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Olvasóinkhoz.
Lapunk múlt száma tudatta, hogy 

szerkesztőségünk kibővült s hogy 
a Lévai Hírlap újra szervezéséhez 
hozzáláttunk. Az újonnan szervez
kedett irói gárdának munkássága 
kezdetén néhány szava van t. ol
vasó közönségéhez.

Tartozunk azonban kijelenteni 
minden előtt, hogy szervezkedésünk 
nem irányul helybeli laptársaink el
len. Nem ellenük fogunk dolgozni, 
hanem testvéries érzéssel velük 
akarjuk a közművelődést, a városi, 
megyei és igy a nemzeti érdekeket 
szolgálni.

Külön s a Lévai Hírlap mellé 
csak azért tömörültünk, mert e lap 
eddigi általános liberális irányát he
lyesnek tartottuk. S e tömörüléssel 
az a célunk, hogy helyi kulturális 
életünkben ezt a liberális, demokra
tikus irányt megerősítsük, mélyít
sük és általánosítsuk. Hisszük, hogy 
a Bars nemes konzervativizmusa, 
évek folyamán kialakult tiszteletre
méltó hagyománya s a Lévai urál
idnak első sorban egyházi érdeke
ket szolgáló iránya mellett a Lévai 
Hírlapnak liberális és demokratikus 
iránya is megfér, sőt laptársaink 
kulturális munkáját kiegészíti, telje
sebbé teszi.

Ezzel az iránnyal városunk kul
turális élete csak sokszínűbbé válik 
s úgy hisszük: mindenkép nyer.

Az uj tömörülés tehát nem irány-

I változást jelent a Lévai Hírlap éle
tében, hanem eddigi irányának és 
céljainak erősebb, serényebb mun- 
kálását és teljesebb kifejlesztését.

Külön programmpontjaink kap
csolatosak a Reviczky-Társaság cél
jaival. Ezeket a célokat teljes szív
vel és lélekkel fogjuk szolgálni, mert 
hitünk szerint ezek nagy városi,

| megyei és nemzeti érdekeket jelen- 
j fenek. S ezek közül is munkássá- 
í gunknak két fényes vezércsillaga 
* lesz: a kulturális decentralizáció és 

Lévának kulturális középponttá tétele.
Vezércikkeinkben — helyi lap lé

vén — első sorban városunk és 
megyénk fejlődését s érdekeit se
gítő kérdésekkel foglalkozunk. De 
gondunk lesz rá, hogy az egyete- 

, mesebb nemzeti és szociális kér- 
! déseket is közvetítsük s helyi meg- 
I világításban mutassuk be olvasóink

n a k  Ama cikkekkel a városunk és 
megyénk iránti ragaszkodást akar
juk kifejleszteni s a szükebb szülő- 

j föld ismeretétől és szeretetétől táp
lált helyi önérzetet akarunk nevelni; 
emezekkel pedig a nagy egységhez, 
a nemzethez való tartozás tudatát 

I és érzését akarjuk öregbíteni.
A tanüggyel, mint fontos nemzeti 

i üggyel, s a jegyzői ügyekkel már 
? főcéljaink szerint is bőven kell fog- 
1 lalkoznunk.

Különös gondunk lesz- a tárca- 
! rovatra. E rovat alatti munkássá- 
| gunkat párhuzamossá akarjuk tenni 
! a Reviczky-Társaság irodalmi mun

kásságával s a kulturális decentra
lizáció szépen érő mozgalmát itt 
munkáljuk majd a leghathatósabban. 
Szépirodalmi közleményeinkben min- 

í dig irodalmi értéküt igyekszünk adni;
| olykor — olykor — összekötteté

seink alapján — országosnevű irók 
[ tollából is. Munkatársaink nyelvis- 
• merete révén többször lesz mó- 
| öunkban több európai nemzet szép

irodalmából eredeti fordítású Ízelítőt 
; közölni. A tárcarovatban szépirodalmi 
i közleményeken kívül a közönség- 
| nek irodalmi és művészeti, kritikai 
j nevelését s a budapesti pártoskodó 
! irodalomtól való függetlenitését célzó 
i tanulmányokat és elemző könyvis- 
! mertetéseket is fogunk közölni. Ez

zel a törekvésünkkel közönségünk- 
i ben főkép az irodalmunkban ésmüvé- 
I széfünkben nyilatkozó nemzeti 
! műveltség iránt való komolyabb ér- 
1 deklődést és szeretet akarunk fej- 
j leszteni.
i Híradásunk mint eddig volt, ez- 
; után is gyors, pontos és megbízható 

lesz.
Ennek a nagy vonásokban vázolt 

programmnak megvalósítására tö
mörült írógárdánk, melynek uj tag
jait ezennel bemutatjuk t. olvasóink
nak. Ezek: Köveskuti ]enő, fekete 
József, Frank Antal főmunkatársak; 
Ákossy Árpád, Baker Béla, Hering 
János (Szendy Zsolt), Lipcsey Albin, 
Missik István, Szedlacsck János, 
Vcgh István.

Nem említjük névtelennek ma-

U a g  és Kan köznonti smlloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye. Telefon« .
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raöni akaró munkatársainkat, akik 
minő a legserényebb munkásságot, 
támogatást ígérték. Soraink a még 
tartó szervezkedéssel bővülni fog
nak, egyelőre ennyien indultunk meg.

Szép és nagy célok munkálására 
vállalkoztunk. A közönségtől egy
előre érdeklődést kérünk; az érté
kelést, elismerést és becsülést csak 
akkor várjuk, ha munkánkkal arra 
rászolgáltunk.

Pályavála$2tás.
Vége van a tanévnek. Ilyenkor megindul 

a cikkek áradata, a tanácsok sorozata a pá
lyaválasztásról, de ezek a cikkek inkább 
ártanak, mint használnak és a nagy gon
dokkal gyötrődő szülő válláról egyáltalában 
nem veszik le a terhet.

A pályaválasztás ma ötletszerű s ebből 
rengeteg baj támad, baj a szülőknek is és 
sokszor még nagyobb baj azoknak a gyer
mekeknek, akik számára a pályát keresik.

Az elvesztett munkanapok és a fogyaté
kos munkakedv itt még a kisebbik baj, 
ezeknél sokkal nagyobb az a veszteség 
emberanyagban, amely úgy áll elő, hogy a 
különben is beteg tüdejü fiú — mondjuk — 
szabóinasnak áll be, mert gyenge és ott 
aztán végzetesen prédául esik a tüdővész
nek. Rengetek az efajta veszteség és ez a 
legnagyobb veszedelme a helytelen és rend- 
szertelen pályaválasztásnak.

Ma a merő véletlen szerepet játszik a 
tájékozatlan pályaválasztásnál, a gyermek, 
de még a szüld is teljesen támasz nélkül

Gyermekek.
— Egy készüld regény elsd fejezete. —

I r t a :  K ö v « sk u ti J en ő .

Az 1851-ik év tavaszán három virgonc 
gyermek játszott a Gerecsehegy aljában, 
egy urilak kertjének széles, árnyékos utjain.

Virágot tűztek kalapjuk mellé; a park 
sövényében diszlő dús mogyorófa-bakrok 
ágaiból karcsú paripát, a szelencefa tavali 
hajtásaiból hajlós kardot vágtak, felverték 
kedves zajukkal a völgynek csöndjét s 
ügy nyargalták be a kert fflszőnyeggel be
vont tisztásait.

A nap most van lemenőben a Gerecse 
mögött. Átkaadikál a hegy nyergén, rámo
solyog a játaaó gyermekekre. A vén hegy 
nemsokára szürke árnyékkal vonja be a 
jitsaóteret s megvédi őket a szúrós nap
sugaraktól.

