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o Lévai Hírlap

kás ellenére a nagyobb távolságok 
dijait jobban emelte, mint a közeleb
biekét s igy a mi gabona és lisztne- 
miiink versenyét az osztrák határszéli 
piacokon megnehezítette, ami egész 
alakulásunkra káros visszahatással vol
na ha ellene nem védekeznénk.

A mezőgazdaságot és ipart egyaránt 
megbénító osztrák támadás ellen azon
ban védekezni kell és védekeznünk le
het is. Keressük azonban elsősorban a 
békés megoldást, a refakcia rendszernek 
egymás gazdasági fejlődését gátló ki- 
növései külcsönös kiirtásában s a kö- 
teléki díjszabás utján pedig az arány
talan tarifaemelés csökkentése utján.

Ha pedig nincs békés megoldás, 
úgy állju< a háborút s amint az első 
osztrák támadás egy táborba terelte 
az ország összes gazdasági érdekelt
ségét, úgy e fegyverbarátságot csak 
szorosabbra kovácsolja az osztrák 
makacsság. Hogy ilyen háborúsdi egyik 
félnek sem terem babért, azt mi jól 
tudjuk, c<ak látnák be ezt mielőbb 
az osztrákok is, de az elénk dobott 
keztyüt felvesszük s bármily veszteség 
árán is, de felvesszük a küzdelmet, 
mert nem hagyhatjuk megroppantás 
nélkül tervszerűen körénk font — 
vasgyürüjüket.

Adakozzunk az aradi vesztőhely 
megváltására.

T Á R C Z A.
Gyászinduló.

Pattogva sir a tiiz a kandallóban 
Künn fehér pelyhekben hull a hó 
S fekete szárnyakkal kél a zongoráról 
A gyászfelhős, borongó gyászinduló . . .

Nyögnek, zokognak, jajgatnak a hurok 
Tompa bánat búg a hangszeren . . .
S a kopott huroknak ósdi dallamára 
Sötét árnyakkal lesz tele a terem

Akiknek bánat volt álmuk, ébredésük, 
Akik sírtak bus alkonyokon 
Lázban égő szemmel összegyülekeznek... 
Sápadt arcukon nagy, égő fájdalom.

Meghajlott derékkal összegyíilekeznek. . . 
A zongora szünetlen búg . . .
És fejüket forró tenyerükbe hajtva 
Könnyeiket ejtik a busák, szomorúk.

Vesper.

Közügyek.

Heti levél.
— Városi muzeum —

A huszadik század emberei vagyunk. A 
forrongások századáé, Köröttünk lázas mun
kától zúg, búg, zsibongva a világegyetem. 
Haladunk. Itt az iró tolla, a tudós tudomá
nya, a festő, a szobrász, ecsetje, vésője 
igyekszik világosságot, fényt, észt és mű
vészetet oltani a még miveletlen, tar kopo
nyákba, ott az ipar, kereskedelem és a tech
nika halad előre csodás, százados gyorsa
sággal és az emberi elme már égbe repül, 
hogy ott is az ember, ez a nyughatatlan 
perpetum mobile vezéreljen, igazgasson és 
hatalmaskodjon. Néhányan már az istenség 
eleddig niegrendithetetlen falát döngetik, 
mert úgy vélik az legalább is megközelit- 
hető. Szóval forrongunk. Létünk örökös 
harc, küzdelem a jóért, néha rosszért, a 
nemesért és a mindenek legjobbikáért és 
legdrágábbikáért a — kenyérért. Ez a hu
szadik század perspektívája, melyet minden 
törekvésében az én, az a hatalmas, minde- 
denen uralkodni vágyó nagy Én igazgat és 
vezet.

Lázas munka folyik körülöttünk. És mi, 
a nagy világegyetem parányai, vajon ki
vesszük-e atomnyi részünket ebből a zajos 
vajúdásból ? Vajon haladunk-e, hogy úgy 
mondjam, a korral, a huszadik század 
rohamosan fejlődő korával?!

— Igen, rólunk Lévaiakról van szó, hi
szen mi is ama parányi porszeme vagyunk 
a nagy mindenségnek, melynek — ha élni 
akarunk — épen úgy, mint az egésznek,

Falun.
Reiner Tamás v ‘gignyujtózkodott a má

sodosztályú kupé ülésén és cigarettára 
gyújtott. Boldog volt annak a tudatában, 
hogy most két hónapig nem fogja látni az 
aktacsomókat és irnnkának kopasz fejét.

Tizenkét évvel ezelőtt ment fel a fővá
rosba és ezalatt a tizenkét év alatt a leg
keresettebb ügyvédek sorába küzdötte fel 
magát. Most, hogy már idegei figyelmez
tették arra, hogy elk. Iné nekik egy kis üdü
lés, elhatározta, hogy délre utazik. De az
tán eszébe jutott, hogy tizenkét éve nem 
látta szüleit, feltűnt előtte az alacsony szü
lői ház zöld zsaluival és vadszőllös tömzsi 
oszlopaival. Elfogta a vágy, hogy lássa 
szüleit, akikre idáig csak ritkán gondolt.

Most itt ül a vonaton, az őszi eső csap- 
í dóssá az ablakokat és az országúton erő

sen megrakott, csikorgó szekerek igyekez
nek az állomás felé. Erről eszébe jutott 
Tamásnak, hogy otthon most valószínűleg 
az őszi munkával vannak elfoglalva s apja 
rövid bőrkabátban és nehéz csizmákban ott 
áll a munkások mellett. Elhatározta, hogy 
ha hazaér ö is olyan csizmába és kabátba 
öltözik és kiáli a munkásokhoz. Azután a 
szőke Exner Dórára gondolt, akiknél most 
valószínűleg zsur van s a haboskávéval 
együtt föltálalják a legfrissebb pletykákat. 
Mi lenne, ha ö bőrkabátban, sáros csiz-
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részt kell vennie ama nagy, forrongó e l 
haladásban. Mert ellenkező esetben az idő, 
e feltartózhatatlanul rohanó zsarnok, a sem 
miségbe söpri az elmaradókat.

