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Eftktidtbirák.
Kgy századnál hosszabb ideig* 

tartó nehéz küzdelem, édes remény 
és számtalan csalódás után, végre 
valósággá vzillt az „Ige" - és életbe : 
lépett az uj bűnvádi perrendtartás és 
vele kapcsolatosan az esküdtbirú- 
sági intézmény. 1H48. március 
15-ike óta nem volt az emberi 
jogok védelme és biztosítása 
térén nagyobb és nevezetesebb nap. 
mint volt UMHI január elseje. Kzen 
a napon lépett ugyanis életbe a bűn
vádi perrendtartásról szóló 1S9Ö; 
XXXIII. és az esküdtbiróságokról 
szóló 1897: XXXIll-ik törvényeik.

Nem felesleges munka, ha főbb 
vonásaiban megismertetjük esküdt 
polgártársainkkal azokat a jogokat 
és kötelességeket, melyeket az uj 
törvény az esküdt-képességgel biró 
polgárokra ró, illetve és helyesebben, 
melyekkel őket a törvény megtisz
teli. Hiszen esküdtnek lenni nem 

. 'Ttzt teszi, a mint fájdalom igen sokan

T Á R C A .

fjtilló  szirm ok.

A forró, nyári nap tüze 
Nem éget annyira,
Mint a te szép szemeidnek 
Mélységes sugara.

Hogyha édes pillantásod 
Olykor felém veted,
Két szemednek sugarától 
Mámorossá leszek !

Hogyha te is ilyen forrón 
Szeretnél engemet,
Kárhozattól meg nem mentné 
Senki a telkemet!

Feher rózsa.

hiszik, haszontalanul eltölteni egy 
napot a bíróságnál: hanem esküdt 
bírónak lenni annyit teszen, mint 
résztvenni az álamfenség és emberi 
hivatás legszebbik részében: a meg
sértett jogrend helyreállításában az 
által, hogy a társadalom ellen vétőt 
maga a társadalom mondja ki bű
nösnek és az által, hogy a hatalom 
által üldözött ártatlant maga a tár
sadalom védi meg az üldözés ellen. 
Minden egyes polgár tehát, mikor 
eskiidtbirói jogát gyakorolja egy út
tal részese, osztályosa az álamfenség 
ama hatalmának, mellyel régebben 
csak a király és illetve* az ő nevé
ben Ítélkező bírák rendelkeztek. 
Nem egyszerű szolgálat hanem 
magas kitüntetés rejlik a törvény 
ama intézkedésében, mellyel belát- 
hatlan időkre* az állam és társadalom 
ellem le*gsulyosabban vétők lelett a 
bűnösség vagy ártatlanság kimon
dását a társadalom élő lelkiismere
tére, a független esküdt bírákra 
bízta.

A Pisilni Maré románca.
(Oláh novellotto.)

Irta : l ékomj Pál.

Mikor Sztána (iligor, az a hatalmas, 
markáns, vad oláh kiállt a malom elé a 
Sztrigy partjára, az utasok, meg turisták 
csodálattal bámulták ezt a szörnyeteg fió
kát és szinti* félve kérték fel a kalauzolásra. 
Mert a retyezáti túroknak ő volt a vezetője 
s soha senki nem osmerte jobban a Boreseu 
meg a Brarml mélységes, szakadásos szikláit, 
felhőverte ormait, mint Sztána (iligor. Hisz 
nem csoda, nyáron, a mikor a völgyben har
matos, kövér fő díszeleg, ő járt a kecskékkel, 
melyek (iligor őrizetjére voltak bízva, s be
járta a Helyezőt minden zeg-zugát s egyes 
alkalmakkor lictekig nem jött haza. Ilyenkor 
aztán befészkelte magát egy-egy stinába s 
ki sem mozdult napokig. Hligornak apja a 
szomszédos Zlatinán tanitóskodott, s csakha
mar követte korán elhalt fiatal nejét s az az 
árva frátyile ide került a Fiatra Maré alá 
Nyikuláj nagybátyjához, aki sztrigyi malma 
bán őrlolgette a búza meg a rozsszemeket. 
Így tehát Nvikulájnak nem kellett egyetlen 
leányát, a szép Minit küldenie a nyájjal a 
moliosi, sziklás hasadéi*okba, elvégezte azt 
(iligor is. Mjrának orcái az egészséges havasi 
levegőtől nyerték piros szülőket s ( Iligor 
egyre-másra csipkedte, lálván. hogy a lány
nak módfelett tetszik az, aki azután űzőbe

