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LÉVAI HÍRLAP
Ég a falu.

Csaknem négyszázan vesztek el 
öküritón a húsvéti rémmáglyán. Bele- 
égett a bálteremmé alakított régi nagy 
állásba a falu hatodrésze. Családok 
maradtak gyermekek nélkül, gyerme
kek szülők nélkül és házak lakók 
nélkül. Husvét este óta mindig szólnak 
a harangok. Elébb a kigyuló fényes 
tűzre, azután az életkialvását jelentő 
fekete gyászra. — Azóta mindig te
metnek, fél Szatmár vármegyében 
temetnek. Az egész egyházkerületben 
gyászolnak és az országban könnyeket 
hullatnak.

Elégett a falu szine-java, virága, 
fiatalsága. Deli ifjai, szép szüzei, 
szereti) edesanyjai porrá lettek egy 
szempillantás alatt. Mint az első ke
resztények és mint a mi őseink a 
máglyákon, mint az ostromlott városok 
lakói bezártak házaikban, utolsó me
nedékül vett templomaikban — ; 
rettenetes tüzhalálnak estek áldozatul.

De azok hitükért, a szabadságért 
estek áldozatul. Az ököritói rémes 
éjszaka áldozatainak keserves kinhalá- 
lát még az e>zme erkölcsi ereje és 
vigasztaló hatása se képes megeny- 
hiteni.

Mégis. Mert nekem úgy tetszik, 
hogy ez a borzalmas pusztulás a ré î 
Magyarország pusztulásának a szinbo- 
lum.a is. Az ököritói tűzvész mint 
v‘d i rémületcs máglya fénye messzire 
ellátszik és a régi rendi világ nyomo

rúságaiba is bevilágít A felgyűlt állás 
csűrből kihangzó segélykiálltások, a 
melyek mintha befagytak volna a 
szerencsétlen lakósok fülébe, azóta is 
állandóan hallatszanak, már régóta 
hallatszanak. Én hallom, amint a tűz
vészre szólnak a harangok, amint 
terjed a rémkiálltás ég a csűr, ég a 
falu. Ég a magyar világ.

Eg a nyomorúság tüzében és pusz
tul vagyonilag. Minden értékét felszívja 
a város és feléli az állam. Koldus 
lesz a jó falusi magyar nép és örök
lött vagyona idegenre száll. Ott pedig, 
ahol az öröKlött vagyon kevés, megöli 
a sok kötött birtok. Eg a falu és népe 
lassanként mind hazátlanná, lesz és 
idegenbe vándorol. Ég a falu, csak 
a megye nem látja és nem ve
szi észre. Mint ahogy nem vette észre 
se biró, se jegyző, hogy a régi tűz
veszélyes állásban nem szabad lett 
volna táncra összegyűlni és a könnyen 
éghető szerelvények között tüzet s 
lámpákat gyújtani.

Pusztul a vidék. Ha minden kiván
dorlónak harangoznának minden falu
ban állandóan zúgnának a harangok, 
— itt nálunk Baisvármegyében is — 
olvan gyászos kongással, mint most 
Ököritón, Ecsedcn, Győrteleken és a 
többi gyászos helyeken Szatmár vár
megyében.

Vészre szól a harang, ég a falu, ég 
a falu, ég a bctei ég lázában. Indiából 
hallunk J y  híreket, mint amilyeket

egyik legnagyobb vármegyéjéből vet
tünk. A tífusz minden faja pusztított 
ott, de elsőbben az éhtifusz. Azóta 
Máramarosban is halnak az emberek, 
és éheznek a Hajdumegyei Balmazúj
városon is és nem bírnak a ragállyal 
az ország fő és székes városában sem. 
A körorvosi állomásoknak egy része 
be sincs töltve. S ott, ahol városok 
vannak (20 községre egy,) ott nincs 
gyógyszertár s ahol az is van, nincs 
hit az orvosban és nincs kenyér.