Nézzünk körül. Hasonlítsuk össze ámul
tát a jelennel. Mit látunk ekkor? Örömmel 
konstatáljuk, hogy a régi, letűnt Léva már 
csak az egyes ősi kúriák régi falain látható 
festve, rámákba rakva és dúsan terítve a 
feledés porával A régi Léva ódon képe 
örömmel vegyes önérzettel tölt el bennün
ket. Örömmel, mert immár a régi helyett 
legalább részben újak, sőt mondhatni las- 
san-lassan a közel jövőben már modernek 
is leszünk. Önérzetünket pedig azért érez
zük megelégedettségben lenni, mert ha az 
uj Léva képét látjuk, a mi, a saját mun
kánk eredményében gyönyörködünk Szóval 
mi is részt veszünk a sebesen haladó kor 
munkájában, parányiságunk minden techni
kai és kulturerejét felhasználva, csakhogy 
mi is oti lehessünk a haladás, a fejlődés 
zászlaja alatt megvívott életharcokon.

Igaz, hogy e vajúdások harcaiból, nekünk 
spéciéi Lévaiaknak kevés jut, de épen elég 
az, ha azt erőnkhöz mérten teljesítjük. De 
hát vajon teljesitjük-e ? Ha végignézünk 
városunkon, e mondhatni kicsi, alig tízezer 
lakosú városkán, mindenesetre igennel lehet 
felelnünk. Hiszen akárhogy is szidjuk mi 
és mások e várost, rohamos haladását nem 
nézhetjük elismerés nélkül. Van már villany
világítás (igaz, hogy néha pislog) van asz
falt, van telefon, szépek áz utcák és igazán 
mondhatjuk, van csinos piacterünk, olyan, 
milyet nem minden Lévához hasonló kis 
város mutathat. Sőt már bérpalotáink is 
vannak; ott a Kálvin-udvar és ott lesz a 
Városi Vigadó is. Ezek mind azt mutatják 
hogy haladni tudunk a korral, az idővel.

mákkal, lucskosan, istállószaguan beállítana 
az Exnerék szalonjába. Dóra megbotrán- 
kozva rázná a fejét és anyjára nézne, aki 
ájultan dőlne végig a díványon. Erre a 
gondolatra hangosan elnevette magát, de 
aztán elhallgatott, mert látta, hogy utitársai 
gyanús pillantásokat vetnek feléje.

Az állomáson kiszállva, Tamás rosszked
vűen konstatálta, hogy a vasúti alkalma
zottakon és egy öreg paraszton kívül senki 
sinnes a perronon, Az öreg paraszt aláza
tosan köszön és kiveszi kezéből a kézi tás
káját.

— ’Csés jónapot Tamás urfi, nem ismer?
— Maga az Mihály? Hogy vannak oda

haza?
— Köszönöm kérdésit, csak az öreg te

kintetes asszony betegeskedik.
Tamásnak erről eszébe jutott, hogy édes

anyja azelőtt is gyakran betegeskedett és 
olyankor mindig patikaszag töltötte be az 
egész lakást Azt hitte, hogy az anyját saj
nálja, pedig csak az a gondolat, hogy ott
hon megint az a fojtott szag fogadja, érin
tette kellemetlenül.

Mikor a kocsi az udvarra befordult, Ta
más leugrott a kocsiról és végigmenve a 
hosszú, üveges folyosón, benyitott a szo
bába. Ott nővére borult a nyakába. Tamást 
meglepte az a változás, mely tizenkét év 
alatt nővérén végbe ment. Az üde tizenki- 
lenczéves lányból szikár, csontos vén lány
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De amint ezt a haladást szemléljük, látni 
kivánnók a hiányzókat is. Így például, egy 

Lp sétateret, rendes csatornázást, a ke
reskedelem fő kellékét, a hirdető oszlopokat 
és a többit. De im, önkénytelen is az a 
kérdés támad fel bennünk, vájjon ha ezek • 
megvolnának, nem kivánna-e már tökélete- | 
ejteni valót városunk fejlődése és ktilönö- j 

n kulturális fejlődése? De igen! Mert 
ég nincs meg városunkban az a kultur 

központ, mely meg van minden valamire 
v iló városban és ez nem más mint a ná- 
i.ink még hiányzó — Városi muzeum. Meg- 
v i ez minden városban, mert minden vá- 
i snak meg van az a kultur érzéke, mely 

hiányolni tudja a múltat is és annak em- 
Keit, hiszen ez összetartozik életével, fej- 

, désével. Van városi muzeum Aranyosma- 
löton, Selmecen, Körmöcbányán, Ipolyságon 
i jbányán . . .  és minden körülöttünk levő 
városban. Pedig ha valahol, úgy Léván, 
kellene lennie, mert hiszen Léva úgy sze
repelt mindég az idők folyamán, mint a 
felvidék végvára, innen indultak ki a nagy- 
ratörő eszmék és tervek. Hány fontos do
kumentuma van elszórva itt a városban és 
szerte a vidék ősi kúriáin, nemes Léva vá
ros régi életének. De sajnos csak szétszórva, 
mert bennünk eddig nem volt meg az az 
érzék, hogy életünk eme magmaradt nyo
mait összegyüjtsiik és hogy idővel melléje 
rakva a mi életünk, haladásunk maradandó 
tanujeleit jó és követendő példával szolgál
junk a jövendő nemzedéknek

Vagy minket nem érdekel sem a rég elmúlt 
idő és sem a jövő, hát mi nem kívánjuk 
ismerni fejlődési gyermekéveink munkássá- 
át és alkotásait? Ez igazságtalanság volna 
mmagunkkal szemben, mely szerint váro

sunkat és vidékét még arra sem méltatnók, 
hogy emlékét megőrizzük. De helytelen a

Lévai H írlap

jövő nemzedék szempontjából is, mert mi
képen mi nem látunk semmit a múltból, ha 
össze nem szedjük a múlt emlékeit és ha 
meg nem alapítjuk a Marosi múzeumot, hol 
életünk, fejlődésünk és haladásunk mara
dandó jeleit az utódokra hagyhatnék, akkor 
a késő unokák épen u-y nem fognak tudni 
felmutatni a mi alkotás linkből semmit, mint 
mi nem tudunk elődeinkéből.