A törvény szerint ugy anis min
den olyan magyar honos, a ki az 
alaplajstrom eg*v'beállításának évé
ben életkorának legalább ‘Jö-ik évét 
betöltötte és az állam hivatalos nyel
vét érti. a menny iben kifogástalan 
előéletű és legalább Jn korona ál
lami adót űzet, esküdtképes
séggel bir. Sőt a törvény oly 
liberális, miszerint az esküdtképes
séget az adózási összegre való te
kintet nélkül kimondja és megálla
pítja az értelmiség összes tagjaira, 
a minők : a lelkészek, tanárok, ügy 
védek. orvosok, mérnökük, gyógy
szerészek, okleveles gazdászok, ve
gyészek, erdészek, bány ászok, taní
tók és sebészek. Szintúgy feltétlen 
eskiidti képességgel bírnak az állami 
vármegyei és városi köztisztviselők.

A törvény bizonyos magasabb 
állami és társadalmi érdekből azon
ban eskiidti szolgálat alól mentesíti 
as országgyűlés tagjait, a gyakorló- 
lelkészt, a tartalékos katonát, a gya
korló orvost, a gyógyszerészt, ha

vette a kamaszt s boldogan szökdécselt a 
patakon által, (digor után. Így éltek csendes 
ségben mindhárman, (iligor derék, markos 
legénynyé fejlődött, Mirával minden ellenve 
tés nékiil mindenben megegyeztek. Nyikuláj 
pedig alig várta azt az időt. a midőn a Ihatni 
Maré alja fürge kis unokáktól löszén népes.

Télviz idején pedig végleg «•! voltak c^uk 
va a világtól. A malomkerék nem kattogott 
a némaságos csendbe, nehogy zavarja ők**t 
boldog együtt lételükben. Kihalt, elpusztult 
minden, s ha hébe-hóba kitekmtgettek az 
aprónyi ablakon, nem láttak egyebet, inim a 
Fiatra Maré háborította szikláit, meg ü Bo 
roseu ködbovsző konturiiéküli formáit. Hóna 
pokou keresztül egyetlen lélek sem veUufott 
arra, a malom körül ovnyi hé* vakított s a 
Sztrigy mentén a távoli rengetekből elölaik 
kantak a t’arkasesordák s k< tüliiv öltötték a 
malmot holdviléigos éjeken. I >e azért az ima 
lom nem volt otthon kicsiny házukban. Az 
öreg Nyikuláj jé»l teletömte pipáját jóféle 
adakaleszi szüzdolmnynyal s köhéeseléssel 
jelezte, hogy újra belé akar fogni annak a 
regének elmondásába, melyet már a magas 
ságos isten tudja hányszor deklamált el.

Szép fita volt as a I íeda, i agy 
szép. Tekintetének rabja lett minden férfi s 
bomlottak utána ifjak, vének, de, ö csak 
egynek szánta kezét . . .

— I gy e annak a vén pénzes (Jozár 
nak? veié ko/be Vlira. imha s/á/s/.nr hal
lotta már elejétől végig.



segéde nincs, a néptanítót, a postá
nál, távírdánál, telefonnál, vasútnál 
és gőzhajózásnál alkalmazott egyé
neket és azokat, kik életkoruk 70. 
évét már betöltötték, végre azokat, 
kik a kérdéses év folyamán vala
mely ülésszakban már teljesítettek j 

szolgálatot, arra jogosítja tel a tör
vény, hogy abban az évben és a rá 
következő évben a szolgálat alul 
való fölmentésüket kérhessék. Az 
esküdti szolgálatért jutalom ugyan 
nem jár, de a helyben lakó esküd
tek fejenként 4 korona napidijra a 
a vidékiek pedig fi korona napi- 
és azon felül útiköltségeik megtérí
tésére tarthatnak igényt.

A törvény éppen a legsúlyosabb 
bűneseteket utalta az eskiidtbirósá- 
gok hatáskörébe és szakítva a régi 
rendszerrel, kimondotta, hogy vád
lott csak akkor ítélhető el, ha a 
bűnösség mellett az esküdtek két 
harmada, tehát legalább S esküdt 
szavazott. Az esküdtek lógnak tehát 
a ezentúl ítélkezni:

1. a felségsértés bűntettében,
g. a király bántalmazásának 

bűntettében,
3. a lázadás bűntettében oly 

esetben, midőn a törvény öt évnél 
hosszabb büntetést állapit meg.

4. a személyes szabadságnak 
közhivatalnok által való megsértése 
esetében.