Ég a falu. És égünk mi is a szen
vedések lazában, a lelki-testi romlásnak 
miatta. Jönnek a politikai pártok és 
egymás ellen uszítanak. Jönnek az 
osztáh harcok és egymással szembe
állítanak és jönnek újabb és könnyeb 
erkölcsök és mindent megrontanak. 
Ököritón halálba táncolt közel 200 
ifjú pár. De azoknak csak a testük 
égett meg. A városi ünnepi vasárnap
esti bálokban leég a nép lányainak és 
fiainak a lelke. Innét terjed a legrette
netesebb erkölcsi ragály. Égünk, min
denfelé égünk.

Az ököritói tűzvész messze bevilágít 
egy pusztuló világ rejtelmeibe. Ez a 
világ mi vagyunk a magyarság. Az a 
régi rendi megyei magyarság, amely 
nem látja meg, hogy egy tűzveszélyes 
állásba vagyunk mind országostul be
szorítva, hogy százezrek menekülnek 
boldogabb idegenbe, százezrek a bol
dog túlvilágba és százezrek vesznek 
el a  lelki nyomorban. Ököritón egy 
hatodrésze elveszett a falunak, de 
nagyobb része még megmaradt. És



együtt vagyunk még az egyházban és 
az orsza6ban a milliók. A rémes eset 
felrázott ; vegyünk hat jobb lelket 
magunknak.

Siessünk részvéttel, könnyekkel ; ha 
szükséges, áldozatokkal a szerencsét
lenek segítségére. Segítsünk gyászolni 
véreinknek. De ne maradjunk csak a 
puszta gyásznál. Az ököritói tűzvész 
világánál tekintsünk messzebb és lás
suk meg a pusztuló magyarságot. El 
vész a nép, tönkre megy ez ez ország 
Ne hagyjuk és építsünk körültünk 
más országot, a lelkűnkben más ' ilá- 
got. Fogózzunk erősen a hit kősziklá
jába, mert ég a falu, ég a magyar 
világ.

Dr. Ferenczy Gyula.
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cf)ra^ot csíkozott a rasajtó 
.(CoCTuctt a kufcs. ^Hiinicnnch rége.
£>z az éfőhneh temetése.

^u^amra fialtak, egymásamban, 
kljeit, k5ü< ráfi faritommai,
&z itt a rca. 6>z itt a sir.

Sir, mcfySen nem féltet pifienni,
§ir, mefuSett nem féltét fefedni,
Sir, mcfyet a ^tjafázat ás,
$ir, mefySőf nincs feltámadás. 
cItytegorüíeh. ^Ee^énüfök.

(st 14-cs számú raí.

Naplótöredék.
Május 3.

Ma, ahogy megyek a kékszemü Marinczer- 
néval a Kerepesi utón, ennek a lihegő nagy
városnak a kellő közepén, I irtelen rámcsap,

orvul rámront egy csomó kankalinszagu, 
hűvös kisvárosi levegő. Lehunytam a szeme
met egy pillanatra. Akkor meg a sötétben, 
az Isten őrizte, hogy neki nem mentem az 
öreg Brückné tépőmalmának, ami ott nyo- 
morkodik Veszprém halárában a Séd mellett 
és hebegő zakatolásában csak úgy ontja 
magából a tüdígyilkoló port és bűzt.

Mindezeket a különösségeket a7 a hatalmas 
rompás ember hozta magával, aki szembejötl 
velünk. Ránknézett bársonyos, fekete szemével 
a karja egy hajszálnyit megrándult, mintha 
köszönni akart volna, de aztán csak mégsem 
köszönt, ment tovább Hátrakaptam a fejemet; 
utána kellett néznem Hatalmas termete széles 
árnyékcsikot vetett a trottoárra.

— Kicsoda is ez az ember ? Olyan ismerős, 
és mégsem tudnám . . . .