Most uj játék kezdődik. A gyermekek 
ketteje egy tágasabb tisztáson szembe áll 
egymással.

— Rajta! kiált az egyik, egy nyúlánk, 
mintegy tis évesnek látszó szőke fiú, kinek 
egyébként urias szabályos arcán bizonyos 
gőg és vad indulatok rajzolódnak le.

— Előre, fiaim! kiáltja harsányan a má
sik, egy sömökebb, hasonló korú, barnát, 
de szelíd képű gyermek. Kopottas ruházata, 
da szerényebb modora is elárulta alacso
nyabb szármatását. Előre! ismétli égő sze

van itt és ez idézi elő a rengeteg sok kárt. 
Innen van, hogy az egyre nagyobb jelentő
ségre vergődő ipari és kereskedelmi pályá
kat még mindig lenézik és elhanyagolják, a 
lateiner pályákat pedig megtömik. Tennie 
kell itt az államnak és a városnaK egyaránt, 
de tennie kell az iparos és kereskedővilág
nak is. Ma a pályaválasztás csak lutri. Kö
rültekintő vizsgálódásnak és higgadt szá
mításnak kellene megelőznie a pályaválasz
tás életbevágó fontosságú kérdését.

Fontos a pályaválasztás a társadalom 
szempontjából is. A nem megfelelően vá- , 
lasztókból kerülnek ki nagyrészt a munka- j 
kerülők és a bűnözök is.

Ebbe a kérdésbe tehát bele kell avat- j 
koznia minden illetékes tényezőnek. És eb- i 
ben a kérdésben minden tényező illetékes, ■ 
ha komolyan akar hozzáfogni.

Budapest főváros már megmutatta a pél- ! 
dát, hogy miképen kell a városnak a pol- i 
gárság segítségére lennie. A főváros egy 
pályaválasztási tanácsadót, amely a hozzája ' 
forduló budapesti fiú és leánytanulóknak í 
teljesen díjtalanul ad tanácsot előzetes ki
kérdezés és orvosi vizsgálat alapján arra 
vonatkozóan, hogy az illetők szervezetük
nek és hajlandóságaiknak megfelelően mely 
pályákat mellőzék, illetőleg mely pályák 
közül válasszanak.

Ugyanilyen intézményt alapíthatna bár
melyik vidéki város is és ezzel ennek a 
nagyfoniosságu kérdésnek a megoldásában 
segédkezhetnének a polgárságnak.

mekkel, kipirult arccal, aztán hátra néz egy 
pillanatra, mint a vezér szokott katonáira 
visszanézni.

összecsapnak s úgy látszik, már régóta 
gyakorolják a bajvivást, mert nagy ügyes
séggel mozognak. Még a cselvágásokat is 
ismerik. Ha valamelyik közelebb férkőzik 
társához a küzdelem hevében, ez egy pil
lanat alatt hátra, vagy félre ugrik s védelmi 
állásba helyezkedik. Körülöttük képzeletben 
egész hadsereg viaskodik, küzd, tombol. 
A diadalmas az lesz, amelyiknek vezére 
leveri a másikét.

A harmadik gyermek, egy szőke, kék 
szemű, mintegy nyolc éves leányka, távo
labb, egy hársfa alatt szemléli a bajvivást. 
Neki az a szerepe, hogy igazságot tegyen 
a küzdő felek között s ellenőrizze: nem 
történik-e valami szabálytalanság, végül 
meghat ározza:melyik a győztes és azt a ke
iében levő koszorúval — mint a közép
kor hölgyei tették lovagjaikkal — megko
szorúzza.

Idegesen, izgatottan szemléli a viadalt, 
néha oda iramodik a küzdők mellé s rá
juk kiált:

— Edemér, Iván, elég már! A csata el
döntetlen!

De azok annál nagyobb szenvedelemmel 
küzdenek. Homlokáról mindkettőnek csö
pög a veríték, s ajkuk remeg az izgalom
tól. A zömök fiú, úgy látszik, tovább bírja,

Levelek az uj magyar 
irodalomról.

IV.
Asszonyom !
Régóta pihenő toliamat újra kezembe 

veszem, hogy az uj magyar irodalom hatá
ráról néhány lépéssel tovább menjünk.

Mostani csevegésemben kényes tárgyi ól 
kell szólnom : az uj magyar irodalom ér
z ék i, erkölcstelen je llegérő l. Ez a két jelző 
hamis v á d  is, ig a zsá g  is. Hamis vád úgy, 
amint általánosan hiszik és rebesgetik, 
hogy „a modern irodalom" á lta lá b a n  (azaz 
majdnem minden képviselője és terméke) 
érzéki és perverz. De igazság annyiban, 
mert valóságot is tartalmaz. Mi azt mond
juk: nem minden — sőt sok „modern" iró 
munkássága nem érzéki jellegű. Babits 
Mihályt, néhány verse kivételével, — 
Kosztolányi Dezsőt, Dutka Ákost, Juhász 
Gyulát, Balázs Bélát, Horváth Ákost, Har- 
sányi Lajos1, Bodor Aladáit, Kárpáti Aurélt, 
Sik Sándort, Nilt, Reichard Piroskát, Berde 
Máriát, stb. — valamennyi „modern" költő 
vagy költőnő — jogosan éppenséggel nem 
illethetjük e jelzővel. Velük szemben tehát 
az általános, felületes frázis hamis vád.

De már Ady Endre, Oláh Gábor, Szilá
gyi Géza, Kemény Simon, GeUért Oszkár, 
Erdős Renée, Lesznai Anna, Álba Nevis, 
stb. költészetére nézve több-kevesebb igaz
sággal illik a megállapítás.

A széppróza és dráma képviselőitől itt 
nem szólok, mert őket más elbírálás illeti.

De még az érzéki jellegű  költészetnél is 
szükségünk van a finomabb külömbség- 
tételre. Ady érzéki szerelmű verseinek leg
többje valóban költői értékű termék. Köl
teményei nemcsak a verses forma, hanem 
általában és elsősorban az érzések költői 
kifejezése által válnak művészi értéküekké. 
Ady lelkének egyik főérzése a szerelem , 
amely minden lelki bensősége mellett is, 
Ady temperamentuma, sorsa folytán külső
leg érzéki jellegű.

mert mig ellenfele nagy erővel folyton- tá
mad, ö csupán védekezik. A kardok ismé
telten összecsapnak s a bajvívók egészen 
közel jutnak egymáshoz. A nyúlánk gyer
mek most nagy erővel suhint ellenfelének, 
de ez az ütést ügyesen felfogja, mire az, 
hogy a riposzttól meneküljön, eldobja 
fegyverét s egy pillanat alatt dühösen el
lenfeléhez ugrik s azt erősen átnyaiábolja. 
hogy a földhöz terítse. A viadal dulako
dássá fajul.

— Szabálytalanság, nem szabad, Ede
mér ! Vége a küzdelemnek, a csata eldön
tetlen! kiáltja a kis Dághy Anna, de 
a birkózók már nem hallják ezt.

A zömök fiú most átkarolja ellenfelét, 
, derékon fölemeli a karcsú leventét s egy 

erős lendítéssel a pázsit széléi e teríti. Az
tán, mintha maga is megijedt volna attól 
amit tett, hátra lépve, merően néz az előtte 
heverő ellenfélre. Arca egészen nekihalvá
nyodott és széles melléből szakadozva tör 
elő a lélegzet.

— Látja, Edemér . . .!
Edemér talpra ugrik, éles szemmel célba 

veszi legyőzőjét s kihivóan áll vele szem
ben. Arcát elöntötte a vér és alsó ajaka 
remegett.