Épen azért, ha azokat a mozzanatokat 
megakarjuk örökíteni, melyek most, e lá
zongó XX. században fogva tartanak ben
nünket, ha munkáink eredményét meg akar
juk őrizni, hogy azt az utódokra hagyhas
suk, kell hogy gondoskodjunk olyan hely
ről és testületről, mely megvédi azokat az 
elmúlástól. És az a hely és az a testület 
a Városi muzeum és az azt megalapító és 
továbbfejlesztő Városi muzeum-alapitó tes
tület. Ezt a testületet kellene megszerveznie 
a kulturérzékkel biró vezetőknek és akkor 
meglenne maga a muzeum is. Azt kérdezi 
most az olvasó, hová tesszük a múzeumot 
és mi is lesz benne az őrizni való? Meg
felelhetünk ! Hogy hová tennők ? Hát nincs 
a városházán egy terem, mely erre hasz
nálható, avagy a városi levéltár nem egye- 
sithető-e ezzel ? Hogy mit teszünk a mú
zeumba? Hát ezt bizony előre megfejteni fogas 
kérdés, de hisszük, hogy ha az egyesület 
megalakul, ha tudomást szereznek létezésé
ről a környékbeliek is, ők is el hozzák ré
giségeiket, mik minden házban vannak, a 
régi könyveket, kardokat, Írásokat, emléke
ket és akkor lesz mit felhelyeznünk, mely 
az idők folyamán csak gyarapodni fog.

Mi megtettük kötelességünket és egész 
társadalmi életünket érdeklő eszménket nyil
vánosságra hoztuk, melynek megvalósítása 
nem pusztán a vezetőket érdekli, hanem 
Léva város müveit lelkű közönségét is kel
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hogy tettre sarkallja Fogjon össze Léva 
város társadalma, hiszen van még nálunk 
elég müveit és jó é zékkel biró ember, áll
janak össze és alkossák meg a Városi mú
zeumot alkotó társaságot, hiszen ez kezdet
ben igen csekély, úgyszólván semmi költ
séggel sem, csak egy kis jóakaratu mun
kával jár, de a melynek még is megvan a 
maga nagy fejlődéstani fontossága.

Egon.

A tőzsdereformról.
Az igazságügyminiszteriumban teljesen el

készült már a tözsdereform törvényterve
zete, mely egyfelől a kiegyezés zárójegyző
könyvében vállalt kötelezettségnek kíván 
megfelelni, annak, hogy a határidőüzletet 
megrendszabályozza, de másfelől a tözsde- 
biróság hatáskörét kívánja megszorítani, az 
idők során kiszélesedett működési anyag 
felvételét korlátozni. Az igazságügyminisz- 
terium vonatkozó törvénytervezete két rész
ből áll tehát, az egyik a gabona-határidő- 

i üzlettel foglalkozik, a másik a tözsdebiró- 
| sággal. A javaslatok alapját Polónyi Géza 
j igazságügyminisztersége idejében vetettek 
| meg. És Polónyi távozása idején a képvi

selőházban történt felszólalásából — mikor 
a tőzsdét mint intézményt megtámadta — 
körülbelül képzelhetjük, hogy az igazság
ügyminis zterium törvénytervezete nem va
lami kedvező lehet a gabonahatáridöüzlet 
szempontjából, másrészt a pécsi gazdakon
gresszuson elfogadott Zselénszki-féle hatá
rozati javaslat anyaga az, melyre az igaz
ságügyminiszterim törvénytervezete támasz
kodik a határidőzlet tekintetében, ha talán 
nem is annyira radikálisan, hogy — mint

’t. Aztán odament anyjához, ki ágyban 
dt és hosszan csókolta. A beszélgetés 

hezen indult meg. Tamás beszélt mins 
iinapi életéről. A két asszony érdeklődve 
gáttá őt és viszgálódva nézték Tamás 
in városi ruhját. Majd kérdezősködni 

- dett róluk s az asszonyok sopánkodva 
i /élték kicsinyes bajaikat. Tamás meg- 

tve vette észre, hogy őt ez nem igen 
kli. Már-már kifogytak a tárgyból, mi
belépett az apa. Ruhájából kiáradó hi- 

ség egy kissé felfrissítette a szoba foj- 
levegőjét Az esőtől nedves bajszát 

nás ajkára nyomta.
)dakiinn már alkonyodni kezdett s az 
elállt. A szobában már sötét volt s a 

y ember hallgatva ült. Nem tudták hol 
Jeni a beszélgetést, 

lány csakhamar felállt és kiment a va- 
tt elké ziteni. Tovább is hallgatva ül- 
Az apa néhányszor megmozdult, mint 
ilamit mondani akarna Tamás tudta, 
mit. Félénken törte meg a csendet. 
Apám, mért nem ment férjhez Margit? 
Hjah fiam a szegény lánynak nem 
akad szerencséje, különösen, ha olyan 
: dós, mint Margit. Volt egy kérője, 
tetszett neki, mert már 45 éves volt. 
meg már úgyis késő, meg aztán 

d is beteges, legalább van aki rendben 
a házat.
ajtó előtt lépések hallatszottak, az

apa abbahagyta a beszédet. A cseléd hozta 
be a lámpát.

Vacsora után Tamás kérte, hogy mutas
sák meg szobáját, mert már nagyon fáradt. 
A szobájában még nem érzett kedvet a le
fekvéshez, olvasni próbált. Valami diszkö- 
téses könyvet vett fel az asztalról és talá
lomra felnyitotta. Arany családi köre ötlött 
szemébe, kezdetleges rézmetszetekkel illusz
trálva. Idegesen csapta be a könyvet. Egy 
ideig fásultan nézett maga elé, azután ki
nyitotta az ablakot és kinézett a már sár
guló kertbe, Üde, hűvös levegő csapta meg 
az arcát, kedvet kapott sétálni a nedves, 
rothadó levelekkel födött utakon.

Kiment a kertbe és elgondolkozva sétált 
A lakószoba ablaka Iá érve hallotta, amint ! 
apja és nővére élénk- u beszélgetnek.