Marinczerné sietve közbevágott, nehogy 
eszembe jusson valami és vége legyen az ő 
szenzációjának. Elmosolyodott, sötétkék szeme 
megvillant és azt mondta nagy fölénynyel :

— Nem ismeri ? Ez az a Brück, a tépő- 
malmas Brückné fia! A poltron Brück-kölyük, 
aki nem mert megverekedni a Lépy Bandival 1

— No persze, persze hogy a Brück fiúi 
— mondtam én hidegen, mert a levegő

tömeg, ami a kisvárosból szabadulva rám
borult, hirtelen eltűnt s nyoma sem maradt 
meg. Nem maradt mellettem más a gyerek- 
időkből, mint a Brück-fiu árnyéka, ami éppen 
akkor foszlott szét a Gyöngytyuk utca sarkán 
és a Marii,ezer biró felesége, aki azonban 
akkor nem volt más, mint az ősi nőstény
bestia, aki öreg korában temetésekre jár, 
fiatal korában pedig eleven férfiakat temet, 
ahogyan ő is bele akarta ásni jó mélyen a 
sárba a Brück-fiut.

— Kedves Boldvay! — mondta tovább 
az asszony, — maga úgy tesz, mintha semmit 
sem tudna a dologról. Csak azt akarja, hogy 
én beszéljek, maga pedig tunyán hallgathas
son. Hanem velem alaposan fel feg sülni 
barátom!

Hallgattunk. Én szívből örültem a felsü
lésemnek, csakhogy kissé elsiettem a dolgot. 
Mert még a Szentkirályi-utcánál sem voltunk 
és Marinczerné mar újból beszélt.

— Arrogáns jószágok maguk valamennyien 
édes barátom! Ugy-e hogy mégsem nyűgeik 
•mig ki nem kényszeríti belőlem a dolgot! 
Óh, ez a kihívó hallgatás ! Ami annyival 
nagyobb neveletlenség magától, mert hiszen 
tudja jól, hogy miattam történt a dolog, tehát
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III. Legyen világosság!
ír ja :  Tokody l- tvá n .

34. szám A lévai ref. egyház nagy  ün
nepekre készül** ez a címe a Bars fent jel
zett számában közölt két hasábos cikknek. 
Természetesen ebben is a tcmplomavatásról 
s még inkább az újonnan választott, a leg- 

Llkész fogadtatásáról van szó ..Az 
egyházközség, mely áldozatkészségének oly 
na(j,l fa mijeiét adta, mindent elkövet, hogy 
e napot maradandó emlékezétüvé tegve az 
egyház történetében * A rendezőbizottságba 
a hr.lgveket is bevonják „tanúsított áldozat- 

,fá k é rt.u Antal Gábor püspök, megígérte 
eljövetelét. A püspököt Bódogh Lajos, polgár- 
mester fogadja a város nevében. A bevonu
lásnál az e célra külön választott rendezőbi
zottságnak a rendőrség és a tűzoltóság fog 
segédkezni.

35 szá n. A B ars-nak ez a száma 1903. 
évi ;r'gusztus 30-án reggel jelent meg, a 
temrlomavatás és a lelkészbeiktatás napján. 
Sz í ez a nagv ünnepről, amelynek első fele 
része — a legméltóbb, a választott lelkész és 
a püspök fogadtatása immár megtörtént. 
Birtha a déli, a püspök az esti vonattal ér
keze'f az előző napon, 29-én. A két fogad
tatás közül a melegebb, a külsőségeiben is 
impozánsabb az uj lelkészé vala, akinek fo
gatatására már a hajnali Vonattal többen 
utaztak le Parkánynánára. A pályaudvaron 
megjelentek Csekey Vilmos főgondnok veze
tésevei a presbitérium tagjai, a fehérkarszal- 
layus rendezőbizottság tagjai, a ref. ifjúság 
„festőn "Zép“ bandériuma, „fehérruhás le
ánykák*, „hajadonok* asszonyok és nagy
számú közönség hosszú kocsisorokban. „A 
Icám z remekül feldíszítették a lelkész ko
csiját virággal.* Csekey, az egyház főgond-

abba '.cnyszerit bele hogy magamról beszéljek.
M . ;nt hallgattunk. Már csak néhány lépés

nyire volt a Muzeum-körut sarka, ahol a sza
bad). várt rám. De megint elszámitottam
magam

