
fedezettel. As egyesület kérdést intézett
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az állatorvosi főiskolához aziránt, hogy 
való-e a német szaklapoknak az a híre, 
mely szerint a száj- és körömfájás elleni 
eredményes védőojtásra szérumot fedeztek 
fel. A főiskola válasza szerint, amit a gyű
lésnek bejelentettek, a szérummal most kí
sérleteznek, de eddig eredménytelenül. A 
közgyűlés elhatározta, hogy az Aranyos
maróton junius hóban szervezendő kézi
munka tanfolyamot segélyezi. A tanfolya
mon tanítókat fognak begyakoroltatni gaz
dasági érdekű kézimunkák készítésére, 
(agyag, papir, faanyagból), hogy azután a 
tanítók oktathassák ki a népet. Ezután a 
Nemzeti baleset biztositó társaság vezértit
kára ismertette a szavatossági biitositást. 
A közgyűlés ezt helyesnek találta és a gaz
dák körében pártolásra fogja ajánlani A 
cukorrépa átadásnál, ha ax egyesület anyagi 
viszonyai megengedik, az idén is alkalmaz 
ellenőröket, hogy a gaidákat az esetleges 
károsodásoktól megóvja. Végül Kosztolányi 
István indítványára elhatározta, hogy felter
jesztést intéz a földmivelésügyi miniszterhez 
aziránt, hogy Barsmegye azon községeibe, 
ahol hidegvérű kancák nagyobb számban 
vannak, hidegvérű méneket szerezzen be, 
ho?y a gazdaközönség hidegvérű lótenyész
tő szövetkezeteket alakíthasson.

Vasárnapi impressziók.
Hát ott leszel, édesem ? — Ott, egész 

bizonyosan. — No, akkor majd beszélünk 
még róla !

És összejöttek. Kedvesek, bájosak, szépek 
is És határoztak, t i tk o s a n  s z a v a z ta k !  .,Mi
csoda felemelő érzés szavazni, dönteni. — 
mondta egy bájos leányka — csak most 
érzem, csak most tudom megérteni a szüf
razsetteket !“

Bizony ez volt az egész délután a leg- 
felemelőbb. Ebből, aki ott volt, tudja, aki 
nem volt, elképzelheti, milyen volt a többi 
pont. S mivelhogy a többség, gondolom a 
tagok i* tizedrésze, nem volt ott. szükséges 
a többség kedvéért a referáda. Én azonban 
csak impressxiókat írok.

Lassan-lassan fél 3-tól 5-ig összejöttek 
48-in.

Az elnök igazán szép, mindenkit kielégí
tő, senkinek igazát nem tagadó beszéde volt 
a megnyitó. Általános volt a figyelem az . . .  
egyes utólagosan belépőkre.

Utána következett volna minden társa
ságban a t i tk á r i  je le n té s .  De a Reviczky- 
Társaságban ez nem divat A beszámolás, 
annyi embernek nem érdemes. Pedig abból 
tudtuk volna meg a társaság működésének 
nagyságát, eredményét stb.

í Azután jön, vagyis máshol szokott jönni 
a p é n z tá r i  je le n té s .  De itt mindenki olyan 
poetikus. hogy mikor egy tagtárs a zene- 

: iskola berendezése és a szükséges házbér 
stb. fedezetéről érdeklődött: leszólták. Ez 
már elintézett dolog, rendben van, a tag
sági dijakból fedezzük. Milyen naiv a köz
gyűlés, mikor helyesli és azt sem tudja há
nyán vannak, mennyi a bevétel, mennyi a 
kiadás és főkép mennyi az adósság . A pénz
táros most fegyvergyakorlaton van, de ha 
jól tudom, ő időben beadta a beszámolást. 
És a közgyűlés nem adott felmentvényt 
neki, pedig nem bagatell ám egy nyilvános 
zeneiskola berendezésének költségét előte
remteni ! Vagy igen ?

Csak impressziókat irok le.
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Ellenben a választmányi tagok számának 
100-ra emelésénél a nevek felsorolásánál 
keletkezett Impresszióimat nem írom le. 
Csak az tény, hogy újabban nem valami 
különös a R. T. választmányi tagja lenni, 
az egész közönséges dolog. Mutatni is ne
héz olyat, aki nem az.

Az alapszabályok módositása, megalko
tása, megszavazása, pardon elfogadása lát- 
tatlanban, kicsit fura. Csak ebből ne legyen 
baj! Mert bárhogyan mulattak is a közgyű
lésen, ez komoly tény ám. Á lla m té r v é n y ű  b i-  
s o n y i t v á n y  k ia d á s á r a  jo g o s íto tt n y i lv á n o s  z e 
n e isk o lá t  csináltak. Ha akkor nem érezték 
ennek a súlyát, tán most megérzik. Vagy 
most sem ? Akkor megérdemlik a sorsukat.