— Mért nem pörölted be apám. nyakára 
1 kell küldeni a v er hajtőt, majd fizet a 
j gazember!
! Tamás önkényteienül megállt, de aztán 
i észre tért és továbbsietett. Eszébe jutott, 

hogy egyszer apjat veres fejjel hozták haza j 
Egy paraszt vágta tejbe fejszével Akkor j 
még nem tudta,' In . miért, csak később, l 
értelmesebb korában vette ki szülei beszél
getéséből, hogy apja nagy százalékra köl
csönzött a falubeli parasztoknak és kezében 
tartotta az egész falut. Lassan járkált a 
kerti utakon, mig egy nedves ág szemébe

csapódott. Ekkor összeborzadt, felsietett 
szobájába és megpróbált elaludni.

Másnap reggel fájó fejjel ébredt. Felöl
tözködött és kiment az udvarra. Most látta, 
milyen roskadt az egykor kedves ház, mi
lyen üresen bámulnak a folyosó kivert ab
lakai. Az udvar végén nővérével találkozott.

— Hát te már fönn vagy Tamás?
— Az este korán feküdtem le, nem tud

tam tovább aludni. Beszélgetve sétáltak to
vább. Egyszerre egy paraszt gyerek lépett 
Tamáshoz és egy sürgönyt nyújtott át neki 
Tamás elolvasta a sürgönyt és igy szólt 
nővéréhez :

— Irodavezetőm sürgősen hazahív va
lami fontos ügyben.

Nem várhatna még egy ideig az az ügy, 
marasztalta a lány puszta megszokásból.

Szülei is marasztalták de ő mindenáron 
menni akart, talán nem egészen a fontos 
ügy miatt.

Hat órára előállott a kocsi és Tamás 
hoss an búcsúzva szüleitől felszállott rá. 
Valami furcsa érzés szorongatta szivét, 
örült, hogy ismét ott lehet aktái között, 
ahol legalább otthon érzi magát, de szo
rongó fájdalom fogta el, amikor az elha
gyott házra gondolt.

A fordulónál még egyszer visszanézett a 
szülői házra, de már nem láthatta, mert el
borította a piszkos őszi köd.

Szentgyörgyi Károly.
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azt Zselénszki javasolja — börtönbünte
téssel kívánná sújtani a határidőüzleteket 
megkötő kereskedőket. A tőzsdebiróság ha
táskörének megnyirbálását már más szel
lemben tervezi az igazságügyminiszterium; 
itt az a szempont, hogy a tőzsdebiróság 
óriási anyaghalmazát elvezessék és erre 
azt eszelték ki a tervezet alkotói — éppen 
a tőzsdetanácsból kiinduló kérelemre — 
hogy a tőzsdebiróság hatáskörét visszaszo
rítják a tőzsdei ügyletekből származó vitás 
kéidések elbírálására, mig olyan ügyletek 
felett való Ítélkezést, melyek nem tőzsdeta
gok között jöttek létre, a tőzsdebiróság re
formálásával egyidőben újjászervezendő ke
reskedelmi és váltótörvényszék elé fognak 
tereltetni.

A tőzdebiróság reformjának kérdésébe 
nem szóltak bele a többi szaktársak kép
viselői, de a h.itáridöüzlet megreformálására 
vonatkozó radikális és irányzatos, elfogult 
tervezet ellen úgy a pénzügyminisztérium, 
mint a kereskedelmi minisztérium felemelte 
szavát és a tervezetet azzal küldték vissza 
az igazságügyminiszternek, hogy nem haj
landó e tervezettel szolidaritást vállalni, sőt 
hir szerint még a földmivelésügyi miniszté
rium is t ilzottnak találta a Lex Zselénski 
alapján készült Lex Polónyi tervezetét, Gün- 
ther ekkor uj tervezetet készíttetett a határ
időüzlet kérdésének szabályozására, de ez 
meg annyira formai volt, hogy földmivelés
ügyi minisztérium nem akarta fedezni. Ak
kor lett aktuális a politikai válság és azóta 
tart szakadatlanul jelenben is, a megoldás 
kilátástalanságával. Ezernyi sokkal sürge
tőbb kérdés foglalkoztatja most a 
politikai világot, a minisztériumok admi
nisztrációját is, mint a tőzsdebiróság, a ha- 
táridőőzlet reformja. Jó időbe telik, mig 
majd újra aktuális lessz ez a kérdés és 
akkor majd az adott politikai helyzet fogja 
eldönteni, hogy miként is alakul a tőzsde
reform kétirányú megoldása. Mert sajnála
tos, ebből a fontos bíráskodási és közgaz
dasági ügyből hova-tovább egészen hatalmi 
politikai kérdés lett és mindazoknál a szem
pontoknál, melyeknek a megoldásnál hom
loktérben kellene állniok, fontosabb, hogy 
az Országos Magyar Gazdasági egyesület 
mely leghevesebb ellensége a tőzsdének, 
milyen elhelyezkedésben áll a kormánynál, 
hogy az a politikai árnyalat, mely az agrá
rius zászló alatt harcol a parlament po
rondján, mennyire képes érvényesíteni aka
ratát a kabinettel szemben Mostanáig min
dig akadt néhány komoly, hozzáértő ember 
a fórumon, — aki bár népszerűtlen csele
kedett — mindig megvédelmezte a tőzsdét 
attól, hogy üres jelszavak áldozatául essék. 
Mit hoz a legközelebbi politikai alakulás, 
ki tudná és ki tudja, hogy milyen lesz az 
elhelyezkedés a tőzsdereform tekintetében ? 
Annyi bizonyos, hogy azoknak az osztá
lyoknak, amelyek a tőzsdét közgazdasági 
szükségnek tudják és jelentőségével minden 
irányban tisztában vannak, össze kellene 
fogni, hogy megvédjék e fontos gazdasági 
tényezőt attól, hogy talán az aktuális napi

politika áldozata legyen, mint Németország
ban cs Ausztriában történt, mindkét állam
ban helyrehozhatatlan es mélyreható kala- 
mitásokat felidézve.

Kálmán Jenő.