Hová készül ? — kerdezte az asszony. 
Most el fog l iserni engem a Koronái íerczeg
utcába I

Erősértem. És meg kellett hallgatnom a 
Briie iu esetét, amiről különben sejtelmem 
sem lett volna, mert akkor történt, amikor én 
mar elkerültem Veszprémből.

Hat az eg\ik megyebálon ott volt ez a 
Brtkk-ím is és az asszonyok közül éppen 
Marir zerné iparkodott legjobban, hogy izzó 
húsát minél közelebb vihesse a tiatal zsidó 
izzó szeméhez. Ezt az ő, a Marinczerné tu
lajdon szavaiból tudom. Mert az őfajta 
asszonyok azt hiszik, hogy a hazudásban 
művészek, holott a dolog úgy áll, hogy még 
abban is paccerek, hogy hazugságaik leple 
alatt ügyesen mondják meg azt, aminek 
megmondására a vérük ösztökéli őket.

Kívüle a többi fiatalember közt ott volt 
a Lépy Bandi is, aki akkoriban joggyakornok 
volt.

Mindenkor őszinte szívből utáltam ezt a

Lepyt. A fiatal ur csinos fiú volt. Olyan 
filigrán, sápadt, csinos kis himleány, akinek 
csak a szépségét a nyegyvénén felül levő 
asszonyok tudták értékelni. És persze : ő 
maga. De ő maga annyira, hogy enn^k a 
tudatának egy-egy szilánkja ott volt a fiatal 
ur minden mozdulat.iban. És végül még azt 
kell megjegyeznem, hogy ott, a nyomorult 
kisvárosban kitün-» lövőnek tarto’ták.

Most hadd beszéljen maga Marinczerné.
—  Nem mondtam még eleget ? —  kérdezte 

impertinens beszédvagygyal. Nos, hat majd 
mondok en egvebet is, ha éppen úgy kívánja. 
Hát tudja, a másudi* négyest kénytelen vol
tam odaígérni a Bríick-fiunak. Lehetetlen lett 
volna elkerülnöm a dolgot. Már odaígértem 
neki, pedig . . Várjon csak! Emlékszik a 
mályvaszínű ruhámra ? Nohát akkor éppen 
az volt rajtam. Egyébként is mondjak, hogy 
akkoriban divatban volt ám . . .  . Azóta 
persze ! . . Hja, az idő eljár ! Nem gondolja ? 
Mit mosolyog Csak semmi bók, barátom ! 
Elég az hozzá, hogy hijába erőszakoskodtak, 
én bizony megmondtam valamennyinek :

— A Brück-fiué a négyesem I
Egyszer odajön jön hozzám a Lépy Bandi 

és az ő imádásraméltóan impertinens jéghi
deg mosolygásával azt mondja : A négyesért 
jöttem ! —- Megmondtam neki is, amit a töb
binek mondtam.

—  Ah. úgy ! mondja ő. No, akkor vi
gyázzon jól a chamoin-ruhára, mert azt is 
bizonyosan a mamájának akarja liferálni, 
hogy legyen mit összelepni a malomban ! 
Nevettem és azzal vege volt a szándékomnak. 
Meg, tudja, kiváncsi is voltam, hogy a Brück- 
fiu majd . . . .

—  Óvatosan, hogy észre ne vegye, bele
néztem a marinczerné arcába. Szép volt es 
egyben olyan undorítóan gonosz, aműyen 
Kausztiná császárnéja lehetett, amikor szerelmes 
gladiátorát másnap az oroszlánok elé küldte.