— Bocsásson meg Edemér, szólt a kis 
győző félénken, én nem tehettem mást. Én 
csak magamat védelmeztem. Nagyon meg
ütötte magát?

' Edemér nem szólt semmit, hanem mi*
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A szerelem, maga az érzéki szertlem is, 
természetes emberi érzés, (az utóbbiban 
csak a testi elem Jut túlsúlyra.) S termé
szetes emberi érzés lévén, épugy tárgya és 
indítéka lehet a művészetnek, mint más, 
szintén természetes emberi érzés, pl. gyű
lölet, bosszú, káröröm stb. S azt hiszem, 
hogy ez az érzés magában véve, szerelem 
volta vagy érzéki színe miatt még nem vá
lik erkölcstelenné. Vagy ha igen, akkor az 
ehhez hasonló ártó érzéseket s az ezekből 
fakadt tetteket is bélyegezzük meg az er
kölcstelen jelzővel és tiltsuk meg művészi 
jogosultságukat. A gyűlölet, bosszú, irigy
ség éppoly nemtelen, ártó, mint amilyen 
tejmészetes érzések. S a gyilkosság nem 
erkölcstelenség ? Mégis kedvelt és gyakori 
tárgy és motivurr. az irodalomban. De ezt 
nem kárhoztatjuk, sőt a (tragikum elméle
tében s másutt gyönyörűen elemezzük s 
pszichológiai okaira visszavezetjük, tehát 
tanulmányozzuk.

A világért sem akarok itt apológiát Írni 
az érzéki szerelem mellett. Csak tárgy és 
motivumbeii jogosultságát vitatom a költé
szetben. Az életet rajzoló regényben, no
vellában és drámában tárgya szerint szük
ségszerűnek, a lírában megengedhetőnek 
tartom. S itt csak két korlátot ismerek e l: 
a term észetességet és a fo lté tien  m ű vész t célt, 
(érzés kifejezése jellemzés, korfestés ; mű 
vészi eszközökkel való javítás,) amely az 
érzékingerlö, csiklandó hatásnak a látszatát 
se kelti, legalább teljes egészében nem. E 
korlátokon belül a m ű v ész i célú érzékiség  
művészeti jogosultságát el kell ismernünk 
s ez az elv a festésben és a szobrászatban 
az erkölcstelenség vádja nélkül — fökép a 
görög—római és a máskorbeli nagy mes
terek tekintélyének hatása alatt teljes dia
dalra és szabadságra jutott. (Aktok ; mez
telen szobrok stb.) S kis mértékben az 
iskolába bevonult irodalomban is : aa aagol 
renaissance vad, szenvedélyes, érzéki vi
lágát festő Shakespeare munkáiban s a

után még egypár pillanatig merően nézte 
ellenfelét, lehajolt a hajlós szelencefa-kar- 
dért, melyet a kritikus pillanatban félre 
hajított Aztán egy lépést tett a kis győző 
felé.

Az meglepődve hátrált és kérdő tekin
tetet vetett Bajóthy Edemérre.

— Ugyan Edemér, ne röstelje oly na
gyon — sióit a kis Dághy Anna. Hát 
maga nem vágta-e már meg Ivánt?

Es Iván elismerte akkor, hogy maga a 
győztes.

Én csak magamat védelmeztem — szólt 
Bálint Iván, mintegy bocsánatkérőleg.

— Persze, hiszen maga volt a támadó, 
Edemér! csak nem engedhette magát 
földhöz üttetni Iván, aki megtartotta a sza- ! 
bályt . . Aztán nem is volt az szép ma- j 
gától Edemér, ö!re menni.

Bajóthy Edemér szót sem szólt, hanem 
görcsösen szorította kezében a szefencefa- 
kardot.

— És mi van abban, ha a magyar 
megveri az osztrákot? Nem verte-e meg 
mindig? Juj, nem szép magától, Edemér... 
Aztán mit akar, mondja csak, mit akar? 
Hiszen t t  a szolnoki csata volt . . . Nos, 
nem az volt? Feleljen! . . .

— Én caak magamat védelmeztem, szólt 
Ismét akadozva a kit győző.

— De Bajóthy Edemér hirtelen szökés
sel előre ugrott s egy pillanat, a hajlós

hatása alatt iró költök műveiben stb. A 
természetesség és müvés7i cél korlátái 
között a piros szerelem művészi jogosult
ságának elvül való elfogadása a föntemlitett 
költők javarészét fölmenti az erkölcstelen
ség vádja alól. Aki e két korláton kivül 
marad : annak a művészethez semmi köze. 
meit e két határon túl kezdődik az érzéki 
(célú) művészet.

De ez már nem is művészet, hanem vagy 
perverzitás, vagy pornográfia. Az uj magyar 
irodalomban ennek a »nem-művészet“nek 
is vannak képviselői.

Kemény Simon pl. a Végrendelet c. ver
sében kedvesének a koponyáját hagyja 
örökül, hogy csináltasson belőle egy diszk
rét edényt. Szilágyi Géza egyik versében 
egy utcai lányról énekel, aki kórházi bete
geskedése alatt költeményei révén megsze-' 
rétté Petőfit és szeretetét ingyen-szerelmé
vel fejezné ki Petőfi iránt, ha élne. Ugyan
csak Szilágyi G. egy olyan sebészről irt 
verset, a ki kedvese iránt való hű s örök 
szerelmét azzal fejezte ki, hogy a maga 
munkáját holt kedvese bőrébe köttette.

(Költői dicsőség. -  Emlék c. versek Az 
Újság 1913. márc. 23. számában.) Minden
nek semmi köze a művészethez. Ez már 
perverzitás : a természetes és a művészi cél 
határán túl van. A legcsengöbb rím se 
tudja művészetté nőtetni. llyes verseket 
Gellért Oszkár, Álba Nevis stb. köteteiben 
is bőven találunk.

De ide tartoznak azok a csengő-bongó 
nyelvű s fülbemászó dallamu versek is, a- 
melyeket minden pesti utcai gyerek fütyül, 
amelyeket a vidéki nép körében a vásáro
kon terjesztenek (Léván is tapasztaltam) s 
amelyeket a pesti újdonságok után bomló 
műveltebb vidéki közönség is azivesen 
hallgat, sőt énekel. . . és kötelességének 
tart ismerni. Pedig ezek csillogó és csilin
gelő forma alatt érzékcsiklandó tartalmú 
versikék. Ezeket a kabarék, orfeumok kö
zönsége követeli, ezek számára íródnak :
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szelence-ággal végig vágott Bálint Iván 
képén Iván már nem volt képes hátra 
ugorni, a vágás nyoma, mint egy vörös vo
nal, ott látszott a bal arcán. Eltakarta ke
zével a vágás helyét, mi alatt arca lángba 
borult a haragtól és a szégyentől. De mér
sékelte magát s csak ennyit mondott:

Edemér, hiszen ha én akarnám, magát 
összetörhetném, csakhogy nem akarok du
lakodni.

De Annuska hangos sírásra fakadt és 
szemeit eltakarta köténykéjével.

Én nem dulakszom, de ilyen fiúval nem 
játszom többet — folytatta Bálint Iván — 
s még többet is akart mondani, de torkát 
összeszoritotta valami és szemeiből egy 
pár könnycsepp gördült alá.

Bánom is én, felelt Bajóthy Edemér, itt 
a kalapod. Aztán fölvette egy bokor alól, 
oda hajította a kopottas kalapot a kü- 
nyező Ivánnak.

Adja ide a kis madaramat is, amit ta
láltam, ott volt a kalapom alatt; szegényke . 
korán jött ki a fészekből, nem tud röpülni, 
haza akarom vinni, hogy fölneveljem.