Impressziók!
Mert lehet ám, hogy valakinek a stílusa 

mosolyra késztő, de nem kacagunk rajta, 
pláne, ha a tartalma nem az.

Egy — pedagógus előtt különösen — 
érdekes és értékes szolgálati bizonyítvány 
felolvasását hangos kacaj kisérte. A k a r o d  
is m e r n i  e m b e r tá r s a id a t : f ig y e ld  m eg , h o g y  
m in e k  n e v e t, régi mondás és igaz Akiket 
már ismertem, olyannak ismertem, amilye
neknek ott mutatkoztak. De ettől eltekintve : 
a közgyűlés vezetőjének csak az udvarias
sága volt az oka annak, hogy az előadót 
megakadályozó nevetést, méltó jelenségét 
a gyűlés komolyságának, figyelmeztetéssel 
nem szüntette meg.

Hanem csak most jön a legjava. A sza
vazások !

40 ember elhatározta, hogy zeneiskolát 
létesít, 40 ember, hogy nem hirdet pályá
zatot, 40 ember megválasztja, aki neki tet
szik; most felel élte mind a körülbelül 400 
tag és el kell fogadni minden tagnak. Az 
esetleges blamázst, úgy mintha eredménye 
lesz a határozatoknak. Tény, hogy május 
24-ike fordulópont a R. T. történetében. 
E történet hosszúságában az ott lévő né
hány kedves uron kívül bizony kevesen 
bízunk. Az én impresszióm az, hogy e köz
gyűlés után nagyon sokaknak megrendült 
a bizalmuk a R. T. jövőjében. Bár ne lenne 
úgy 1 De hogy ne legyen úgy : kérem az 
ott levő agilis tagokat, ne hagyják el soha 
a R. T.-ot, hanem szeressék és ápolják, 
mert zsenge korát éli és azt hiszem, hogy 
hiost megy át a gyermekbetegségek leg
nagyobbikán. S ha én írtam róla, csak az 
aggodalom adta kezembe a tolat. Félek, 
hogy az operációt a magas minisztérium 
nem <artja elkerülhetőnek ; de ha úgy kell 
lennie, legyen: mi ott leszünk akkor is, 
mint eddig, minden igyekezetünkkel, s biz
tos vágyok benne, hogy nem lesz senki, aki 
a jószándékunkat kétségbe merné vonni.

8. F.

A sorozások. Á garamszentkereszti 
járásban 1025 állitásköteles közűi 155 le
gényt találták katonái szolgálati alkal
masnak. A sorozásról 301 illitáskötelés 
maradt távol. Körmöcbánya városában 66 
állitáskdteíes közül 44 jelent meg á sorozó 
büottság előtt s ezek közül 5 vált be ká
nonának. Újbánya tárosábárt 127 állitás
köteles közül 2 \  legényt talált alkalmasnak 
a bizottság. 26 állitásköteles távolmaradt, 7 
pedig ismeretlen helyen tartózkodik.

— Léva város részvéte Kossuth Ferenc 
halála fölött. Az országos gyászból, mely 
Kossuth Ferenc halálával érte a nemzetet, 
kivette részét Léva városa is. A képviselő- 
testület L e v a tic h  Gusztáv és társainak in
dítványára küldöttség által képviseltette 
magát a nagy halott temetésén és özvegyé
hez már előbb részvéttáviratot intézett; a 
szerdán délután 6 órakor ezalkalomból 
összehívott rendkívüli közgyűlésének jegy
zőkönyvében pedig megörökítette a haláleset 
fölött érzett részvétét. Az elnöklő polgár- 
mester idevonatkozó indítványára B á n d y  
Endre mondott rövid beszédet, melyben 
méltatta hazafiui érdemeit Kossuth Ferenc
nek, kinek dicső atyja, Kossuth Lajos, 
Léva városának díszpolgára volt. A lévai 
függetlenségi párt közadakozásból koszo
rút küldött Kossuth ravatalára. A koszorú 
szalagján ez a felírás volt: Eszméidben 
halhatatlan lettél. — A lévai fügyetlenségi 
párt.