5. a gyilkosság és szándékos 
emberölés bűntettében

6* a gyermek kitétel és gyermek
rablás bűntettében,

7. a halált okozó súlyos testi 
sértés bűntettében,
a 8. a közegészség elleni bűntett 
ul yosabb eseteiben,

— Persze, . . . persze csak Gozár, Go
zár, a gazdag Gozár, a vén zsugori, aki 
mással sem foglalkozott, miut űzte a drákut 
ki, a drákut be siistörgős nyilával az a 
Gozár kellett neki. Aztán kctten vámpiros- 
kodtak. De a tüzes sárkány megboszulta 
magát. Meg, meg. Honiba döntötte az egesz 
kastellumot, tüzes nyelvek, lángoszlopok 
csapnak föl azon helyen s ej jel valósággal 
kongresszuszt tartanak a kiátkozott drákuk. 
Magam láttam én, én, evvel a két szemmel.

Aztán megint csend állott be. Hsak a 
pipában szortyogott a parázsos dohány. Gli- 
gor kikullogott megszemlélni kecskéit s mi
korra visszajött, akkorra Nyikuláj már egy 
maga valójában megtörtént esemény elbeszé 
léséhez fogott. Ezt is úgy kifejtette s oly 
élénk gesztusokkal kisérte, hogy Mira és 
Gilgor, noha számtalanszor hallották, mégsem 
találták unalmasnak.

De estefelé az öreg Nyikulájt rendesen 
bágvadság fogta el s hátra vonult a kandalló 
mellé a téglapadra, hogy szunnyadozzék. 
Csakhamar mélyből jövő horkolás jelezte, 
hogy álomba merült. Az ifjú pár ilyenkor 
összébb húzódott egymás mellé, egy árva 
hangot sem ejtenek ki, csak néha-néha egy- 
egy szárnyra kelő sóhaj mulatja hogy a 
mécses pislogó világa mellett ülő alakok — 
élnek.

Mintha a mizopszitia tangója lenne e
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<). a személyes szabadság: mejr* 
sértésének súlyosabb eseteiben,

10. a rablás bűntettének vala
mennyi esetében,

11. a gyújtogatás bűntettének
valamennyi esetében,

1*2. A vizáradás okozásának
bűntettében,

13. a közveszélyii cselekmények 
súlyosabb eseteiben,

14. a megvesztegetés súlyosabb
eseteiben.

la. a sajtó utján elkövetett bün
tettek, vétségek és kihágások ese
tében : kivéve azon eseteket, melye
ket a törvény bizonyos magasabb 
állami és társadalmi szempontokból, 
a kir. törvényszékek, mint szakbi- 
róságok elé utalt.

Ugyanis ki van véve az eskiidt- 
biróságok hatásköre alól, a nyom
tatvány utján elkövetett közönséges 
rágalmazás és becsületsértés. De ha 
a rágalmazás, vagy becsületsértés 
valamely törvény által alkotott tes
tület, hatósági küldöttség, azok tag
jai továbbá állami, vármegyei, vá
rosi és községi hivatalnokok, szo\al 
köztisztviselők ellen, vagy valamely 
nyilvános számadásra kötelezett vál
lalat igazgatója, vagy tisztviselője 
ellen és pedig annak hivatalos tet
teire vonatkozólag lett elkövetve, 
úgy a vádlott felett nem a szakbi- 
róság, hanem az esküdtbirosag fog 
ítélkezni.

Azesküdtbiróság Ítélete ellen fel
lebbezésnek soha helye nem lehet. 
Az ellen egyedüli jogorvoslatot a kir. 
Curiához intézendő semmiségi pa
nasz képezhet és maga a kir. Curia 
sem változhatja meg érdemben az 
esküdtbiróság Ítéletét, hanem abban

némaságos fészek. Van-e impressziója annak 
a végnélküli egymásra bámulásnak Aligha. 
Mindketten oly kifejezéstelen bambasággal 
bámulják egymást. Nincs azon a két arcon 
semmi érzelemtükör, mi visszasugarozná 
bensejük állapotját. Csendes kifejezéstelen 
emberek ezek.

Agyukra mostanság ráborul valamelyes 
kábult zsibbadás, s mintha lelkűk elhagyná 
gyarló porhüvelyét, minden mozdulatuk állati 
ösztönre vall. Az ösztön gyújt tüzet csillogó 
szemükben, az ösztön következtében szoron
gatják egymás cserepes kezét. Fokozódó 
hévvel s ösztönszeni indulat az is. hogy Gli- 
gor érzi, miként izmai feszülnek s érzi 
szükségét annak, hogy minden erőből maga 
hoz szorítsa Mirát. hogy eperajkán által szívja 
ki annak minden cseppnyi vérét Hova
tovább elereszti a leány kezeit, íölsóhajt s 
karjai bénaszeriileglankadnak le egyet dunnyog 
magában s eleget tesz a felébredt Nyikuláj 
mondásának, szénát vet a kecskének, azután 
lomhasággal ágyát a veti magát s álmodik 
fantazmagorikusan . . . Miráról , . .