Edemér fölvette a vergődő kis állatot és 
Nyakát kitekerve, oda vetette Iván lábaihoz.

— Itt a madarad is. — Iván összeszo
ritotta ajkait s nem szól semmit.

— Maga szívtelen fiú, Edemér nagyon 
haragszom magira, mondta szemöldökét 
összehúzva, komolyan a kis leány ét föl-
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tisztán érzékingerlés céljából. Ez se művé
szet, hanem művészi formájú pornográfia. 
Bizonyára sejti már, Asszonyom, hogy 
okoskodásom folyamán hova jutottam.

A ,,modern“ (nemcsak magyar, hanem 
minden nemzetbeli) irodalcm érzéki jelle
gének föoka: a közönség  és a  kor.

A közönség gondolkozása, érzése és 
élete ilyen, ilyen az élet, ilyen a kor s az 
irodalom is. Ezt az irodalmat maga a kö
zönség kívánja. Az a közönség, amely as 
orfeumok és kabarék világát idegizgalom 
végett keresi föl, amely hol bárgyú, hol 
bántó érzékitartalmu élcekre, nótákra, ver- 

1 sekre, színdarabokra szomjazik. Az a kö
zönség követeli ezt az irodalmat, amely a 
„csak felnőtteknek" jelzésű színdarabokba 
és mozidarabokba csakúgy tódul. S míg a 

| komoly drámák untatják vagy untatnák,
I addig a „jóhirű" darabokban tetszésének 

már nem is tapssal, hanem szűnni n«m 
akaró lábdobogással ad kifejezést még 
Léván is.

S már elmúlt az a boldog kor, amikor 
az írók ideális célokból, ingyen dolgoztak, 
amikor tehát ők voltak a tömeg nevelői 
és szellemi vezérei. Amit nagy lelkűk tér 
melt, azt adták közkiacsul s azt gondola
tot, érzést, célt tették mindnyájunkban kö
zössé. Ma az íróság: kenyérkereset, élet
pálya. Az iró nem ideálokért dolgozik, ha
nem zsoldért, néhány garasért.

S ezért annak a nótáját kell fütyülnie, 
akinek a kocsiján ül . . .

A közönségét . . . S a közönség, a tö
meg követelő, türelmetlen, mert garasai 
jogtalan jogérzetet keltettek benne. S aki 
a tollára bízta sorsát, az kénytelen ez Önző, 
fejletlenizlésű és idegizgalmat váró tömeg 
nótájára táncolni . . .

lm, asszonyom, a művészet demokrati
zálása egyelőre ezt a gyümölcsöt termetté.

Ez az egyik oka annak, hogy az iroda
lom érzéki jellegűvé kezd válni . . .

De a mélyebb, az igazi a korban van.

! vette a kivégzett madarat.
\ — Én elmegyek csenem la jövök többé
J ide soha, szólt Iván.

— Menj!
— Én is megyek magával, Iván, szóit 

Annuska és a fiúcskával kifelé indult a 
kertből.

— Maga ne menjen, Annuska! kiáltott 
utánuk Edemér.

De Annuska nem hallgatott a lelketlen 
fiúra, hanem könyezve ment Ivánnal a kapu 
felé !

Bajóthy Edemér dacosan állt az út sió
ién s a távozók után nézve erősen suhog
tatta a hajlós szelence-ágat.

Mikor a távozó gyermekek a kert kapu
jához értek, Bálint Iván visszafordult a 
kert felé.

— Megnézem még egyszer utoljára ezt 
a szép kertet, Annuska, mert én többé 
nem jövök ide soha.

— Én sem, Iván.
Szótlanul mentek ki a kapun és halad

tak végig a falu utcáján, haza felé.
Annuska megszólította Ivánt:
— Iván, mondja csak, hogy van az, hogy 

•z a Bajóthy Edemér tegezi magát és olyan 
kevély magához?

— Mert gazdag, Annuska, és nemes. 
Ez a kastély, meg ez a szép kert is, tudja, 
hogy az övék.

— Hát maguk nem gazdagok, Iván?
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A tudomány kiművelte értelmünket, de 
tátongó mélységek közé juttatott. Nagy 
ígéretekkel hivott, csábított, vitt bennünket a 
magasságok felé s minden eltörpült, min
den kicsiny, minden relatív lett előttünk s 
a nagy magasságban csak feneketlen, ma
gához húzó mélység tátongott és forron
gott alattunk. Odalett biztonságunk: hitünk. 
Semmiségekké törpültek nagynak, szentnek 
hit, ideáljaink, életcéljaink. Látóvá tett ben
nünket a tudás, de látó szemünkkel, mintha 
mikroszkópon néznénk, igaz mivoltában 
áll előttünk az élet: pőrén, meztelenül. S 
igy nem kívánatos: vad, embertelen, szinte 
állati . . .

A tudás elvette naivságunkat, az élet 
elrabolta ábrándjainkat, a város ellankasz- 
totta testünket . . .  S egy kegyetlen igét 
sugdos valaki fülünkbe: „Minden csak re
latív igazság, erkölcs, érték, hír, dicsőség!" 
Minek higgyek hát egyben, minek küzdjek 
hát egyért is, ha az az idővel fogy, éiték- 
telenedik? Nem érdemes semmiérí se küz
deni. Csak élni! Csak örömökben s csak 
örömöknek élni!

A kornak ez a gondolkodása teszi élet- 
bölcseleti jelszókká: a „Vér és arany!" 
(Szerelem és pénz) szavakat.

S ez a jelszó már hol „Panemet circen- 
ses!“, hol más kiáltással máskor is jelszava 
volt az emberiségnek . . .  A szofisták kora, 
(római császárok förtelmes uralma, a re- 
naissance vigéletü ledér világa a XVIII. 
század erkölcstelen társadalma ugyanezt j 
az életelvet követte, ugyanezt az életet élte 
s ugyan ilyen irodalmat termelte.

Csak fáradt ember, fáradt nép beszél
het és élhet igy. Az, akit az élet kifosztott, 
megtört. De a fáradtak miatt az emberiség 
élete és munkája sohse szakadt meg. A 
kidőlt ember helyére uj áll, a fáradtlelkü 
nemzedéket uj ideálokért lelkesülő s duz
zadt erejű nemzedék váltja föl s a kime
rült népek frisserejü népeknek adjak át az 
emberiség vezetését: de a munka, az élet 
továbbfejlése szakadatlanul halad . . .

1 Ez a fáradtlelkü irodalom is fáradt nép- 
J tői aradt szét s egy fáradt nemzedék lel

két tükrözteti. Hozzánk is eljutott a műve
lődés áramában.

S most, amikor korok váltópontján va
gyunk, s az élet szennyének és értékének 
zavaros árját halljuk körülöttünk hömpö
lyögni: egyelőre nem látunk tisztulást, hig- 
gadást. De az élesebben figyelő jól látja: 
már csak az ár föle kavarog. A mélye, 
már színtiszta s a kavargó fölszin egy 
újabb idealizmust takargat, egy-egy kicsil
lanó névvel . . .

S éppen annak a fáradt, de mégsem 
kimerült francia népnek mélyéből fakad 
föl az a két név, amely ennek az újabb, 
tisztább idealizmusnak, szebb életnek lesz 
szülője: Maeterlinck és Bergson . . .

Épenugy szüli őket a kor, mint a szo
fisták kora. Szókratész! majd Platont, a 
római züllöttség a keresztény apostolokat, 
a renaissance erkölcsi vadsága a protes
táns prédikátorokat szülte meg s a jobb 
kor igy követi a mait, mint ahogy a"XIII. 
század fölvilágosult s erkölcstelen korát 
fölváltotta a szentimentalizmus siró, bűn
bánó világa.