— Tanulmányi kirándulás. A lévai irgal
mas nővérek intézetének több mint kétszáz 
növendéke: a polgári iskola, továbbá a 
kereskedelmi- és a kézimunka tanfolyam 
növendékei a kies Felvidéken tanulmányi 
kiránduláson vettek részt B á th y  László pré- 
postplebános, intézeti igazgató vezetésével. 
A kiránduló csapat hétfőn reggel indult 
útnak és másnap este érkezett vissza Lé
vára, minden baj nélkül, igen vidám han
gulatban. A kirándulók megtekintették a 
Felvidék egyik szép városát Beszterczebá- 
nyát, meglátogatták az ottani gyufagyárat, 
múzeumot, zárdát, a kereskedelmi és ipar
kamarát. Besztercebányáról Szliácsia utaz
tak, ahol fürdőzés és egy kis mulatságban 
volt részük. Innen hazafelé jövet Zólyomot

I keresték fel, elsétáltak a vasgyárba és meg
tekintették a várat is. A sok érdekes és 
szép látnivaló, melyhez a nagytudásu ve
zető szolgált nem kevésbé érdekes ma
gyarázatokkal, gyönyörűséggel töltötte el a 
kirándulókat, egyben pedig kiszélesítette 
látókörüket is.

— Az irás-olvasási vizsgák Léván. A lé
vai járásbeli vizsgáztató bizottság mely 
Bolemán Vilmos alelnök, Backer Árpád 
és Bányai Ferenc tagokból állt, szerdán 
fejezte be működését szép eredménnyel. A 
bizottság, amint láttuk, igen liberális mó
don töltötte be feladatát s a vizsgázók 
számához mérten elenyésző csekély az el- 
bukottak Száma. A lévai járásból 769 em
ber jelentkezett vizsgára, de csak 590 je
lent meg. Ezek közül 577 sikerrel állta ki 
a vizsgát, 13 azonban megbukott. Tótajku 
községéink magyarosodása mellett tanús
kodik azon körűimén ,̂ hogy á tótányá- 
nyelvű jelentkezők nagyrésze is magyarul 
vizsgázott le. A járás 11 tótajku községé
ből mindössze csupán csak lö jelentkező 
vizsjgiiöti tótul, eiek az idősebb emberek 
dóriból hírűitek ki. A vizsgák beféjéiéée 
alkalmiból az Ircjekéttik Figyelmébe aján
ljuk azt, hogy aki a járási vizsgáztató bi
zottság előtt nem jelenhetett meg a vizs
gát letenni, az még a válasstókat összeíró
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küldöttség előtt is tehet irás és olvasást 
próbát, illetve az összeíró küldöttség előtt 
is levizsgázhat. A különbség csupáa az, 
hogy ai utóbbi helyen nem kap állandó 
érvényű bizonyítványt és ha az összeíró 
küldöttség kívánja, minden összeíráskor 
meg keli ismételni a vizsgát. — A Léva 
városi bizottság csütörtökön fejezte be mű
ködését. 327 ember vizsgázott le, mind
össze csak kettőt utasítottak vissza.

— A tanítóképző sportünnepélye. A lévai
tanítóképző intézet pünkösd vasárnapján 
d. u. 4 órai kezdettel az intézet játszóterén 
sportünnepélyt rendez. Kedvezőtlen idő 
esetén az ünnepély másnapra halasztatik 
el. Az ünnepély programmját a követke
zőkben ismerhetjük: 1. Zenés szabad gya
korlatok, az egész ifjúság részvételével, 
Bartos és Sáray zenekarának kísérete mel
lett. 2. 60 m. síkfutás. 3. 80 m. síkfutás. 
4. Buzogány gyakorlatok. 5. Távolugrás. 
6. Szertornazás korláton, kezdőknek. 7. 
Ugyanez, de haladóknak. 8. Staféta futás 
4X 100 m. a d. e. megtartott verseny 
győztesei között. 9. Magasugrás kezdők 
részére. Ezzel egyidőben staféta futó játék. 
10. Magasugrás haladóknak. 11. Sulydo- 
bás. Evvel egyidőben labda-hajsza játék 
két nagy labdával. 12. Rúdugrás. 13. Disz
kosz-dobás. 14. Gerely dobás. 15. Kötél
húzás. Amint látjuk, igen érdekesnek ér. 
szépnek mutatkozik a sportünnepély, mely
hez hasonló már rég volt Léván.

— A csendörség uj egyenruhája. Hir sze
rint most már elhatározott dolog, hogy a 
magyar csendőrség egyenruháját megvál
toztatják. A közismert kakastollas kalap 
eltűnik és helyét a rézveretes magyar si
sak foglalja el. A csere azért történik, mert 
a kakastolias kalap nem tartós, szélben 
nagyon kellemetlen viselet, a sisak pedig 
jobban védi a fejet az esetleges ütés ellen 
is. A sisakon vászonhuzat lesz, hogy ne 
csillogjon és nyáron ne melegedjék na
gyon át. A zubbony és a köpeny csuka
szürke lesz. A tisztek zubbonyukra és dol
mányukra vállzsinórt kapnak, mint a lo
vastisztek. A tiszti ruha a sisakkal és a 
díszes mellrojttal nagyon mutatós lesz és 
hasonlítani fog a testőri egyenruhához.