—  Elég az hozzá, —  folytatta, —  hogy 
beharangoztak a négyesre. A Brück-fiu odajött 
hozzám és karját nyújtotta. Akkor odaálit 
elénk a Lépy és azt mondta nekem ;

—  Terka asszony, adja nekem a négyesét!
—  A Brück-fiu elcsodálkozik és oda szól 

Lépynek :
—  De hiszen látja kérem, hogy a négyes 

mar az enyém !
De Lépy nem mozdult. A jelenet kezdett 

kínos lenni. Mindenki ránk nézett í  ennem 
kellett valamit. Hirtelen átöltöttem a karomat 
a Lépyébe és tovább mentünk.

Ekkor a nyomorult zsidógyerek utánam 
szól:

—  Igaza van nagyságos asszony ! Monsieur 
Lépy jobban beleillik a négyesbe mint én !



4. L éva i H írlap 15. szám.

Az autentikusság igazolva lévén : medi
táljunk hát!

„Áldott, ki az Úr nevében jó! Hozsanna!* 
— kiáltották Izráel fiai, a Jeruzsálembe sza
már hátán bevonuló Megváltó elé, ágakkal 
hintvén s öltönyeikkel térítvén be az utat.

De mi volt ez a tenger sima tükréhez, — 
akarom mondani Birtha bevonulásához ké
pest. Ott szamár, itt virágos fogat. Ott me
zítlábas, szegény nép, itt lovasbandérium s 
a város szine-jiva. Hódol a kiesi és a nagy, 
bizalom, szeretet, ragaszkodás ül ki az arco
kon, tüzel a szemekben. S e bizalom, e sze
retet, e ragaszkodás, a tiszteidnek ily hatal
mas megnyilatkozása általános felekezet és 
osztálykülömbség nélkül való.

A megváltó az elhagyatottak a nyo borul
tak iránt kimutatott szeretetévél, végtelen jó. 
ságával, csodatetteivel érdemelte ki Jeruzsá
lem népének ünneplését. Birthának mindeze
ket előlegezték. Vájjon milyen gondolatok 
töltötték el agyát, milyen érzelmek a szivét 
annak a szegény sorsból felemelkedett egy
szerű segédlelkésznek ezek láttára ? S mely 
erzelmek, mely gondolatok támadnak benne 
most, ha arra a fényes fogadtatásra vissza
gondol ?

Hol vannak az esztergomi kirándulók leg
jobbjai? Ott állanak-e mellette, mint állottak 
akkor, amidőn diadallal idehozták. Idehozták 
az ismeretlen fiatalembert, mellőzve az egy
házmegye annyi jeles papját, mert benne 
vélték megtalálni a legméltóbbat. Oh, Dioge- 
nes lámpája ! hogy világítottál te akkor ?

Sokan azok közül, kik akkor Esztergomba 
utaztanak, (ha jól tudom,) télviz idején, ma itt 
helyben sem mennek el a templomba, mert 
nem akarjak akkori bálványukat meghallgatni. 
A presbitérium akkori oszlopos tagjai ott
hagytak tisztességgel betöltött állásukat, mert

Az impertinens fráter az én pompás négyes
fogatomra gondolt, ami akkoriban megye- 
szerte híres volt. Lépy elsápadt, de nem fe
lelt. Hanem, amint vége lett a négyesnek, 
azonnal provokáltaUa a zsidót. Az elfogadta 
a kihívást és másnap aztán — nem jelent 
meg. Levelet irt Lépynek, hogy sajnálja a 
dolgot. Nohát, ez az a Brück-gyerek! Most 
már tudja ? Egyébként majd minden nap ta
lálkoztam vele, mindig erre csavarog !

Marinczerné ellebegett.
Május 4.

Egész nap otthon jártam Veszprémben. 
Soha sem hagyott nyugton a Brück-fiu dolga. 
Éreztem a rózsaszínű füzérnek illatát, amik 
ott lóbálóztak a Séd partján, a malom alatt. 
Majd meg bekerültem valahogyan a vásár
térre, ahol a tírüekék laktak. A töpörödött, 
apró, özvegy zsidóasszuny, a Brückné most 
is csak úgy nézegetett ki reszkető fejével az 
ablakon, mint amikor még valóban láttáin.