íme, asszonyom, a kor gondolkodása 
igy alakítja, váltogatja az embereket, lel
kűket: érzéseiket, gondolkodásokat és er
kölcsüket . . . S egyik kor igy szüli a 
másikat az ujlelkü emberekkel . . .

Aki figyel, aki lát: az már az uj magyar 
irodalom körében is észreveszi az ujlelkü 
emberek sokasodását s távoli morajaknak 
szüntelen erősödését . . . Bennük s álta
luk készül az uj magyar jövő. A frissebb 
nemzedék már a jövő kapujában áll: még 
vár a fáradtak eltűnésére . . . Tehát itt 
sincs okunk az aggódásra.

S ha asszonyom kérdené, olvashatja-e a 
serdülő nemzedék a művészi célú érzéki
séget rejtő könyveket, azt felelném rá: 
nem.

A gyermeknek mese, az ifjúnak Jules ; 
Verne, Jókai, Petőfi stb. való.- Amint az i
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aktban, a meztelen szoborban csak ingerlő 
meztelenséget látna, úgy az irodalomban 
is csak érzékeit s képzeletét izgató tartalmat.

De épen igy nem való a Szentirás, Ma
dách, Goethe Faustja se a kezébe, mert 
értelmét meghaladja: mást olvas ki a so
rokból, mint amit lehet s kellene.

ami a felnőttnek jó és szükséges is, a 
serdülőknek pedagógiailag sokszor káros.

Kezét csókolja
őszinte tisztelője

E te .

H Í R E K .

Játék az élettel.
Országos szenzációt okozott a 

télen egyik vicinálisunkon történt 
nagy szerencsétlenség. Hasábokat 
Írtak róla az újságok, a szörnyű 
eset mélyen megrázta az emberek 
lelkét, mi pedig fölháborodva a 
Máv. nemtörődömségén, — mit te
hettünk volna egyebet ? — tollat 
fogtunk kezünkbe és a veszedel
mes vasúti átjárókhoz sorompók 
felállitását követeltük, összeült a 
vármegye közigazgatási bizottsága 
is, mely a szomorú tragédia hatása 
alatt szintén kérte a sorompók föl
állítását illetékes helyen.

Es mi történt ?
Az, ami történni szokott Magyar- 

országon ilyen esetben.
A vonatok továbbra is csak úgy 

veszélyeztetik itt az emberek éle
tét, mint azelőtt, a kisebb szeren-

— Mink szegények vagyunk, Annuska.
— És nem is nemesek.
— Nem, Annuska.
— Mondja csak Iván, hogyan is halt 

meg a maga bátyja?
Elesett a szőnyi csatában, Annuska.

— De, Istenem, akinek a bátyja elesett 
a csatában, az már csak nemes lehet. Az 
én nagybátyámat is megölték az osztrákok, 
sokszor elbeszélte az édesapám. Hanem j 
mi nemesek vagyunk Iván. De vagyonunk, t 
az kevés van, szegények vagyunk. Ezt is 
ai édes apám beszélte . . . Hát a Bajóthy 
Edemér apja csakugyan olyan gazdag ?

— Gazdag, Annuska és nagy hivatalt 
visel. Hivatalt vállalt az osztrákoktól.

— Hivatalt? . . .  De most jut eszembe; 
az előbb azt mondta, hogy nem jön Ba- 
jóthyékhoz soha. Hát a leckékre sem jön 
többet a kastélyba?

— Nem, Annuska. Megkérem az édes 
apámat, hogy otthon tanulhassak. Maguk 
csak tanuljanak ketten Edemérrel.

Ds csak jöjjön el, Iván tudja, hogy 
"árEdemér atyja nagyon szereti magát. 
Én kérem, Iván, hogy csak jöjjön el. 

^ ^ " A fta g a  kedvtért, Annuska. De Eds- 
1 r/éftr beszélek soha.

is érdemli. Tudja, hogy meg
mondom 'Honlap a leckén a maga édes 
apjának, hogy az Edemér hogvan viselte 
magát? A maga édes atyja, bár nem gaz

Egy régies, zsuppfödeles kúria elé ét
keztek, melynek négy, rostélyos ablaka ki
mosolygott az utcára. Az ablakok alatt vi
rágos kert volt. A tágas udvaron, a gaz
dasági épületek előtt ekék hevertek és né
hány szekér állt. A félszer előtt felállított 
galambdúc tetején galambok csókolódstak.

— Isten vele, Iván, most már menjen 
maga is haza, várja az édes anyja.

— Mennék Annuska. szólt Iván, de úgy 
félek, röstelek haza menni, s a szemel 
kör.ybe kerekedtek.

— De mitől fél?
— Nagyon szégyenlem, Annuska, hogy 

arcul ütöttek.
A fiú remegett és sírva fakadt.
— Mondja csak Annuska, nem látszik 

meg az orcámon az a vágás?
— Már hogyan látszanék még? Mutassa 

csak az arcát.
A fiú oda tartotta a leánykának a bal

képét. A vastag vörös vonal még most is 
ott látszott rajta a halántéktól az ajakig.

— Nem látok semmit, szólt a kis leány, 
nem látom a vágás helyét, Iván.

Aztán kicsi kacsóival megsimogatta a 
fiú bal képét:

— Itt fáj, Iván?
— Ott fáj, ott éget, Annuska. Milyen 

puha keze van magának, mintha bársony
nyal simogatná as arcomat.

— Nem látszik. Iván, mire haza ér, ad
digra nem is éget.

— Nem, nem, Annuska.
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csétlenségek egymást követik, mini 
olvasható a helyi lapokban éa a 
véres tragédiák lehetősége állan
dóan csak azon a bizonyos vékony 
hajszálon nmük. És mindez csak a 
Máv.-nak oktalan, rövidlátó, szűk
markúsága miatt, mely megelégedik 
a sorompók helyett az egyszerű, 
a falusi nép által amúgy sem igen 
respektált figyelmeztető táblákkal 
még olyan helyeken is, ahol a 
terepviszonyok miatt csak az utolsó 
pillanatban vehetik észre a közeledő 
vonatot.

Ezen kivül a sorompók fölállítá
sát indokolttá tenné még azon kö
rülmény is, melyszerint vicináli
sunkat1 annakidejében csak nappali 
forgalomra szánták s ma már éjjeli 
forgalmat is csinálnak, így tehát a 
szerencsétlenségek lehetősége azóta 
megkétszereződött.

Sírunk, hogy a garannnentén az 
ogygyermek-rendszer megakasztja 
a nép szaporodását, jajgatunk, hogy 
a tuberkulózis megtizedeli a lakos
ságot és munkabíróinkat kiviszi 
Amerika, önként értetődik tehát, 
hogy a még meglevő embereket 
agyon kell gyilkoltatnunk a vona
tokkal.

Ez a még ki nem forrott kultúra 
jele. Mert ha teljesen kiforrott volna 
a kultúránk, akkor nemcsak mo
dern vasutakról gondoskodnánk az 
utazók számára, hanem arra is ki
terjedne a figyelmünk, hogy a

— Megcsókoljam? A fia zavartan sütötte 
le szemeit. A leányka ezalatt hirtelen át
karolta s megcsókolta a fiú arcán a vá
gás helyét, aztán édesen csevegte:

— Nézze csak Iván, majd elfeledtem a 
kosaorút, itt a kezemben. Fogja csak. 
Magát illeti, hiazen maga a győztes. Isten 
vele.

Iván kérdőleg, pirulva nézett a kis 
leányra, mi alatt bátortalanul nyúlt a ko
szorú után. A kis leány azonban erősítette.

— Magáé Iván, a koszorú, fogja. A 
győztest illeti. Isten vele!