— Az aranyosmariti hitbizoMány eladása.
At aranyosmaróti törvényszék mint hitbi
zományi bíróság a napokban foglalkozott 
gróf Erdődy Imrénének a hitbizomány el
adására vonatkozó kérelmével. A hjtbizo- 
mányi bíróság á becslés által szolgáltátok 
adatok alapján megengedte a kérvényező
nek, hogy a hitbizományi ingatlanokat 
3,420.900 korona minimális vételárban akár 
egészben, akár egyes részletekben elad- 
hassa. A hitbizományi birtokból Aranyos
marót község 6.000 négyszögöl területét á 
főgimnázium és 2.200 négyszögölet áz 
igazságügyi palota céljára tnegvásárol ösz- 
szesen 1.00.000 koronáért. A vonatkozó 
szerződéseket már meg is kötötték. tA hit
bizomány eladása Araryosmarót és köf. 
nyékének gizdás^gl életében nagyjéléntA- 
ségű mozzanat, mert szoiiátiS Szempont
ból megfelelőbb birtokalakulásokat fog 
maga után yonni.

— Öngyilkosság. Nagykoszmályon május 
23-án JáncsÖ Jakab földmivos fölakasztotta 
mágát. Az öngyilkos gyöngéélmájfl Volt. 
Ügy Miijük, hogy kölcsönt vstt föl s attól 
félt, hogy nem fogja tudni visszafizetni.
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— Halálozás. Dezséri Bolemann Jenő 
oki. gazdász 47 éves korában Léván el
hunyt. Édesanyja özv. Bolemann Edéné és 
nagyszámú rokonsága gyászolja halálát.

— Az 1848—49-iki honvédek. Az 1848 
49-iki Honvédegyletek Orsz. Egyesülete e 
héten tartotta közgyűlését a fővárosban. A 
gyűlésen előterjesztették az 1848—49-iki 
honvédek létszámát, melyszerint egy tábor
nok, három törzstiszt, 171 főtiszt és 185 2 
altiszt cs közvitéz él, akiknek nyugdijára 
évente 1,066 000 koronát fordít a kormány. 
Ez bizony elég csekély összeg, azért az agg 
harcosok nyugdijuk felemelését kérték.

— Rendelet a köztisztaságról. A rendőr- 
kapitány rendeletben hívja föl a közönség 
figyelmét azokra a köztisztasági rendszabá
lyokra, melyek a kolera esetleges föllépé
sének meggátlása érdekében jelentőséggel 
birnak. A rendelet első paragrafusa azt 
mondja, hogy: utcák, terek stb. tisztán tar
tassanak és a szennyvizek lefolyása bizto- 
sittassék. Szeretnénk látni ennek a rende
letnek érvényre juttatását, mert utcáink, kü
lönösen a mellékutcák, nagyon elhanyagolt 
ál'apotban vannak.

— Lelkészbeiktatás. A zselizi református 
uj anyaegyház első papját K onta  Dezsőt 
vasárnap iktatták be hivatalába a hivők 
megható lelkesedése mellett. A beiktató ün
nepélyen a barsi egyházmegye képviseleté
ben P ata i/ Károly esperes és M ocsy Lajos 
tanácsbiró jelent meg. A zsúfolásig telt uj 
templomban az esperes mondott ragyogó 
alkalmi beszédet, majd Konta Dezső lépett 
a szószékre és mélyhaíásu beszéddel fog
lalta el állását. Ezután társasebéd volt a 
Kaszinóban.

— A lévai sportegylet május 20-ára ösz- 
szehivott közgyűlése a teljes részvétlenség 
miatt csak 27-én volt megtartható. A köz
gyűlés az elnöki, titkári és pénztári jelen
tések után általános tisztujitást tartott. A 
közgyűlésen szép számmal megjelent tagok 
az egyesület tisztikarát a következőkben 
alakították meg: elnök di. Kmoskó Béla, ai- 
elnök Bándy Endre, titkár dr. Novotny Er
nő, pénztáros Kern Oszkár, háznagy Bel 
csak Andor, ügyész dr. Gyapay Ede, orvos 
dr. Lakner Zoltán, számvizsgáló bizottság 
Hoffmann Árpád, Szeybcrth Ferenc, dr. 
Weisz Zsigmond, választmányi tagok Bel- 
csák Béla, Belcsák László, Budogh Lajos, 
Oyenes László, Holló Sándor, Huberth Vil
mos Kochanovszky Ede, Levatich Gusztáv, 
dr. Medveczky Károly, Medveczky Sándor, 
Ordódy Endre, Soos János, Schmidt Kál
mán.