Néhány szó a Haverda ügyhöz.
A Haverda-ügy tárgyalásának váratlan 

berekesztése és uj esküdtszék elé utalása 
alkalmával bizonyára sokakat foglalkoztatott 
az a kérdés, hogy tulajdonképen miért is 
állott elő e rendkívüli helyzet, amidőn 8 
napi fáradságos munka egyszerre halomra 
dől és a kérdés önkénytelen felmerülése 
annál természetesebb, mert bűnvádi per- 
rendtartásunk óta hasonló eset még nem 
fordult elő. A bíróságot, az ügyészt, a védő
ket külön-külön aligha lehet hibáztatni, de 
együttesen talán hamarább! Igaz ugyan, 
hogy mindannyian a törvényben adott jo
gukkal éltek csupán, de éppen a „summum 
ins summa iniuria!u Itt látszott meg, hogy 
mit eredményez, ha e három facktor között 
nincs meg az a congruentia, amely a nyu
godt s helyes tárgyalásnak mindenkor az 
alapja Kölcsönös jóakarat nélkül csak a 
csörgő sapka bujt elő minduntalan: a kí
vánt sensatio, a botrány! Inter duos litigan- 
tes: H. Mariska visszakerült — a vizsgálati 
fogságba.

Mindenesetre különös a bíróságtól, hogy 
pápább volt a pápánál és az ügyészi vádra 
ráduplázva H. Mariskára vonatkozólag a 
bűnsegédség mellett a felbujtás iránti külön 
kérdést is feltenni kívánta. Különös pedig 
azért, mert a vádlottra nézve rendszerint 
közömbös lévén, hogy a büntető törvény 
melyik §-ában mondják ki bűnösnek, egye
dül a büntetés neme és tartama lényeges 
előtte, amennyiben H. Mariskát bűnsegéd
ként mondták volna is ki bűnösnek, a bí
róságnak módjában állott volna az esetben 
is akár súlyosabb büntetést kiszabni, mint 
ha a felbujtást állapították volna meg ellene. 
Ugyanis a bünsegélyre úgy rendelkezik a 
törvény, hogy enyhébben büntetendő, mint 
a véghez vitt bűntett, tehát jelen gyilkosság 
esetében, mellyel halál jár,: életfogytiglani 
fegyház, mig a felbuitásra, mely a főtettel 
egyenlő elbírálás alá esik, az enyhítő sza
kasz alkalmazása mellett 15 évi fegyház 
lett volna kiszabható A bíróságnak tehát 
felesleges volt az ügyet élére állítani; mert 
az elvitázhatatlan, hogy amidőn a súlyosabb 
minősítéssel ő áll elő és nem az ügyész, 
ennek az esküdtekre irányitó hatása lehet. 
A védelem mégis a bíróság e sakkhuzására 
kevésbbé indokoltan nyulott az ultima ratió- 
hoz: a tárgyalás elnapoltatásához, mert — 
fentiektől már eltekintve — biztosra ve
hető, hogy a jövő vádiratot nem a köte
lességét teljesítő ügyész fogja csinálni s igy 
abban a felbujtás vádja bizonnyal benn 
lessz, a helyzet tehát megismétlődik, miért 
hát a további bizonytalanság rázuditása a 
vádlottakra ?

Mindeneknek némi igazolásaképen emel

kedik ki az egész ügy hátteréből egy saj- 
< nálatos dolog: a bizalmatlanság az esküdt- 
j szék intézménye iránt. A bíróság nem bizik 
í az esküdtekben, hogy ők fognak előállani 
| ha szükségét látják, a felbujtás külön kér- 
1 désének kívánságával, az ügyész nem bizik 
| bennök, hogy részéről előterjesztendő sú

lyosabb minősítést is kellőleg fogadnák, a 
védelem sem bizik, hogy a bíróság lehet
séges irányítása alól az esküdtek azonnal 
emancipálni fogják tudni magukat. Innen a 
collisió. Pedig az esküdtekben 8 napi tár
gyalás után bizonnyal kialakult már a vád
lottakra vonatkozólag valamely irányban a 
meggyőződés, amelyből — feltételezni sem 
lehet — hogy ötletszerűen kizökkenthetők 
lettek volna.

El kell ugyan ismerni, hogy az esküdt
szék „köznapi" elemeinek ad hoc biróvá 
vedlése ellen alapos kifogások emelhetők, 
azonban ezek jogosaknak még sem mondha
tók Mert amidőn a törvényhozás az esküd- 
széknek — állampolgári jogok érvényesü
lése az igazságszolgáltatásban — ezen va
lóban nemes intézményét megalkotta, mó
dot adott a kívánatos összeállithatásra, ami
dőn úgy rendelkezik, hogy az alaplajstrom
ból a szükséges esküdteket egy, a viszo
nyokkal ismerős bizottság válassza ki. Te
hát bátran lehet a legkomplikáltabb ügye
ket is az esködtszékre bízni, vitás kérdése
ket eléje terjeszteni, csak ne állítsák azt 
össze — barátsági, vagy semmilyen alapon.

A Haverda-ügynek tehát kerékkötője tu
lajdonképen nem a felbujtás kérdésének az 
esküdtszék elé vetése volt, hanem az unos- 
untalan előrángatot csörgő sapka. a botrány.

-y*.

— Gazdasági egyesület hivatalos helyisége
november hó 1-től Léván Balassa-utca 4. 
sz. alatt a posta közelében van. Felhívom 
erre az igen tisztelt gazdaközönség figyel
mét, hogy kinek bármely gazdasági ügyben 
felvilágosításra van szüksége, szíveskedjék 
az uj hivatalos helyiségben személyesen, 
vagy levélileg felkeresni. Hivatalos idő d e.
9 -1 2 . d. u. 2 - 4  óráig. KRAJTSIK JENŐ 

g. e. titkár.

HÍREK.
Erzsébet napján. Ma van halhatatlan 

emlékű Erzsébet királynénk napja (nov. 
19) Idegenből jött hozzánk és magyar 
lett közöttünk egészen. Az ő sok csa
pástól megvérzett, bús nagy lelke ro
konságot talált az ő bánata és ennek 
a sok vihartól megtépázott nemzetnek 
keserve között. És szerető anyánk lett. 
Könyeinket letörülte, bánatunkat eny
hítette. Keserűségünkben vigasztalt, 
kétségbeesésünkre irt talált. Egy fenn- 
sőbbséges női lélek finom megértésé
vel hidalta át a királyt és a nemzetet 
elválasztó mély űrt. Sikerült. És neki,
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v  ^asszonyunknak köszönhetjük, hogy 
J Kinzet, mikor a múlt, már csak 

it egy rossz álom tűnik elő, zavar- 
t inul él, fejlődik, virul. Eszmények 
5 kadatlan láncolata volt az élete. 
I -yen emléke örökkön áldott. És 
I, ven örökkön átkozott a kéz, mely 
r íes életét kioltotta.