Így elteltek a fagyos téli napok h nem 
is gondoltak arra, hogy a beköszöntő tavaszi 
napsugár elválásuk hírével szokik be* a te
nyérnyi kockás ablakon.

Pedig úgy történt az, hogy ( rligort soro
zásra hívták be. Természetesen bevált, ilyen 

| emberek kellenek a császárnak.

az esetben, ha a Curia úgy találja, 
hogy az esküdtbiróság határozata 
törvénybe ütközik, úgy az esküdt- 
bírósági Ítélet megsemmisítésével uj 
eljárást rendel el és az ügyet vagy 
a már eljárt, vagy ha jobbnak ta
lálja, más, vagyis uj esküdtbiróságra 
bízza. — De magát az esküdtbiró
ság ítéletét soha meg nem vál
tozhatna.

Íme tehát a törvény az esküd
tekre bízta az ember legfőbb és leg
drágább kincsét a becsületet, a sza
badságot és az életet. Mert hiszen 
az eskiidtbirósági ítélet érdemben 
még a Curia által sem lesz megvál
toztatható, azon csak a király kegye 
változtathat. A kik tehát most 
mint esküdt bírák fognak működni, 
azoknak nem szabad hétköznapi gon
dolatokkal és érzelmekkel a tör
vényszéki termébe vonulni. Mint 
a mecsetbe lépő igaz hivő, a ki még 
saruját is leveti a templom küszöbén, 
jeléül annak, hogy Isten színe elé, 
az út sarától menten kíván járulni, 
oly 'szent áhítattal és elfogulatlan 
lélekkel kell az esküdteknek a tör
vényszékhez, vagyis az igazság temp
lomába menni. Mert ottan nem azt 
fogják tőlük kérdezni, rokonszen
veznek, vagy ellenszenveznek-e a 
vádlottal, hanem azt, hogy bűnös, 
avagy ártalan-e a vádlott V Ki ről pe- 

d iga csak úgy tehetnek Isten és világ 
előtt igaz tanúságot, ha feledik azt, 
hogy a vádlott milyen nemzetiségű, 
milyen felekezetű vagy politikai hit
vallása. Ks egyedül azt kérdik ön
magáiktól es lelkiismeretűktől. \ aj jón 
elkövette-e a vádlott a terhére rótt 
cselekményt vagy nem. más szóval 
bűnös-e a vagy artatlan. * 1

Majd visszajövök én. Mini vissza 
én, aztán kötéllel sóin visznek el innen. < >ak 
t«C . . . csak te . . . De ngy-e nem felejtesz 
el, Mimi . . .

Gligor őrizte tovább a kecskekel. Mini 
főzte a zsendieét, meg sütötte a máiét. <>*/.•■ 
lén, mikor a nap már a sziklák mögé hunyt 
megaranyozva a vörös fenyőiák csúcsait, 
kézen fogva vitte föl Gligor Mirát a mohos 
sziklák közé. Szó nélkül telepedtek egy szürke

1 nagy kődarabra. Mira Gligor vállára haj'a 
szőke fejét « mindketten könnyes szemmel 
bámultak le a kaszkádokba rohanó Strigym, 
a mélységes szakadékokba s hallgatták a 
habzó víz sejtelmes csobogását, melybe las- 
san, lassan olvadt be Gligor halk pamvszteli 
monódiája:

Mira! lg y -e  sokat fogsz gondolni 
rám? Ha nyáron megint jönnek azok az m.ik 
mondd, Gligor nincs hon, de nemsokára jön
ni fog, mert te gondolsz rá. Cgy-o? ■

Mindig, mindig rólad gondolkozom,
te édes, to jó Gligor.

Gsak gondolj rám, úgy mindig r'■ 
én kedves Mi rám lesz, az a szelíd, édes, tiszta 
Mira . . .

Már jól besötétedett, mire a malomhoz 
leértek, ahol a kőpadra ülve várt reájuk az 
öreg Nyikuláj. Vacsorához ültek, de biz ' - v 
nek sem Ízlett a jó máié. 8 a zsendicet is 
talán az a sok, be be gördülő könyesepp 
tette oly fanyarrá.