— Vcrós kaka*. Vámosladányban május 
22-én a szőlőhegyen valószinüleg gyújto
gatás következtében tűz pusztított s nyolc 
hajlék leégett. A kár mintegy nyolcezer 
koronára tehető.

— Cimbejelentő lapok a posián. A keresk. 
miniszter azon célból, hogy a fürdő- és 
nyaralóhelyeket felkeresők és turisták ké
nyelmesen rendelkezhessenek postai kül 
deményeik utánküldése iránt: cimbejelentő 
lapokat rendszeresíteti. A cimbejelentő la
pok ingyen adatnak s azokkal csík azon 
m. kir. posta- és távirda hivatalnál lehet 
rendelkezni, melynek székhelyén vagy kéz- 
nesitési körében a rendelkező egyén tar
tózkodik. a cimbejelentő lapokat kitölté
sük után a levélgyűjtő szekrénybe lehet 
dobni.

— Az árvizbélyegak. Furcsa kis rendele
tet kaptak a postai értékcikk árusítók. 
Tudvalevő dolog, hogy a kormány úgy se
gít, a régen éhen halhatott, árvizkárosulta- 1

1 kon, hogy a levélbelyegekhez egy kis mel- ■ 
lékletet csatol, mely épen 20 százalékkal ; 
emeli fel a bélyeg árát s a befolyt 20 szá- j 
zalékot az árvízkárosultak javára fordítja. 
Ez eddig rendben van. Aki akar vesz 10 
f-es bélyeget 10 f ért, aki akar ád érte 12 
f-t. Csakhogy itt látszik meg a közönség 
kizsarolt volta, egy körülbelül 20—30 ezer 
korona értékű bélyeget-elárusító január 
1-je óta nem tudott eladni 100 drb. ilyen 
bélyeget. S ki ennek az oka ? Nem a kö
zönség, aki a pénzt adná érte? Dehogy! 
az elárusító, aki nem sózza az én, a te, az 
ő, a mi, a ti, az ő nyakukra, ha kell erő 
vei is ! Azt mondja a hivatalos irás, hogy 
ha az elárusító azonnal nem rendel bizo
nyos összegű ilyen bélyeget, akkor az ér
tékcikk árusítási jogot megvonja tőle. Ez 
pedig, ha bekövetkezik az én, a te . . . szó
val mindnyájunk kára lesz, mert majd me
hetsz a város túlsó részére bélyegért. Vagy 
beszerez az árusítód egy csomót, s ha 
akarsz bélyeget, csak olyat ád és akár tet
szik, akár nem, mert kényelmes vagy, adsz 
12 f-t érte. Ezzel elérte célját az árvízkáro
sult 1 De mégsem ! Van egy pontja a ren 
deleinek, melyszerint, ha évvégéig nem adja 
el a bélyegeket, teljes értékében vissza ve
szik. Tehát ugy-e hiába való a kényszer? 
Nem igy kell azt a célt elérni. Mi pedig 
megjegyezzük, hogy amely árusító nem 
kényszerit árvizbélyegek vételére, az előzé
keny ember. De mégis-mégis segítsünk az 
árvízkárosultakon, hiszen. — hogy egy rossz 
viccel éljek, — azzal a 2 f-re! nem leszünk 
kinn a vízből!

— Adófelszólamlási bizottság Barsvárme- 
gye területére az 1914—1916. évekre ala
kított adófelszólamlási bizottság tagjai let
tek: a belügyminiszter által kinevezve: Báthy 
László prépostplebános, elnök, dr. Belicza 
Pál ügyvéd, elnök-helyettes. A pénzügymi
niszter által meghiva: ifj Lakner László urad. 
igazgató, Pető Bertalan a Barsvármegyei 
Népbank vezérigazgatója, rendes tagok. 
Perlaki Ignác szesznagykereskedő, Pósch 
Aladár gyógyszerész póttagok. Barsvármc- 
gye törvényhatósági bizottsága által választ
va : dr. Beiicza Pál ügyvéd, Kosztolányi 
István földbirtokos, Ürmösy Kálmán és 
Plazer Sándor bányatanácsosok rendes ta
gok. Mittelman János takarékpénztári igaz
gató, dr. Znamenák István ügyvéd, Grei- 
singer Róbert és Baliga Aurél póttagok.