Eljegyzések. Pick Margit urleányt Pick 
f polgártársunk kedves leányát, folyó 
i 4-én jegyezte el Preisich Győző jól 
i , .it helybeli mészáros iparos. Gratulálunk! 
_ \achelmann Oszkár a múlt héten je- 

ív el Mágocsy Dretz Margitot.
Személyi hir. Faragó Samu, az Első 

m It. Biztositó társaság titkára, kit Öfel- 
ScU. a közelmúltban érdemeinek elismeré
se .■ a Ferencz József-rend lovag kereszt
je i tüntetett ki, a napokban kihallgatásra 
jc, tke/ik Őfelségénél, hogy a kitüntetésért 
k< netet mondjon.

Erzsébet ünnepély. Igen szép és a nap
in igazán méltó gyász ünnepélyt rendezett 
folyó hó 19-én Erzsébet királynénk emlékére 
a lévai izraelita iskola a következő műsor
ra; 1.) Szózat. Énekli a tanuló ifjúság. 2.) 
A királyné álma. Szavalja. Strasser Nándor 
IV o. t. 3.) Gyászdal. Énekli a tanuló ifjú
ság. 4.) Az ünnep méltatása. Tartja; Deák 
Adolf ig. tanitó 5.) Szomorúan szól a . . .  
Énekli a tanuló ifjúság. 6.) Erzsébethez. 
Szavalja: Hegyi Etel. 7.) Himnusz. Az ün
nepség melynek rendezése egyaránt, dicséri 
a tanitótestületet igen szépen sikerült. A 
sikerült ének számokat Klein Ármin tanitó 
munkásságának köszönhetjük. Ügyes és 
igazán magyar volt Deák Adolf ig. tan. 
lelkes beszéde is. — Most az következnék 
a tudósításban, hogy a nagy számú közön
ség ielen létéről számoljunk be. Azonban 
sajna a közönségről nem lehet szólnunk, 
mert — nem is volt. Csodáljuk hogy a 
szülök és az iskolaszék nem igen érdeklőd
nek gyermekeik és a tanítóság munkája 
irárr

L évai H írlap

hol 16-án a családi sírboltban örök nyuga
lomra helyezték. A boldo Ithan csehi Po
gány Virgil helybeli kir. járásbiró sógorát 
gyászolja. Legyen nyugalma csendes, emléke 
áldott!

— Az aradi vesztőhely megváltására 
beérkezett adományok nyugtázása.

Iparos Olvasókör gyiijtö ivén: 
Kovátsik Samu 1 korona, Szemerédy 
40 fillér, Ondrejkovits Lajos 50 fillér, 
Ördögh Lajos 50 fill., Csernák Izidor 
60 fill., Szabó Sándor 40 fill., N. N. 
20, N. N. 30, N. N. 10 és N. N. 25 
fillér. Tatár István 50 fill., Vida Jónás 
40 fillér, MiLálka István 20 fillér ösz- 
sesen: 5 korona 95 fillér. Eddigi 
összes gyűjtés 88 korona 81 fillér. A 
gyűjtést folytatjuk.

— Nemesi cimerhasználat A király Pe
reszlényi Fekets János nagysárói körjegy
zőnek és törvényes utódainak, régi magyar 
nemességük és Pereszlényi előnevük épség
ben tartása mellett, az általuk színes rajz
ban bemutatott cimernek használatát meg
engedte.

Vegyészeti iparunk újabb sikerei. Örömmel 
értesülünk a Kabina szappangyár r. t. ama 
sikereiről, melyet legújabban, kitűnő minőségű 
vegytiszta Viaszszinszappan néven forgalom
ba hozott gyártmányának bevezetésével ért el. 
Kompetens tényezők egybehangzó nyilat
kozata szerint % szappan hivatva van az 
összes külföldi gyártmányok kiszorítására. 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.

— Uj gazdasági tudósító. A m. kir. föld- 
nevelésügyi miniszter Kosztolányi István 
nemcsényi lakost az aranyosmaróti járás 
területére a gazdasági tudósítói tiszttel 
bízta meg.

— Egy bosszúálló cseléd felett ítélkezett 
e hó 14-én a helybeli kir. járásbíróság. Az 
illető, ifjú Vojtinyi János béres, ki a lévai 
uradalom egyik gazdaságában a hizó ökrök 
mellé volt beosztva, de valamelyes ok miatt 
büntetésből a répaszeletekhez lett rendelve, 
ami terhesebb munka s igy Vojtinyinak ez 
nem volt Ínyére. Ezért hosszút forralva, egy 
este megleste a béresgazdát — ki oka volt 
hogy ö a hizó ökrök mellől elmozdittatott 
— s egy konyhakéssel fejbe szúrta Az 
esetet jelentették a gazdatisztnek, ki Vojti- 
nyit ezért kérdőre vonta, de a garázda cse
léd a még mindig nála levő késsel a gazda
tisztet is fejbe szúrta V béresgazda sérü
lése 18 nap alatt gyógyult be, a gazda
tisztté pedig 8 napot vett igénybe. A ga
rázda cseléd ezért K) hónapi és 4 napi 
fogházra lett ítélve összbflntetésül, amit 
azonban megfellebezett.

— Tüzeset. Nem múlik el hét hogy 2—3 
tűzesetről ne kellene beszámolnunk. Vélet- 
lenség, gondatlanság. de mindenesetre 
vétkes hanyagság mindkettő. A vörös ka
kas megint fölszállt. -g pedig Nagysalló- 
ban e hó 5-én d. u. Kovács Sándor föld

műves szalmával fedett házára. Aki ismeri 
a nagysallói keskeny udvarokat, csöppet 
sem fog csodálkozni azon, hogy a tűz a 
szomszédok házaira is átcsapott. Több ba
romfi, csöves tengeri, takarmány és gazda
sági eszköz lett a tűz martaléka. A kár 
3059 korona, mely nagyobb részben bizto
sítás utján megtérül.