Léggel sem hagyott nyugton, hogy vájjon 
miért bujt ki a Brück-gyerek a párbaj alul?

Akkor hirtelen megint eszembe jutott a 
reszketeg, ősz asszony fej. És a következő 
pillanatban nagy világosság gyűlt az agyamban.

Már akkor tudtam, miért nem ment el a 
Brück-fiu a párbajra. Cholnoky László.

kerülik az érintkezést azzal, akiért annak 
idején tüzbe-vizbe mentek vo’na. A társada
lom, mely annyi bizalommal fogadta hat év 
előtt, ma már inkább távozásánál asszisztálna 
hogysem mégegyszer fogadja. S maga az 
ünnepelt hős, aki megdicsőittetése nagy nap
ján e társadalomra ürítette poharát, azóta 
„fenékig romlottnak“ mondja azt s ilyennek 
hirdeti szóval s tollal ország-világ előtt. Gott 
über die W elt! Welche wendung! Vájjon mi 
lehet e mélyreható változás oka ? — s váj
jon gondolkodott-e erről, kutalta-e az okát 
a legjobban érdekeli: Birtha ?

A pápisták katekizmusa hét főbűnt sorol 
elő s ezeket azért nevezi főbűnöknek, mert 
ezek mindegyike olyan természetű, hovy ab
ból a bűnök egész légiója születik. E bűnök 
elseje a kevélység, negyediké az ir igy ség , ha- 
todika a harag.

A kevélység szüli a nag\ ravágyást és el
bizakodottságot, az irigy ség a kapzsiságot s 
a barna . • • nos, a harag rossz tanácsadó 
s ha hatalom nélkül való, nem rettegést, ha
nem kacajt fakaszt. Óvják is a pápista papok 
> iveiket e bűnöktől szörnyű nagyon. Őket 
meg a híveik. De hát: nem minden ember 
pápista s a Birtha sem pápista-pap !

Helye még meg sem melegedett Léván s 
már is felekezetíeskedni kezdett. Ez volt a 
legalkalmasabb mód arra. hogy a figyelmet 
magára vonja, mert előtte nem akadt olyan 
pap, aki ezt Léva felekezetileg türelmes pol
gárságával szemben megkísérelte volna. Ő 
volt az első, ki bátran szembe helyezkedett 
a polgárság közérzületével. Jött 1905-ben a 
nagy nemzeti felbuzdulás korszaka. Léva 
város polgárságának, de saját híveinek, sőt 
az egész nemzetnek felbuzdulása előtte „ko
alíciós korcsma-betyárság* vala. S ő, a pap, 
a templomból jövet szakgatta le az ifjúság 
kalapjairól a tollakat s gazemberezte össze 
presbitériuma előtt a koalíciósokat, megneve
zetten pedig Kossuthot és Apponyit. Felme
rült a vármegyei szél helyktrdés ügye. Lévá
nak minden jó fia szivvel-lélekkel óhajtotta 
e kérdésnek Léva város javára való eldőlé- 
sét. Ö megnyitotta lapja hasábjait az ellen
séges érzelmüek előtt s mert megvágjon 
írva, hogy: „Megverem a pásztor és elszé- 
lednek az ő juhai" — támadta a székhely- 
ügyben a lévai, illetőleg garammenti érdekeket 
védő megyei pártnak az elnökét. A harag 
rossz tanácsadó ! A konkolyhintés kárhozatos 
numka! Ki szelet vet, vihart arat. A papnak 
a szeretet a fegyvere s ő szeges korbácsot 
suhogtatott. Támadott ^erüre-borura minden
kit, aki utj ba akadt.

S ez az ember azt mondja, hogy ellene 
akna-munka, hogy eüene hajsza folyik ! Nem 
latja be, hogy az aknát a saját szerencsétlen 
kezei ássák, ássák egvre tovább.