— A vásári helypénz. A kereskedelemügyi 
miniszter egy vásári helypénzbeszedési ügy
ben hozott ítéletében kimondotta, hogy vá
sári helypénzszedési ügyekben az 1890. évi 
I. törvénycikknek a jogosult vámdijnál ma
gasabb dijak szedésére, illetőleg a vámdijak 
fizetésének megtagadására vonatkozó sza
kaszai a jogosult vásári helypénznél maga
sabb helypénz szedése, illetőleg a vásári 
helypénz fizetésének megtagadása esetén 
nem nyerhetnek alkalmazást. Újra kijeién 
tette a kereskedelemügyi miniszter ebben a 
rendeletében azt is, hogy vásári helypénz 
csakis a vásártéren való tényleges helyfog
lalás esetén fizetendő. Hibás tehát a vásár
tartó községeknek és városoknak az a gya
korlata, amelyet pedig országszerte követ
nek, hogy vásár idején a községbe és vá
rosba érkező mindenféle áru, jószág és 
mindenféle jármű után beszedik a vásári 
helypénxt, tekintet nélkül arra, hogy a vá- i 
sártéren és annak tartozékain helyet foglal
nak-e az áruval vagy sem.
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— Az iparoktatás! főigazgató Lévai Ká
roly lévai tanítót Pozsonyba, az iparosta- 
nonc iskola rajztanfolyamának első él Csorba 
Győzőt Győrbe, a második ciklusra beren
delte. A kultuszkormány az előbbinek 160 K,

| az utóbbinak 180 K-át utalványozott a költ- 
! ségek fedezésére.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések :
Foltén József Homolya Mária: Mária. Krkos 
Mária: Anna Margit. Szorkolai Ságy Ele
mér Medveczky Mária Terézia: Elemér 
Gyula. Györgyi Lajos Gyurcsinka Adél: 
Lajos. H átasság i Mozgai trnő Bajusz Jo
lán rtf—rkath. Halálozás: Kotlár Lajos 15 
é, tüdő és hashártyagümőkór. Bolemann 
Jenő 47 é, elmebajosok bénulása.

Színészet.
A színházi krónika a lefolyt héten több 

meleg, sikeres estéről számolhat be.
Szombaton Szom ori D eztő  hireanek mon

dott darabját láttuk: M ária  A n tó n iá t az 
igazgató és igazgatón! főszereplésével. Akit 
akár a pesti reklám, akár Szomori neve 
csalt a színházba, csalódott: a darab ér
zékeny és hatáskereső történeti képek szét
eső, laza kapcsolata drámai erő és drámai 
egység nélkül. Aki ismeri a francia forra
dalom történetét, az a darabtól még unat
kozhatott volna is. Ezt a darabot nagy 
színpadon, pazar díszlettel, tömeghatással 
stb. tehát a modern színház raffinált tech
nikai vívmányaival lehet csak jó  darabbá  
nötetni. Kis színpadra nem való. Csak mo
solyt keltett a trónteremnek ílluzióQző, bár 
jó a k a r ó in  diszletezése.

De aki tud a színészek művészetében 
gyönyörködni s művészetük apró finomsá
gait is meg tudja látni, az nem sajnálhatja 
a szombati estét. Az igazgató-pár csillog
tatta itt nagy művészi készségét. K á ld er  
egy kissé túlzott a szentimentális hössze- 
relmes szerepében, ál a Beregi. A darabot 
különben jó együttes játékban adták a 
ezért tetszett is. Sok pityergést át zokogást 
hallottunk és sok zsebkendőt láttunk. De 
ez majdnem csak a színészek érdeme. 
Seabó F erenc a nemes, jóakaratu, de már 
enervált, akaratnélküli, fáradt lelkű uralko
dót játszotta életszerűen s teljes művészi 
biztossággal. A M an d a rin b a n  művészetéről 
szerzett jó véleményünk csak öregbedett. 
Szabó Ferencnéről a Cárnő é s  T ím á r  L i to  
főszerepei után azt gondoltuk, hogy művé
szete csak két végletben tud teljesen érvé
nyesülni : a fé r fia s: akár nagy akaratuk, 
értelmük, akár beteges szeszélyeik által 
ura lko d n i akaró nők meg játszásában a a 
nőies : csókra, ölelésre, szerelemre állító, 
romantikát kívánó, szentimentalizmust sae- 
retö, mindig az érzés és vágy u ra lm a  a la tt 
levő nők szerepében. Ebben a két végletben 
mindig érett és zamatot művészetet adott. 
Mária Antónia szerepében megmutatta, hogy 
e két véglet között levő lelki állapotok, ér
zések nagy skáláján is ugyanolyan művé
szettel tud játszani. Annyi érzést, annyi 
lelkiállapotot fejezett ki s érzékitett meg, 
hogy művészeténék soksterűsége és so k ttt-  
nútége  tisztán áll előttünk. Az érzéseknek 
és lelkiállapotoknak viharokozta hullámjá
tékában gyönyörködhettünk. Gőg — alázat, 
— megtörtség ; kétségbeesés, remény, ha
lálfélelem, hősi elszántság, hitvesi éi anyai 
szeretet stb. stb. Ez mind tükröződött Sza- 
bóné játékában s a kellő dinamikai erővel. 
A 11. felvonás megrázó crescendójától az