1900. január 25.
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Attól a nemzettől, mely ezer év 
óta küzd. szenved és áldoz jog* és 
szabadságért, félteni az igazságszol
ga latatás legmagasztosabl) intézmé
nyét, az eskiidtbiróságot több, mint 
kishitűség, egyenesen gyávaság. Ks 
az idők rendje igazságot fog adni, 
hogy az esküdtszéki intézmény 
az egy Angliát kivéve sehol az 
egész világon oly nagyszerűen nem 
fog beválni, mint Magyarországon.

\[emoi*.

A lévai nöegylet hangverseny- 
estélye.

(1000. január 20)
Ma zejlott le a lévai nőegylet uek a 

Stefánia-árvaház javára rendezett jótékony 
eélii hangversenyestélye. Örömmel imánk 
róla minden jót, sajnos azonban, hogy az 
epitheton ornánsoknak ezúttal toliunkba 
kell^naradniok. Miért ?

Ha csak az anyagi sikerről kellene be 
számolnunk, úgy bátran kitünően sikerült
nek mondhatnék az estélyt, mert a tiszta 
jövedelem körülbelül 300 koronát jövedel
mezett az árváknak: de fel kell említenünk 
az erkölcsi értéket is, az pedig ma sokat 
veszített az évek során át szerzett és növelt 
ázsióból prestigeből. í  gy láttuk, hogy a 
vidékiek jobban érdeklődtek a mulatság iránt 
mint a helybeliek, mert mig azok igen szép 
számmal voltak jelen, a helybeliek köztük 
még azok is, kiknek b i v a t a 1 o s a n részt 
kellett volna venniük, tovamuradásukkal 
tündököltek. Persze azért, mert nem Ízlett 
volna a rendezés fáradalmaiban részt venni. 
A sült galambokra váró ország ez a mi kis 
városunk. Nagy része azoknak, akiknek köte
lességük lett volna, hagyták a rendezés tér 
hét a titkár két választmány tag és gondnok 
vállain, elégnek tartván azt, hogy a látotta
kat és hallottakat Ízlésük szerint megkri
tizálják. Hát ha volt valami a mi éles kri
tikára adott alkalmat az csak ezeknek a 
nemtörődömségük és azezekhől kifolyó inéi 
idensek voltak.

Az estély rövid hangverseny-műsorral 
vette kezdetétmely az utolsó lírákban meg 
lett kurtítva, mert Solty Gusztávnó súlyosan 
megbetegedett, s e miatt két pont, a melyre pe
dig a közönség már lázas kíváncsisággal várt. 
kiesett. Negyed kilenckor Táky G\uÍa ének- « 
művész kezdette meg a műsort Loewe (\

A re hibáid Dauglas cimü balladájával. A bal
lada igen szép volt, nehézségeit a művész 
nagy terjedelmű bariton hangjával fénvesen 
oldotta meg, de az erős hanghoz sziik és 
kicsiny volt a terem. Erős és tiszta az. mint 
a harang éreszava, a müértő közönség elis
merő tapsai jutalmazták a művészt Ezután 
Parink Mimiké lépett a pódiumra s elszavalta 
az „Asszony szeretnék lenni" e. bosszú 
es nehéz monologot. A közönség élénk figve- 
lemmel, majd tapssal adózott a kedves elő
adásnak. A harmadik é> kimagasló pont 
laky Irynláné éneke volt. Konti „Szultán 
helépő dalát” adta elő valódi művészi ius- 
piratióval. Hangja linóm, csengő, úgy az alsó 
mint a felső registerckben kellemesen gyö
nyörködtető. Ilyen szépen, ilyen érzéssel teli 
esak a csalogány tud dalolni, mikor párját 
hívogatja. Hangjában a szív szüli a szivek 
hez, keresetlen egyszerűséggel, de mindig 
meginditóan. A közönség zajosan megtapsolta 
a művésznő énekét, ki azután még férjével 
dalolt egypár sikerült duettet. Az énekeseket 
zongorán szabatos es kitűnő technikájú játé 
kával Belesák László közjegvzö kisérte. 
Bizony nagy hálával tartozik a* nőegylet a 
derék szereplőknek, kik tehetségük snk szép 
kincsével élvezetet szereztek a publikumnak. 
A műsor befejeztével táncra perdült a fiatal 
ság Lakatos Sándor kitűnő nótája mellett. 
Az első négyest 20 pár táncolta. Szűnöm 
után lüzertánc volt, sajnos, hogy ennek a 
táncnak a szépségeit sokan hibás Ízlésük 
miatt méltányolni nem tudják, pedig a ren
dező minden ambícióját belevitte, hogy az 
minél jobban sikerüljön. A kölgyek név
sora ez :