— Vasutasok árvaháza. Az országos va
súti szövetség árvaházának felépithetésére 
már oly tekintélyes összeg gyűlt egybe, 
hogy az országos központi vezetőség im
már komolyan foglalkozhatik azon kérdés
sel, hogy hol volna az országos vasúti ár
vaházat legcélszerűbb felépíteni. A szövet
ségi gyűlésen a kerületi elnökök bejelentet
ték, hogy Szeged, Szatmár, Brassó, Nagy
bánya városok ingyen telket ajánlottak föl 
azon esetre, ha az árvaházat városukban 
építenék. Balassagyarmaton pedig dr. Grün- 
baum Aladár ügyvéd volna hajlandó ingyen 
telket ajándékozni. A nemes szándékú aján
dékozás nem szorul dicséretre.

Magyar Gazdaszövetség a kisgazdák
jogvédelméért. A Magyar Gazdaszövetség 
igazgató-választmánya most tartott ülésében 
elhatározta, hogy a szövetség kebelében 
jogvédő irodát létesít, melynek célja a hoz
záforduló kisgazdáknak ingyenes jogi tanács
adás s felvilágosítások adása lesz. A Ma
gyar Gazdaszövetség jogvédő irodájától 
szakszerű felvilágosítást és útbaigazítást 'fog 
kapni minden kisgazda, aki akár személye
sen, akár levélben oda fordul. A válaszokat 
vagy levélben, vagy a szerkesztői üzenetek 
rovatában adják meg a szövetség hivatalos 
lapjában A teljesen ingyenes tanácsadást 
igénybe veheti minden kisgazda, aki a szö
vetségnek egyéni tagja, vagy pedig tagja a 
Magyar Gazdaszövetség kötelékébe tartozó 
valamely szövetkezetnek, gazdakörnek.

Ragadós állati betegségek Bars vár
megyében.

Lópfene: aranyosmaróti Malonya; verebélyl 
Fakóvezekény, Óhaj.

Veszettség; aranyosmaróti Kistapolcsány; 
lévai Kiskálna, verebélyi Csiffár.

Rühkór: aranyosmaróti Velsécz 5 u. juh; 
lévai Garamszőllős, 5 u. juh.

Sertósorbánez: £ aramszentkereszti Nagy- 
lócsa 2 u.; lévai Agó 6 u., Garamdamásd 
11 u., Garamkelecsény 14 u., Kissalló 2 u. 
Lekér 2 u., Málas m., Nagykálna 8 u.; ve- 
rebélvi Zsitvabessenyő 3 u.

Sertésvész: aranyosmaróti Gesztőd 4 u. 
Szelepcsény; £aramszentkereszti Felsőapáti, 
Karvaly, Saskőkelecsény, Saskőváralja I.; 
évat Csata 6 u. verebélyi Nagyvezekény 5 u.

— Kiküldetés. Az iparostanonciskolai ta
nítók országos egyesületének 1900. évi de
cember hó 21-én Budapesten tartandó kon
gresszusán a lévai iparostanonciskola tan
testületét Ghimessy János igazgató-tanitó 
fogja képviselni. Mint értesülünk, az ipar
iskolai tanítók közül még Bányai Ferenc és 
Sós Simon tanítók is részt vesznek a 
nagygyűlésen.
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A lévai izr Fillar egylet folyó hó 18-án 
tartotta a minden évben szokásos szegény 
gyermekek felsegélyezését. Igazán a Iegelis- 
nierőbb szavakra érdemes ezen nemes 
egyesület működése, melyet Lieberman Ja- 
kabné úrnő a lévai izr hitközség főrabbijának 
neje, az egyesület áldásosán működő elnök- 
nője vezet. Igazán megható volt a jelenet 
midőn 22 szegény gyermek kapott egyszerre 
téli ruhát hogy védve legyenek a tél hide
gétől. A szorgos gondoskodás ellátta a 
gyermekeket minden ruhaneművel a leg
apróbb részletektől a legnagyobbig. A gyer
m e k e k  háiás örömét meghatóban nézte a 
jelen levő nagyközönség. — A ruha segély 
kiosztás végeztével az egyesület elnöknője 
barátságos uzsonnával lepte meg a szegény 
gyermekeket. A tett önmagát dicséri, mi 
csak azt kívánjuk hogy áldásosán működ
jön az egyesület továbbra is ad multos 
annos!

Közgazdaság

Parcellázások állami ellenőrzése. Évek 
óta sok keserűséget és igen nagy kárt 
okozott az, hngy magánemberek és bank
üzletek dús haszon reményében az egyes 
eladó birtokokat parczellázás céljából meg
vették és aztán elviselhetetlen terhek mellett 
földéhes, számítani nem tudó kisgazdáknak, 
munkásoknak adták el. sokszor olyanoknak 
akik már a foglalót is csak hitelművelettel 
tudták lefizetni. Ekként sokféle állandó pa- 
naszszal és keserűséggel emlegették a bir- 
tokparczellázásokat, melyek nem egy exisz- 
tencziát a legsúlyosabban érintettek Annyira 
szembeszökő volt egy-egy parczellázás üz
leti természete és a nép félrevezetésére irá
nyuló rosszhiszeműség, hogy a földmivelés- 
ügyi miniszter szükségét látta közbelépni s I 
nem egy, már folyamatban levő birtokpar
cellázásnál jóakaratulag segített azon, hogy 
a parcellákat vásárlók érdekei megvédesse
nek Baj volt azonban eddig, hogy a mi

niszternek nem minden birtokfeldarabolási 
és parcellázási eset jutott tudomására. Azért 
intézi Darányi földmivelésügyi miniszter 
valamennyi főispánhoz az itt közölt és a 
közérdeknek jelentékeny szolgálatára való 
rendeletét: „A parcellázások kellő ellenőr
zése, illetőleg a kisgazdákra nézve káros 
parcellázások lehető megakadályozhatása 