22 aeám
0 L évai H ír lap

V felvonás elhaló decrescendójáig. S hogy 
á rn y a ln i is tud s a legapróbb finomságo
kat is megérextsti játékában, azt a búcsú
levél Írásának jelenete remekül igazolja. A 
levél tartalmával hullámzik az érzése : hul
lámzik a hangja : szint játszik az arca s a 
szeme. Az egész játéka hatalmas volt, de 
itt volt a legtökéletesebb, mert itt volt a 
legfinomabb.

Vasárnap d. u. J td tka i L á sz ló  híres és 
művészi értékű népszínművét adták : Felhő  
K lárit Ha közönségünk nem volna elfogult 
a népszínmű iránt, (nem szomjazna annyira 
a pesti bornirt újdonságokra) s színészeink 
a vasárnap délutáni játékok hitelét nem 
tették volna tönkre, akkor a közönség 
szép és jó darabot gyönyörű  ̂ előadásban 
láthatott volna s a kitünően játszó színé
szeknek nem kellett volna csak kis gyere 
kék és diákok előtt játszani. A darab mű
vészi értéke abban van, hogy a népszin 
műbe komolyabb bonyodalmat s tragikus 
véget visz bele s életszerűbbé, igazabbá 
teszi. A nagyszerű együttes játék az élet
szerűség teljes illúzióját keltette. Egyéni 
játékaikkal kitűntek : M . J á sza i M ., B ordás  
R ó n i , Szabó F erencné , P . Szepesi S z id i, * 
férfiak közül Szabó F ., Torma (most mind 
az éneke, mind a játéka tökéletes volt) 
K á ld o r , R em e te . F eleki a vőfély és póruljárt 
kérő szerepében igazán kitűnő volt, állandó 
hahotára késztette a nézőket. A sok szép 
magyar nótát gyönyörű zenekiséret mellett 
élveztük. A karnagy s a zenekar is sok 
tapsot kapott elismerésül. Sajnálhatják akik 
ezt a jó darabot ebben a gyönyörű játék
ban nem láthatták. (F. J) »

Vasárnap este a M o tik irá ly  került színre* 
hétfőn a M a sa m é t, kedden a D iákhcrcegnö  
szerdán B ősként, mindannyi operett vagy 
bohózat. Az operett személyzet s az éne
kesek Já sza i, B u d a i, S z ilá g y i, B ordás, So
m o g y it Szepesi és a férfiak T o n n a , Káldor, 
R em ete, Á ld o r i, F eleki mindég kitettek ma
gukért. Úgyszintén a kisebb szereplők is 
jól igyekeztek.

Csütörtökön Biró Lajosnak 1 9 V I  című 
történelmi színmüve ment. A darab témája 
az 1913. évi háborús bonyodalmas időből 
van meritvs. A szép és hatásos darabot 
nagy tetszéssel fogadta a közönség és 
zajos tapsokban fejezte ki elismerését a 
főszereplőknek — a direktorpárnak — erő
teljes játékáért. F eleki Radován szerepét 
nagy természetességgel játszotta meg. S z i
lá g y i Róssi, Á ldori, K á ldor és Baranyai va
lamint a kisebb szereplők is jól játszottak.

Pénteken az A ra n yeső  kerül színre, szom
baton újból T im á r  L iza  megy, melynek a 
múltkor nagy sikere volt, vasárnap pedig 
S zib il kerül előadásra.

341 sz.
1914 végrh.