Így s nem másként állván a dolgok, hasz
nos munkát vélek végezni, midőn világot ve
tek ez aknamunkára és sorrendben haladva, 
a jövő számban a felekezeti békének megkí
sérelt megbontásáról szolok részletesebben.

Szilánkok a hétről.
Választások előtt állunk. A padlások szel

lőzte tőjén kidugott zászlókat, hol vígan lengeti 
a tavaszi szellő, hol pedig az áprilisi eső 
áztatja össze s aztán az északi szél azon 
mód egy csomóba gyúrva csapja oda az átá
zott lucskos háztetőre. Azokban már többen 
*bemondták“ az összeférhetetlenséget, mert 
már volt módunkban láthatni azt is, hogy: 
miként törik össze a magyar nemzeti színű 
zászlókat. Az uradalom malmának a mentő- 
létráján pedig egy sodrony volt kifeszitve, 
melynek másik vége a szomszédos vendéglő 
épületén volt megerősítve s azon egy hatal
mas lobogó lengett vígan, mig aztán egy 
valak*, vagy valakik — utóvégre is ez már 
mindegy — szépecskén kibontották a sod
ronyt, hová igen könnyen föllehetett jutni a 
mentőlétra segélyével és a lobogót elvitték. 
A sodronyt azonban ott hagyták. Ott van 
még ma is, legalább tegnap előtt még ott 
láttam a sötétségben fenyleni a vendéglő 
ablakából kisugárzó gyönge fény iéi. A mint 
hallom, a lobogó szövetjét már fölfedezték a 
rendőrök. Nem érdeklődtem utána, hogy kinél 
találták meg, azonban a fejem teszem le, 
hogy az illető nem választó polgár. Azonban 
ez még semmi. Ennél különb históriát is hal
lok rebesgetni, hogy mi történt egy zászlóval. 
Nem tudom, hogy valóban megtörtént e ez. 
Ha megtörtént is volna, akkor sem Írhatnám 
ki, mert annyira meggyalázó és szégyenteljes, 
mert utóvégre is, az a zászló m agyar volt és 
nemzetiszinü s a tettes pedig egy csöppet 
sem mentheti magát azzal, hogy ó csak a 
zászlóra föstött név viselőjét akarta meggyu- 
lázni. A puska visszafelé sült el. Mert az 
illető nagy magyarságában saját maga ma
gyarságát, hazafiságát cáfolta meg tekintet 
nélkül az ő pártbeliségére és tekintet nélkül 
a zászlóra föstött név viselőjének pártbeliségére. 

*
Ilyenkor minden ember, még az is, ki, mi

kor a nevét, vagy éppen az ezt helyettesitő 
keresztet készül lerajzolni, előbb megköpi a 
tenyerét, fölcsap politikusnak és olyan komo
lyan veszi a szerepét, hogy szinte már azt 
képzeli, hogy az egész hon, az egész magyar 
haza az ő vállain nyugszik. Nem is csuda! 
Hiszen menmien akadnak, kik az ilyen koca 
politikusokat szájtátva hallgatják a korcs
mákban, szinte irigylik mély tudását s a po
litikában való nagy jártasságát Az ilyen em
bereknek a választások végeztével igen meg 
fog csappani, mert nem fogják őket méltá
nyolni, vagy magyarán kimondva : kutyába 
sem veszik majd őket. S éppen ezért ige > 
rosszul esik nekik az ellentmondás, melyből 
már most is úgy estenden részük van', nem 
éppen a törzsasztalnál, hanem olyankor, 
midőn az egyik korcsmából a másikba bot- 
lanak s ott is az egyik asztaltól a másikig.