Aztán befutott a házba.
A kis fiú pedig arcához szorította a vi

rágokat s boldogan ment a felé az ala
csony kis ház felé, melynek tetején egy 
vörösre mázolt fatorony mutatta, hogy az 
az iskoláhiz.

Nem is messze kellett mennie mégis 
egészen elfeledkezett, hogy minő gyalázat 
érte. Ifjú szivéből egy újabb hatás kiszo
rította a régebbi emléket s úgy érezte, 
liogy az a vágás az arcán már nem éget.

Annak a kis leánynak puha kacsói, me
leg ajka, meg azok a hús, harmatos virá
gok meggyógyították szivében arcán, 
arai fájt

kocsin vagy a gyalog közlekedő 
embereket lehetőleg megvédjük a 
vasúti elgázolás veszedelmétől. Egy
szóval jobban megbecsülnénk az 
emberi életet, melyet igazán már 
csak akkor értékelünk, mikor már 
nincs meg s amig meg van, addig 
még a* állam is csak játszik vele, 
pedig hát neki volna a legnagyobb 
szüksége reá.

— A törvényszék elnöke Léván. Váraljai 
Fuhrm cinn Andor, az aranyosmaróti kir. tör
vényszék elnöke e hó 3-ikától 8-ikáig meg
vizsgálta a lévai járásbíróság tevékenységét 
és ügykezelését és a tapasztalatok felett 
megelégedésének adott kifejezést. Az elnök 
most volt első Ízben Léván, ez alkalomból 
az ügyvédi kar ünnepélyes fogadtatásban 
részesítette a járásbíróság épületében, ahol 
Levaticb Gusztáv üdvözölte.

— A Barsi ref. egyházmegye tanítóegye
sülete f. hó 6-án Léván tartotta meg ezévi 
közgyűlését élénk érdeklődés mellett. Tóth  
István elnök jelentéseinek során meleg han
gon emlékezett meg P á s tto r  Elek garam- 
mikolai tanítóról s méltatta érdemelt, abból 
az alkalomból, hogy most töltötte be tanítói 
működésének 40-ik évét. A közgyűlés a 
jubilánst megérdemelt ünneplésben részel
tette és az egyesület diszelnökévé válasz
totta nagy lelkesedéssel. Tóth István elnök 
leköszönvén tisztségéről, melyet hat évig 
viselt, a közgyűlés elnökké M u s tá r  Károly 
kissárói tanítót választotta meg. Ezután 
Végh István mondott alapos bírálatot az 
egyházmegye népiskoláinak tankönyveiről, 
S a lg a  Endre (Nagypeszek) meg kegyeletes, 
szép emlékbeszéddel parentálta el Kis Sán
dort, az elhunyt nagykálnai tanítót. A pénz
tári jelentés után a pénztárnoknak a fel
mentvényt megadták. Végül gyámegyesületi 
ügyeket tárgyaltak, a gyámpénztárt is rend
ben találták. A szép színvonalú közgyűlést 
a Jeszenszky-féle vendéglőben társasebéd 
követte, anol számos pohárköszöntő hang- 
sott el.

— Céllövöverseny. A lévai tanítóképző 
ifjúsága Soós János honvédfőhadnagy és 
P a z a r  Zoltán tanár vezetése mellett f. hó
11-én a katonai lövőtéren szépsikerü ver
senyt rendezett, amelyen a tisztikar és az 
intézet tanárikara szép számmal volt kép
viselve. A versenyben 36 növendék vett 
részt. A verseny eredménye: ezü s t érmet 
kapott 1. Sue jer  Gyula I. é. 10 találat, 57 
egység; 2. K o re n tsy  Antal IV. é. 10 találat, 
49 egység; bronzérm et nyertek: Vajda Gy. 
IV. é. 10:48; Hulják J. III. é. 10:48; Both 
F. IV. é. 10:48; Turay I. é. 10:47; Réthy L.
III. é. 10:38; Berlánszky D. I. é. 10:35; 
Vall J. 1. é. 10:35; Pállá E. II. é. 10:33; 
Dombay E. II é. 10:32; Schlosszer A. I. é. 
9:51; Zsákovics F. I. é. 9:44. A honvédelmi 
miniszter jutalmi érmeit Köveskuti Jenő int. 
igazgató buzdító beszéd kíséretében osztotta 
ki. A szép eredményért Soós János főhad
nagyot, az ifjúság buzgó és fáradhatatlan 
katonai vezetőjét illeti a dicséret. Verseny 
után jóizü uzsonna volt.

— A lévai Revtozky-TÁruiét W t e  •
környékin. Fiatal kulturális társaságai* 
hatása a környéken egyre fokozódik. Ennek 
a jótékony kulturális hatásnak szép 
nyitékául közöljük az alábbi levélel.hov yb>l

A Magyar Társadalortitudómátíyi í 1 
sülét helyi bizottsága Balassagyatftti«iotf:Ji 
Nagyságos Elnök Ur! Olvasva Nagyságod
nak a Reviczky-Társaság idei közgjrftlé*ét*íl 
mondott megnyitó beszédét, melynek bő 
kivonatát a Lévai Hírlap 1914. évi 22. 
száma közölte, bátorkodunk Nagyságodét' 
jelen sorsiakkal felkeresni, főként azbn 
gondolat hatásából vezettetve, melyben 
Társaság célul tűzte ki magénak a. M t * r a  
rális és irodalm i <k centralizáció tzo lyá lá tára  
a többi vidéki várossal való ku ltu rá lis fcoö- , 
csolat msgteremtósét.

Ugyanezen cél szolgálatában áll k rtt. 
kis egyesületünk is s ezen cél kcretitlir 
vitelét célozta a „Magyar Társadalom* t i  
folyóirat megindításával, melynek mutatvány 
számát bátorkodtunk Nagyságodnak/ már 
megküldeni.

Midőn tehát tiszteletteljesen b s js ls p tjü k  
Nagyságodnak, hogy a R eviczky - Táram éig  
e z ir á n y u  m u n k á ssá g á b a n  sz íve sen  á llu n k  
rende lkezésre , k é r jü k  a son  m ódoza tok  meg*  
jelölését, m elyek  malist I sz a vá m u d va r t kap* 
csolat mielőbb lé tre  is jöhessen. ti.

Szives válaszának reményében maradtunk 
Nagyságodnak Balassagyarmaton, 1914. 
junius 4-én hazafias üdvözlettel Kondor 
Vilmós elnök, Both Antal titkár. P. H.

Az elnök a választ már migadta az egye
sületnek. Jövő számunkban ismertetni fogy ; 
juk. oi

— A léva-nyitrai vasút építésének költ-1 
ségeihez Nyitravármegyének e héten meg-

i tartott közgyűlése háromszázezer koronás 
| hozzájárulást szavazott meg. ;j)j

— Névmagyarosítás. Krizsan József baka
bányai illetőségű lévai lakos családi nevét.;

. Károlyi-ra változtatta bel ügy rninisz téri enge- 
’ déllyel.
í — Eljegyzés. Schwarcz Fülöp, at Engel 

Jóasef és fia lévai cég tisztviselője eljegyezte
Singer Gréte kisasszonyt Fürthben (Bajor
ország).