Asszonyok: Partba öózsefné, Barkócv 
Barnabásné, özv. Balbach Andrásné, Belesák 
Lászlóin*, özv. Boleman Józsefné, özv. Bolemau 
Edéné, Braun (iyuláné, Bódogh Lajosné, 
Blmn Samuné, Faragó Samuné, Feny
vesi Károly né, Fischer Miksáné, Fiseher Natál- 
né, özv fejes Elekné, Holló Sándorné, Honec 
Józsefné. Hetzer Adolfné, (Bars Endréd) özv. 
Henyey Elekné, Hubert \ ilmosné, Kherndl 
dánosné. (Zseliz), Kahina Ervinné, Eakner 
Aladárne, (N.-Salló), Eevatieh Gusztávné, 
Liptai Andrásné. (F. Vezekény), Lévay dó- 
zsefné, ( Faj kürt). Eindtner Ferencné, (Ó-Bars) 
Levatieh Lászlóné, (Nagy-Kálna), Medvecky 
Sándorné, M.jláth Istvánná, Kis Kereském ) 
dr. Novotny Imrene, ( )rdódy Endrém*. (Ír. 
Prizner < iyuláné. Heijuinyi Edém* ( Perzselne) 
dr. Szabó (iyuláné, Szauer Mérné, Sehnirer 
Bezsöné. (Óhaj) Schubert Palm*. Sztehlik 
Istvánná, özv. Szilassy Gaesarné, Szilassv 
Sándorné, Svarha dozsefné, Szombathelvi 
Antalné (Koltha)Táky Gyulám* (Esztergom) 
Toé.th Zzigáné. Leányok : Bartók Mimiké

Hosszú, barom esztendeig nem is hal
lottak HUgorról. Megérkezését sem tudatta 
Nem is várta senki. Mikor a malom felé 
cammogott, a jó duón kutyája is megugatta. 
A hogy megfogta a fakilincset, hát csak im- 
bolygott a keze. A vér fejének tódult a mikor 
belépett a küszöbön s kis Inja. hogy hanyatt 
nem vágódott. < >tt volt Mira. Nagyon meg
változott, szebb volt. talán százszor szebb 
mint valaha, de . . . mégis, más 
Mira volt.

Mira szeméből könnyük peregtek le az 
ölében dajkált kis gyerekre. Hosszú, kincs 
csend után szólt Gligor:

Mira? Hát elfeledtél? Nem gondol
tál rám ? . . . De aztán magába fojtá kese
rűségét. Csendes, nyugodt hangon szólt a 
remegő Mi rához:

— Ne félj! Isten a tanúm, nem bán- 1 
tahik, soha. Csak fáj, nagyon fáj, hogy el
feledtél . . .

Olyan néma lett aztán Gligor, mint 
egy bombasztikus gyerek. Nyikuláj meg 
csodálkozott, hogy leányát még egy rossz 
szóval sem bántja.

Mira! modta egy délután Gligor. 
Nem jönnél fel a Piatyára V Mióta haza jót

tem úgysem voltam fent. Aztán Isten tudja 
mikor jön a hó, a jövő tavaszig úgy sem 
mehetünk oda. Kézen fogta a leányt, mint 
régen három év **lőtt s úgy ballagtak föl
felé csöndben. Mikor a tetőn voltak, ott a 
Sztrigy rémes magasságában, ahol három év 
ellőtt szivére kötötte Mirának, hogy ne felejtse 
(d, megszólalt:

Mira! Emlékszel? Itt búcsúztunk 
. . Ne sírj . . Arra kértelek, gondolj rám
s iIn te elfelejtettél. Hát elfelejttetél? Vájjon 
ezt a percet is kitörlöd emlékezetből?.. .

Mira felsikoltott, utána kapott, deSztána 
Gligor egy szempillantás alatt eltűnt a mélybe, 
rohanó Sztrigy fodros temetőjébe. Még r>ak 
vérnyomók se mutatták útját . .

Mira még most is ott él a Piaira Maré 
alatti malomban a férjével és gyermekeivel. 
Már nem kérheti Gligor, hogy ne feledje el, 
. . . Nem is kell kérnie . . . Mira sokszor, 
igen sokszor gondol reá . . .