F  Rónai Aurél
' nYQMEMKUS

odrászterme
L É V Á N , a nagytőzsde 

mellett.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t ez. i02. fertelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a bpesti 8-10 kerületi kir. 
járásbíróságnak 1912 vi Sp II. 1794/b 
számú végzése következtében Dr. Szántó 

Manó bpesti ügyvéd által képviselt az „Uj 
lap" kiadóhivatala javára 3dG K. 77 f s 
jár. erejéig 1913. évi szeptember hó 1-en 
foganatosított kiekgitési végrehajtás utján 
lefoglalt és 912 korinára becsűit követ
kező ingóságok u. ni. szabó kelmék nyilvá
nos árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1914-ik évi V. 412 3 számú végzése foly
tán 346 K. 77 f. tőkekövetelés, ennek 
1912 évi október hó 1-napjától járó 5o/o 
kamatai, és eddig összesen felmerült 
és biróilag tnár megállapított költségek 
erejéig Nagy Sálion leendő megtartására 
,rM4 évi junius hó 5-ik napjának délelőtti 
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881 évi LX t.-c 107. és i 08. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsá
ron alul is elfognak adatni.

Amenyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták cs azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1851. évi LX. t.-c 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Léván, 1914. évi május hó 21 napján.
Karácsonyi Pál

kir. bir. végrehajtó. 

414 s z . _  ”

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. lo2. f  értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir. járásbíróságnak 
1914 évi Sp. 1. 8 2 szám , végzése követ
keztében Dr Rohonyi Gyula lévai ügyvéd 
által képviselt Frindt Lajosné javára 232 K 
36 f. % jár erejéig 1914 évi március hó 21-én 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
lefoglalt cs 921 kor. 50 fill.-re becsült kö
vetkező ingóságok, u m. bútorok, ruha- 
nemüek stb. nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1914-ik évi V. luo'I számú végzése folytán 
232 K 36 flll. hátr. tőkekövetelés, ennek 
1914. évi junius hó 31 -ik napjától járó 5°/0os 
kamatai, és eddig ösazesen felmerült és 
biróilag már megállapított költségek erejéig, 
Orosxkán leendő megtartására 1914 évi 
junius hó 31 -ik napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venniszándé- 
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 évi 
LX t.-c. 107. és 108. § i értelmében
készpénzfizetés mv lett, legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. évi LX t.-c. 120. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Léván, 19:4 évi május hó 20 napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. végrehajtó.

Tánctanitási értesítés!
Léva város cs vidéke nagyia becsült kö

zönségét tisztelettel értesítem, hogy 1914 
évi julius hó 1-én a Városi-szálló színház
termében

tánckurzust nyitok.
Remélve, hogy 10 évi Léván való mű

ködésem után a n é. közönség bizalmát 
és pártfogását ezidén is kiérdemltnr.

Beiratkozásokat, előjegyzéseket szívesség
ből Schulcz papirkereskedése fogad el. Jun. 
25-töl személyesen a tánciskola irodájában. 

Felnőtt, gyermek és diákcsoportok! 
Különórák!

Minden csoportban One-Step, Tangó és 
Furlena tanítása.

Családok által összeállított zártkörű cso
portok tanítását elfogadom.

Szives pártfogást kér
Kreutz Gyula

Ö c . és kir. Fensége Erzsébet főhercegnő 
v. tánctanitója.

Több fővárosi leány iskola és az Esztergom 
érseki felső leányneve.ő rendes tánctanára 

Főv. tanintézet: Vili Baross-u. 59.

Gróf Breunner A. garamsaílói 
pincéjében úgy nagyban, mint 
kicsiben jó minőségű borok 

esdók.
S .ives megkeresések Gróf Breunner 
központi irodája, Zsoliz, Bars-megyc

kéretnek.

Füszsrüzlstnfik igei; alkalmas 
helyiség ,'akássa! együtt for
galmas" helyen nov. I töl kiadó.

Bővebbet a kiadóban.

Szklenófürdőn kitűnő kóser 
konyhát tart főn a nyári 

silány alatt
Q.ÜITT ARNOLD.

i — Teljes ellátás családok részére is. —

Ü G Y V É D I ÍRN O K  
fe lv é te tik  

. € im  i i k i n d ó l i a ’i.

Félfedelcs könnyű 
TEE,IESEX r .3 ftíOCHI

R Ú  S g U M  III h  V II
elutazás miatt

olcsón eladó.
M eg te li in th e tő  I  I Ü M  X BAC  í i  S i \ -  

DOK\ÍC, Lí:vi\,
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O l c s ó  ó ra i t !  
nagy Dálasztók!

___________SX5.----------------

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

E S E R C O
Patent b efőttes üveg

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőtte* üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb  
lég m en tesen  e lz á rh a tó  patent befőttes
üvegje.

Egycdárusitás Barsmegye részére:

V ám os M ór
üveg és po rce llán  k e re sk e d é sé b e n

b £ V A i).
T ele fo n  * 1 . szám

Á llandóan  n a g y  k ész 
le te t  ta r to k .
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