— Versenylövészet Lévén. A Barsvárme-
gye területén működő ifjúsági-katonai lö
vészegyesületek a Lévai kát. legényegylet, 
a Vihnyepeszerényi ifjúsági egyesület és 
az Aranyosmaróti kath. legényegylet lövész
csapata versenylövfszettket junius hó 14-én 
d. e. 9 órától kezdödőleg a lévai katonai 
lőtéren együttesen tartják. Az érdeklődő
ket a rendezőség tisztelettel meghívja. A u  
lövészet után a honvédelmi miniszter által 
adományozott tiszteletdijak kiosztásra ke
rülnek. Ezen felül esetleg adományozott 
pénz vagy emléktárgydijakat hálát köszö
nettel fogad a rendezőség s kéri azokat a 
lévai honvéd zászlóaljparancsnokságboi 
küldeni. . ( a

— Tüzeltó-bál. A Lévai Önkéntes tfltóltó- 
egylet legénysége e hó 28-án, vasárnap, as‘ 
Eller-féle kertben konfetti, világpósta él 
tűzijátékkal egybekötött táncmnlatságot- 
renéez. A mulatság tiszta jövedelme a hl 
ányzé tűzoltószerek beszerzésért lesi for
dítva, miért is felülfizstéscket szívesen fo
gadnak ét hlrlapilag nyugtáznak. h r M

— -----------S L
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lusü templom (a XIV. századból), a cam- 
panile (a XIV. századból). Vasúti állomás 
külön Tátravonatokkal. 2 kaszinó, melyben 
az állandó vendégeket is díjtalanul szívesen 
látjuk. Az ország legrégibb „Lövészegyler- 
ének helyisége szinten rendelkezésre áll.
A szepesi specialitások előállításának kö
zéppontja. Lakószobák árai magánházakban 
20—30—40 korona. Ebéd és v icsora ven- ! 
déglőkben vagy kifőzdékben havonkint < 
60—70 korona; Csak ebéd 40 korona, j 
Ebéd napi ára: 1 80 és 2 — korona Reg- I 
geli vagy uzsonna háznál vagy cukrász
dában 6 - 7  korona. Családoknak külön j 
kedvezmény! Részletes felvilágosítást nyújt 
Schmidt Emil könyvkereskedő.

— Cigányhaboru Léván. Vasárnap estefelé 
kóborcigányok véres háborút rendeztek a ( 
vár alatt elterülő kis téren. A háborúnak 
egy halottja, két súlyos sebesültje és szá
mos könnyebb sérültje van. Gar.imkeszi 
községben mintegy húsz kocsi kóborcigány 
ütött tábort a mult héten. A cigányok a La
katos, Rafael és Kristóf famíliához tartoz
tak. A cigányok összevesztek, hogy min, 
a a hatóságnak eddig még nem sikerült 
kideríteni, mert ahányan vannak, annyiféle
képpen adják r.-lő a dolgot. A verekedők 
szekerekre kapva üldözték egymást és így 
jutott Lévára négy kocsin mintegy húsz 
cigány s a vár alatt érték utói egymást. Itt 
hatalmas vasvégü sátorrudakkal támadtak 
egymásra s rettenetes verekedést rendeztek, 
melyben még az asszonyok is részt vettek.
A verekedőket a tűzoltók és az arra sétáló 
katonák kergették széjjel. A harc után há
rom cigány maradt veibe fagyva a földön. 
Ezeket a kórházba szállították, ahol Rafael 
Ferenc (nagysallói származású) meghalt. A 
verekedés főcinkosai kocsin Berekalja felé 
elmenekültek, de akkorára már a csendőrök 
is kocsikra ültek és a cigányok üldözésé
hez láttak, mire izgalmas hajsza keletkezett.
A cigányok Berekalján, Garamkeszin, Ó- 
barson, Kelecsényen keresztül menekültek 
az üldöző csendőrök elől, majd a szántó
földekre vágva Génye felé hajtották lovai
kat. Gényénél sikerült őket megközelíteni a j 
csendőröknek fáradt gebéik már nem igen 
bírták a vad hajszát, azért a cigányok ki
ugrottak a kocsiból és gyalog akarták foly
tatni a menekülést, de a csendőrök rájuk 
fogták a fegyvert, mire a cigányok térdre 
borultak félelmükben és megadták magukat. 
Egynek azonban sikerült elmenekülni, ez 
Lakatos Gyémánt, ismert lókötő, Lakatos 
Sándornak, a garammikolai vajdának a fia. 
Azonban az üldözésére kiküldött csendőr
ség csütörtök délután Nagykoszmályon őt 
is elfogta és vasraverve Lévára kiférte. 
Ez a híres Gyémánt, mintegy 30 éves, pom
pás cigánytipus. Hoffmann Árpád vizsgáló
bíró a verekedés után elfogott cigányokat, 
névszerint Kristóf József alsószecsei, Laka
tos Sándor (vajda) gr.-mikolai, Kristóf Rá- 
fael Badó nagysallói és Lakatos Csűri alsó
szecsei származású cigányokat, továbbá há
rom fiatalkeru cigányt, két 17 éves és egy 
13 éves fiút „többek bántalmazásából szár
mazott egyrendbeli halált okozott súlyos 
testi sértés büntette, illetve kétrendbeli, 
ugyancsak többek bántalmazásából származó 
súlyos testi sértés büntette miatt* elő
zetes letartóztatástba helyezte. A három fiatal
korú itt maradt a jbiróság fogházába, mig 
a többieket helyszűke miatt Ar.-marótra 
kisérték. Az agyonvert cigányt kedden d. 
u. temették el Léván. A cigányok messze 
vidékről eljöttek a temetésre, a gyerekekkel 
együtt több mint kétszázan voltak. A cigá
nyokon kívül pedig még annyi kiváncsi nép

inéval H írlap

volt ott, amennyit valamely érdemes ember 
temetésén sem igen látni, pedig a nagy 
bűztől, ami ások cigányból .áradt, majdnem 
rosszul lettek az emberek.

De etnografiai/ag is érdekes volt a 
cigánytemeiés. A temető előtt az or
szágukon két rozoga széken volt elhelyezve 
az ezüstösre festett bádogkoporsó, rajta 
aranyos betűkkel a cigány neve. Benne a ha
lott vadonatúj ruhában, cipőben. Eleget si
ránkozott is az anyja, hogy minek vettek 
neki cipőt, mikor egész életében a csizmát 
szerette. A halott fejénél gyertyák égtek és 
rokonsága irt ztató sirássa! és jajgatással 
állta körül a koporsót. A/, anyja levágta a 
haját, az apja a szakállát tépte. Az anyja 
hajából a koporsóba is te tek. Ölelték, csó
kolták a koporsóját és a mellüket döngették. 
Egy falusi malacbanda pedig muzsikált. 
Lehulott a rezgő nyárfa ezüstszínű levelé
vel kezdte és csárdással folytatta, mire a 
cigányok táncolni kezdtek és magasra lo
bogtatták gyászfátyolos kalapjukat. A cigá
nyok egészen a temetésig folyton jöttek ko
csikon a vidékről. Jóval négy óra után meg
érkezett a pap. Az egyházi szertartást nagy 
csöndben figyelték a cigányok, az arcukon 
látszott, hogy egyházi aktuson nagy ritkán 
vesznek részt. De a lárma, a sirás annál 
nagyobb erővel tört ki, mikor a koporsót 
a sirba eresztették. A cigányok a földhöz 
 ̂érték magukat, alig bírtak velük a rendö

rök és csendőrök. A sir mellett, hol sírtak, 
hol kacagtak, daloltak és táncoltak. A te
metés után kimentek a vásártérre, ahol ha
lotti tort ültek. Itt volna már az ideje annak, 
hogy a kormány ezt a garázda népséget 
vaskezével megfékezné és megszabadítaná 
tőlük a társad; Imát, melynek annyi izgal
mat okoznak.