I végett felkérem méltóságodat, utasítsa a 
kormányzatára bízott vármegye területén 
működő kör- és községi jegyzőket, illetve 
városi hatóságot, hogy a 100 holdon felüli 
birtokok parcellázásáról — melyekre nézve 
a mozgalom a községekben megindul — 
méltóságodnak azonnal, a szigorú felelősség 
terhe alatt tegyenek jelentést, hogy igy 
méltóságod a parcellázás közérdekű, vagy 
káros Üzletszerű voltáról minél előbb tájé
kozódhassák, s hogy méltóságodnak mód
jában legyen a parcellázásra vonatkozó 

j véleményét hozzám idejekorán felterjeszteni.
| Sok parcellázásról ugyanis csak olyankor 

szerzek tudomást, amikor a már helytelen 
irányú tárgyalás kellő medeibe terelése le
küzdhetetlen nehézségekbe ütközik, holott 
ha kellő időben értesítést kapnék, a kis
gazdák érdekeinek megvédése kész helyze
tek által nem nehezíttetnék meg. Amennyiben 
a törvényhatóság területén Üzletszerű par
cellázásra már vételek történtek volna, azok 
feldarabolásának ügyét, de különösen éber j 
figyelemmel szíveskedjék kisérni és engemet I 
erről sürgősen értesíteni M

E la d ó  ház.
A Honvéd-utcában levő csinos  ̂

Sveiczi ház egészben és hozzá egy j 
darab gyümölcsös kert jutányos árban I 
megvehető OSZTRIDER GYÖRGY 
tulajdonostól.

& ezukrász.

—1 —*1 ‘ ‘ Ti ^  1 ‘ I - |J“II m̂\_ r l XTUŵwi

kárpitos müfje/y , 
áthelyezés

Lövinger Henrik tisztelettel tu- 
datja a n. é. közönséggel, hogy

kárpitos és diszitö  — * < 
műhelyét \ >

Márton ffy-utcába, a Józsefcsek-féle 
házba, volt Vörösmarty m észá- \  

ros helyiségébe helyezte át.

Elvállal minden a szakm ába  
vágó javításokat, ju tányos árak  \ 

m ellett i
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L; • ?erek ésoptikal áruk nagy választékban 
K íatók üreiner Zsigmondiról Léván, 

v in-tér. Javításokat is elfogad.

j(t7Í!iiunkák és női kalapok Ízléses kivitel
be: Pintér Józsánál Lévan __

Koháry utczában huszonött 
éven át volt

fűszer üzlethelység
berendezéssel és lakással együtt kiadó 

bővebbet
Józsefcsek Géza

Lévai takarék és hitelintézeti 
főkönyvelőnél.

A ; A  s ó i  i é i  ié ; . A  sA ?  
jSwi

Schulcz Ignácz
papirüzletében

a legizltsesebb és legújabb 
levélpapírok érkeztek, 

n a p o n ta  ú jd o n s á g
k é p e s la p o k b a n

Szivarkahüvelyek!
100 darab 20 fillér.

Interurbári telefon sz. 24.

A szerkesztésért a lapkiadótulajdonos 
felelős.

Férfi és női divatcikkek 
Holzmann Bódognál Léván.

Kóser füstölt húsáruk
u. m. felvágottak, virstli, veroneser 
szalonna győri, szalámi bécsi gyártmány, 
minedn időben frissen kapható. Virstli 
kedden, szerdán és szombaton frissen 

érkezik.

Hochberger Berta üzletében 
Lévan, Teleky utca 23.

„Kobrák** cipők egyedüli raktára.

POLLflK ADOLF LÉVA. _
A já n lja  r e n d k ív ü li jó  m in ő s é g ű  

c ip ő it  ig e n  ju tá n y o s  árak b an .

Ó riási v á la s z té k  ü v e g . p o rcze l-  
lán , lám p a  é s  j á t é k  árú k b an .

K é p k e r e te k  m in d en  k iv ite lb e n .

J á té k  á r u k ! I

É p ü le t ü v e g e z é s !  v á lla la t!

K o sá r  á r u k !
„Kobrák** cipők egyedüli raktára.

Knapp J)ávid Séva, ZSggS’S&S. Van szerencsém nagyér
demű közönség szives tudo
mására adni, hogy

mezőgazdasági gép-
. . . raktáraimat.. . .

kibővítettem

tej- és vaj 
gazdasági 
gépekkel

és ezen gépekben a leg- 
elsőrendü

ALFA SEPARATOR R./T. 
budapesti ezég

képviseletét birom.

Raktáron állandóan láthatók.

Felhívom a tisztelt gazda

közönség figyelmét a köze

ledő cséplési idény alkalmá

val legjobb hazai gyártmányú

H o ffh e r  és  

S c h ra n tz -fé le
cséplőgépekre.

Ganz-féle
locomobilok

m e ly e k  ra k tá ro n  
á lla n d ó a n  ü z e m b e n  

lá th a tó k .



Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

H oíTher eó s e h r a n tz  
M ayí'arth Ph. t s  Tsa. 
Mc C orm iek  #  #  #

G a n z - í‘é le  m o to r o k  
á lla n d ó a n  ü z e m b e n  
lá th a tó k . #  #  #gépeinek vezérképviselete.

Mükőlapos jégszekrények. - •' - •—— Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

L é v a i H írlap 26. szúiii

í H a s z n á l j u n k  ■
! KABINA féle \

- - Viasz • •
színszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb; 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más
szappanul való 3-szoros átdörzsö- 
léssel. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság!
A lévai fogadó

bontásából kikerülendő használt 
ajtók, ablakok, fedélfa és etrvéb 

anyagok ju tá n y o s  áron e la d ó k . 
Értekezhető’

S z a u t r  i^iao, es M o -

W E I 5 Z  5 i r i O N
N Ó RINBEKQ I- ÉS RÖVIDÁRU N/1QYK ERES KEDÉSE

-------- LÉVA, PETŐfhUTCZfl. ---------
Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

S t e in e r  J ó z s e f
kárpitos-, díszítő és bútorkereskedő

L É V Á N ,  Petőfi-utcza 13. szám.
Kárpitos és díszítő m unkák a legújabb kor k öve

telm ényei szerint a leggyorsabb  idő alatt pontosan  
készülnek .

Saját asztalos m űhelyem ben a legm odernebb lak- 
berendezéseket készítek. H elyben, h ívásra házhoz 
meirvek !

Nyomatott Schulcz Igtiácz könyvnyomdájában, Léván.
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