Belesák Póni és Miéi, Boleman Ilonka, Bole- 
maii -lanka. Braeh Margit, Blum Lina, 
Hollo Anikó. Honec .Jolán, Kulcsár Margit, 
Eevatieh Aranka. Eéva.v Micike Fajkurth) 
Liptai Margit, Liudtner Mirj (O-Bars) Máj 
láth Biri (Kis Kereskény), Preiszieh Emma, 
Szakmán Margit, Sehnirer Kamilla. (Óhaj), 
Sztehlik Mariska Wurm Katica (kútba. »

A mulatság reggelig tartott, volt kodé 
lyesség is. de nem igazi, nem oda való, a 
hangulat emelkedett volt ugyan, de nem tenné 
s/etos frisseségú, mert valami állandóan ott 
lebegett a levegőben, mi megakadályozta azt, 
hogy az estélyt erkölcsi tekintetben is kitűnő 
sikerűnek mondhassuk.
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Híreink egy részé a tér szűke miatt 
a jövő szamba szorult

Tancestely. A lévai katholikus kól
áját könyvtára javára f 1000 évi február 
l-cu az „( )roszlán“ szálló termeiben dal 
felolvasás es szavalással egybekötött zártkörű 
táneestoly rendez a következő műsorral; 
L Hej! legszebb a magyar nóta„. Kiehter 
l tői. Zenekiséret mellett enekli: a möked 
\el(ík dalos kon* Felolvasás Tartja: Sípos 
Antal nr. 3. ..A halászok” . Duett C. M. Ga 
hussitól. Harmoniiun-kiséret mellett énekli 
farkas Orbán es Jaross Ferenc urak. 4 .
Ágota kisasszony ". Kiss Józseftől. Szavalja: 

< )szuska Anna kisasszony. 5. „Népdalok” .
I '“nor solo, zenekiséret inelíett énekli: Kncsera 
Józset ur. 0 . „Farsangi dal . Maehanektől. 
Előadja: a műkedvelők dalos kon*. Belépő 
dij: Szeuielyjegy 1 kor. 0o fii., Caládjegv 
J korona. Kezdete* pont 71 -j órakor.

Honvédségünk köréből Litassy József 
százados Léváról Nyitrára. Incédy Győző 
százados pedig Nyitráról Lévára kölcsönösen 
áthelyeztettek.

Kulisszák mögül. A falusi bak tér alig 
tülkölte el a kilenc órát, hangos kutyaugatás 
zavarta fel az űrhöz környékét. A nagyságos 
ur bosszankodva tett** le kezéből az újságot. 
Mi lehet az? Csak nem farkas ólálkodik a 
ház körül. Hálószobájába ment a puskáért, 
hogy az udvar kornyékét felkutassa. Csodál 
kozva tapasztalta, hogy a menyecske, ki fő 
fájás ürügye alatt pihenni tért, nincs a háló
szobában. Minden érintetlen, még, csak a nagy 
gyupjukciidő hiányzik a fogasról. Csodálatos! 
A nagyságos úr lámpát gynjtat a korcsissal 
es átkutatják az udvart; majd mikor a kertet 
vizsgálják egy fekete álak tűnik fel a fák 
koz/ét s ugyanakkor egy gyenge holgyalak su 
hanva a házba s/okik. Kivolt az János 
kerdé kocsisától. ..Én bizony nem tudom 
nagyságos uram, de nagyon formit a nag\ 
ságálio ;. Tehát mégis farkasjjár itt dörmög 
az úr, s a lámpa mellet vizsgálgatják a hó
ban a nyomokat. A férfié, eröstalpu, hegyes- 
orrn bergsteiger, nőé finom’ k**skcny, vágott 
orrú ki* eipőcskéktől származik. No mégis 
ölöm akkor, szélit s vad dühhel a szobába 
ront, félrelökve a szobalányt, ki ijedt képpel 
került eléje. ( Htben Iccsiilapiilt egy kicsit a 
haragja, de azért nagyon káromkodott. Az ön
érzetében és becsületében sértett asszonyka, 
először állta a tűzet később aztán kijött sodrá
ból, megragadta a feldühödt térj vállait, meg 
rázta, aztán hirtelen gyorsasággal két hatalmas 
csuttanás zaja zúgott fel. Es a legcsodálato
sabb az, hogy e csattanásokra a nagyságos 
urnák azonnal eszébe jutott, hogy az a meg
riasztott hölgyalak a Juci volt a szobalány, 
férfi meg n szomszéd földesül* vadászlegénye 
kinek több ízben megtiltotta, hogy házuk 
tájára jöjjön.

Kardparbaj A szombati nöegyleti 
mulatságon két fiatalember osszckoccant.
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A feltételek a legszigorúbbak voltak. A felek 
igen hevesen háromszor csaptak "ssze. Az 
egyik, sértetlen maradt, a másik hamm, elég 
hatalmas sebbel hagyta el a küzdőteret

— Talált •elyemkendö A szombat  ̂ esti 
mulatságban valaki a női öltözőben felejtette 
teher selvem kendőjét Igazolt tulajdonosa azt 
a nőegyleti titkárnál bármikor átveheti.