N ős m egbízott ke
restetik  azonnali 

belépésre garam- 
szentbenedeki ital
m érésbe előnyős 

feltételek mellett.
B ő v eb b et a  k ia d ó 

h iva ta lb an .
Szklenófürdőn kitűnő kóser 

konyhát tart főn a nyári 
idény alatt

QÜITT ARNOLD
— Teljes ellátás családok részére is. —
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A lévai kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság
1092/1914 tlkvi szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Barsmegyei népbank r. t. végrehajta 

tónak Benkovics Béla dr Benkovics István 
és özv. Benkovics Istvánné szül Nyári Bor
bála úgy is mint kk. Benkovics Irén tt gyám
ja végrehajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a tlkvi hatóság a 
végrehatási árverést 2000 korona tökeköve 
telés és járulékai behajtása végett a lévai 
kir. járásbíróság területén Léva városban 
fekvő s a lévai 75 sztjkvbcn A I 1 sor 749 
hzszám alatt foglalt 687. ö i számú liáz 
udvar és kertbeni ingatlanukra 1600 korona 
kikiáltási árban elrendeli.

Az árverést 1914 junius 17 napján delelő.t 
10 órakor Léván a tlkvi h itóság irattárában 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem 
adható.

Az árverelni szándéKOZók kötelesek bánat
pénzül a kikiáltási ár 10° át készpénzben 
vagy 1881 évi LX t. ez 42 §-ában megha
tározott árfolyammal számított ovadékképes 
érték papírban a kiküldöttnél letenni vagy 
a bánatpénznek előleges elhelyezéséről 
kiállító letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni.

Azon árverelő ki a kikiá'tási árnál maga
sabb Ígéretet tett ha többet Ígérni senki sem 
akar köteles nyomban a kikiáltási ár száza- 
éka szerint megállapitot bánatpénzt az ál
tala ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé
szíteni.

Léva 1914 évi márczius hó 10 Pogány 
s. k. kir. járásbiró

kiadmány hiteléül.
Dodek

kir. tlkvvezető.
A hirdetés téves közlése miatt újabb

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. -̂értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a lévai kir. járásbíróságnak 
1914 évi Sp. I. 86/2 szám , végzése követ
keztében Dr Rohonyi Gyula lévai ügyvéd 
által képviselt Frindt Lajosné javára 232 K 
36 f. s jár erejéig 1914 évi március hó 21-ér. 
foganatosított kielégítés végrehajtás utján 
lefoglalt és 921 kor. 50 fiil.-re becsült kö
vetkező ingóságok, u. m. bútorok, és ruha- 
nemüek nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a lévai kir. járásbíróság 
1914-ik évi V. 160/1 számú végzése folytán 
232 K 36 fill. hátr. tőkekövetelés, ennek 
1914. évi janaár hó 31-ik napjától járó 5°/0os 
kamatai, és eddig összesen felmerült és 
biróilag már megállapított költségek erejéig. 
Oroszkán leendő megtartására 1914 évi 
junius hó 19-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. § ni értelmében
készpénzfizetés mellett, legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felüifoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés ai 1881. évi LX. t.-c. 120. §. 
értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Láván, 1914. évi junius hó 4 napján.

Karácsonyi Pál
kir. bir. véfrekaj*.
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UNGÁR ADOLF
LÉVA,  Mártonffy-utca 4.
— Kossuth-tér közelében. —

Z sák <vs p on yva  k ö l
c s ö n z ő é  é s  e lad ása ,

Vízmentes ponyvák, lópokró
cok, tömtök és gazdasági

k ö t é l ár uk
jutányos árban, nagyban és kicsiny- 
— ben kaphatók. —

Ablakredőnyök és napallenzőkre 
• rendeléseket elfogadok. =

Napellenzők javítása 
-  eszközöltetik. -

KOVÁeS SÁN'DO'R
c ip ő á ra h á za

L É V A , Kossuth-tér.

Ajánlja dúsan felszerelt 
— cipőraktárát. =====

Öl e s t  árak!  
nagy oálaszték!

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

Mértékszerinti osztály.

mely megbízhatóbb mint bármely más ha
sonló elzárható befőttes üveg.

A jelenkor legjobb és legbiztosabb 
légmentesen elzárható patent befőttes 
üvegje.

Egyedárusitás Barsmegye részére:

Vámos Mór
üveg és porcellán kereskedésében

b t u í  n.
Telefon 44. szám

Állandóan nagy kész
letet tartok.
Igyák naponta 1-2 palack

Szent Is ié in

W 4 -. M i k i é i  Q ű i i M s é f ) $ ü '
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T ülígirltczlek a legszebb

s í  n z

újdonságok.
Felöltők,
Öltönyök,

Leánykabátok
Gyermekruhák

UHRGR G9Ubfl
mü- és bútorasztalos mester 
Bistya-u 1 (városháza m e l)
=  L É V A .  —

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

9

Tánctanitási értesítés!
Léva város és vidéke nagyra becsült kö

zönségét tisztelettel értesitem, 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 kiérdemiem.

Beiratkozásokat, előjegyzéseket szívesség
ből Schulcz papirkereskedése fogad el Jun. 
25-től 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 cs. és kir. Fensége Erzsébet főhercegnő 

v. tánctanitója.
Több fővárosi leányiskola és az Esztergom 
érseki felső leánynevelő rendes tánctanára 

Főv. tanintézet: VIII Baross-u. 59.

E
gy idősebb urinő házvezetői 
állást keres, igényei szeré
nyek, jó bánásmód mellett 

kevesebb fizetést kér.

C im c a  k ia d ó h iv a ta lb a n

Két szobás
lakás aug. 1-től a Kopay- 

utcai Sós-féle házban

k i a d ó .

Mezőgazdasági- s varrógépek legnagyobb raktára:
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IHeisz Henrik
cipőáruháza

V a ^ r M a l l ó .

Reklámáraim:
Fehér vászoncipö legelegánsabb 

kivitelben — — — 4 K 50 f
Sandái egész finom 6 évig 2 K 80 f  

10 évig 4 —, női 5*50, férfi 6 20. 
Elegáns ameri<ai női félcipő 8 K — f  
Csinos női sevr. flizős v.

gomboecipö — — — 8 K 50 f 
Valódi angol sevró női gom

bos vagy füzöscipö — II K — f

Férfi amerkai sevr. v. boxcipö 9*— 
Sima tiszticipö — — — 9 — 
Legelegánsabb férfi amerikai 

barna bagariacipö — — 13*90 
Valódi angol sevró vagy box 

férfieipö — — — — II —
Fiú box füzöscipö 35-től 39-ig 7*50

Gyermekcipők nagy választékban.

Magyar házi ipari kézimunkák.
A legizlésesebb kivitelben elvállal minden

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

Tréger Sándorné
Magyar-Gurab, (Pozsony-megye) P osta  Réthe

megteWnfhetök: Özv. Frecska Istvánnénál, Léván.
■ Ugyanott felvilágosítással is szolgálnak.

M E G N Y Í L T !
Tóbiás Testvérek 

dis és festéii kereskedése
a Blum-féle házban.

Kaphatók minőén e szakmához tarto
zó cikkek úgymint:

épület és butorvasalások, ko- 
vácsés bádogos kellékek 
nagy raktára, háztartási cikkekben

nagy választék.
Mindennemű festékűru, 
továbbá kovács és tűzi 
szén valamint Portland  
és román czementben ál
landó ra k tá rt  tartunk.

Amidőn még kérjük a nagyér
demű vevő közönség szives pártfo
gását magunkat b. jóindulatukba 
ajánljuk és maradunk kiváló tiszte
lettel Tóbiás Testvérek
Különösen felhívom a t. közönség fi
gyelmét a  l e g j o b b  m i n ő s é g ű  
A c é l  O rosz k a szá k ra .

Tisztán kezelt
KÓSER libazsír
20, 10 és 6 kilós
bödönben kapható

Cím a kiadóban.
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