—  Az idők jele. Közel hozzánk de nem 
a mi vármegyénkben, egyik szab. kir. város 
panamájáról beszél a Fáma. Állítólag egv 
millió értékű vagyonnak elkótyavetyéléséről 
van ezó, de hogy sikkasztás-e lopás-e vagy 
hűtlen kezelésről van szó az még nem ke
rült napvilágra. Alighanem ez utóbbi esete 
forog fen. A vizsgálat titokban folyik.

—  Áthelyezés. Máesai \ ilmos lévai 
telekkönyvi átalakító dijnok a vág selIvei 
járásbíróság betétszerkeztési osztályához 
szakdijnoki minőségben áthelyezve lett.

— Hallatlan szerencsetlenseg. Stamherger 
oroszkai korcsmáros vasárnap az ottani biró 
nevében csendőrséget kért Léváról, mert 
nagy szerencsétlenség történt. A csendőrök 
kiszállottak és kitűnt, hogy a nagy szeren-

,„.Ui , - , ! [ * ( MamocrgcmoK dulakodás közben 
két I .gat kiütötte. De bal szabad ezen egy 
csendőrs t és egy hatóságot ftlarmirozm?

Kitűnő vadászterület. A nagy<alb»i 
vadászterület vármegyénknek egyik legjobb 
vadászterülete Versengenek is egymás közt 
a vadá>ztarsas:ijjfok és egyesek hogy meg 
kaphassák F. bó 1 Kán fejeztek be a szoká
sos téli vadászatokat és ekkor két Űrben 
s-4-J darab nyúl esett. Az idén annak dacara 
húg? a határ nagv része megvadászat lan ul 
maradt, körülbelül 12U> darab nyúl került 
terítékre.

Ujoncozas. \ ármegyénk területén az 
ujoncozás az idén a következő sorrendben 
fog megtartatni: Aranyos-Marótlum március 
hó 1. 2. és 3.-án, polgári elnök: Simonyi 
Béla alispán, orvos: Dr. Benko Lajos főoi \ o> . 
Verebélyen március 5. 6 . T.-én polgári elnök : 
Dillesz Sándor, orvos: dr. Oravetz Kálmán: 
Oazlányban március 9. Hf-en elnök: Simonyi 
Béla alispán, orvos dr. Hladny dános: Kör
möcbányán március 1 2 -én polgári elnök : dr. 
\mon Kde orszgy. képviselő, orvos: dr.

,....r l, iáé* . iuuiI ; Dr. Szt-Kcreszten: március
1 4 17-ig elnök : Simonyi Béla alispán, orvos;
dr. Oasparetz Béla: Újbányán március 22-én 
polgári cinok: dr. Balbach B-*la ügyvéd, 
orvos: dr. Holécy IVicr: Léván a járás r;.| 
szórt* március 24 2S ig. a varos ívs/. re inar 
cius 29-én, elnök : Simonyi Béla alispán, 
orvos: dr. Karaíiáth Marius k. igazgató 
főorvos.

—  Törvényhatósági ipartanacs tagjai. \
besztercebányai kereskedelmi és iparkamara 
legutóbb tartott közgyűlésében Barsvármegye 
törvényhatósági ipartanácsába ezen évre ren
des tagokul Kovácsit Samu lévai és Fürckt- 
gott Lipót ar.-maróthi lakosokat, póttagokul 
Schubert Bál lévai és Novotny József ar- 
maróthi lakosokat választotta meg.

Gyermekgyilkos anya. Maszlag Karú- j 
Ima IS éves hajadon f. hó 13-án Oroszkún I 
gyermeket szült és hogy szégyenét eltakarja 1 
a zta félre eső hely csatornájába dobta. Bűnös j 
tettére azonban rájöttek s most a igazság
szolgáltatás keze adja meg érte a megórde- I 
inéit jutalmat.

í/'vn 1909 januá- jó

Fftscher Miksa
L É V A .

Fa- és é r czk oporsók ,  s irkoszorú k
A H A N Y B E T l 'S  K Z A I .L A e .O K .

Temetkezési kellékek
R A K T Á R A -

Í6—52

Minek Pestre! Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden 
elő pén/ nél kül

50 krajczáros részletekre
kapni

| ö eV! jótállás mellett

|| Singer varrógépet 28 írtér 
Ringschiff varrógépet 50 frí

F IS C H E R  M I K S A
varrógépraktára 

L É V Á N.

Nyomatott a kiadónál, Schulcz lgnacz könyvnyomdájában, Léván.