Tehát ne nagyon rójjuk föl nékik bűnül, 
ha ilyenkor a pohár, vagy éppen az üveg 
nem azzal a tiszta szándékkal kerül a kézbe, 
hogy az illető igyéK belőle. A nyájas, vagy 
éppen dühös olvasó, — nem tudom kit mi
lyen kedvében találok — már talán eltalálta 
az illető nem éppen tiszta, de érthető, azon-
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Jjan semmi esetre sem menthető szándékát, 
Azonban itt a vita még nem szakad meg 
mindannak daczára, hogy oly súlyos argu
mentumokkal dobálóznak, mert az utcán, hol 
szabadabb a tér, már sokkal kézzelfoghatóbb 
bizonyítékokat szednek elő, hogy ki-ki meg
védje pártbeli nézeteit, a kormányt, Kossuthot 
vagy a negyvennyolcat. Mintha bizony azok
nak szükségük volna az ő verekedésükre.

\z irodalom szent berkeiben mindenkit 
szívesen látnak, kit megihlet a múzsa es 
gondolatai érzéseit valamelyes élvezhető és 
művészies formába tudja öltöztetni. A kenyér, 
amit így és evvel kereshet az ember nem is 
volna baj h* száraz, — csak kevés ne volna. 
Azonban több jut az Írónak a dicsőségből, 
de hajh! dicsőségből meg nem él az ember. 
De ne higyjék kérem, hogy minden ember 
olyan praktikus és csak a megélhetésért küz- 
küdik. Nem ám 1 sokan akadnak kik a terített 
asztal mellett szomorúan nélkülözik a dicső
séget, melyből sok nyomorgó, éhenkórász 
Írónak annyi jutott, hogy telét szívesen el
cserélné egy jól megrakott, terített asztalért. 
Igen jól ismerte az embereknek ezen gyön
géjét az a nyomdász, ki egy lapot alapított, 
melynek előfizetői a munkatársak, vagyis 
jobban mondva : minden előfizetőnek jogában 
áll a lapban, saját szellemi termékét elhelyezni, 
melyből aztán az iró  két példányt kap. Egyet 
eltehet örök emlekbe, míg a másikat, elküldheti 
pld.a szerelmesének, ha éppen hozzá irt valamit 
a holdvilágos, rezeda illatos, mámorba rin
gató, szerelemre hangoló, rózsaszínű tavaszi 
estéről. Az a nyomdász jól számított midőn 
az emberi hiúságra, azoknak a dicsőségvá
gyára aUpitóttá üzletét. Nem hinném, hogy 
vállalkozásába bele bukjék. Azonban erről 
már sokat is irtani, mert 1 iszen ez már néni 
mai keleti! s most csak úgy tettem aktuális
sá, hogy: a napokban jutott kezembe egy 
körlevél, ejy vidéki kiadótól, melyben tudatja, 
hogy öt koronáért küld egy művet, mel\ ben 
versek és tárcák foglaltatnak s azok közül 
bármelyiket bárki, a saját neve alatt leközölhet. 
Tehát ez is csak az emberi hiúságra alapí
tott üzlet Itt az iró — Polgárné Dávid Gi
zella, kit jól ismerek — a néki kijutott di
csőséget hajlandó megosztani, az öt kor -ért.

\oltak esetek már, hogy dúsgazdag urak 
dicsőség! áhítozva, fogtak maguknak sze
gény, éhes írókat, s azokat jól eldugva tar
tották, hol is az iró az őt pénzelő dúsgazdag, 
dicsőség után szomjuhozó neve alatt irta 
meg műveit De ennyire nyíltan még nem 
«ndt(d- verseket és tárczákat, hogy azok alá 
nevet bar*; oda biggyeszthesse. Vagyis ilyen 
nyíltan es ilyen olcsón még nem lehetett 
dicsőséghez, nem lehetett Írói hírnévhez jutni. 
Most raj:., itt az alkalom, öt koronáért bárki 
elhitet!jeti a világgal, hogy ő iró és költő.

Niczky.

__ HÍREK.
— Eljegyzés. Deutsch Izidor helybeli ke

reskedő eljegyezte Berger Jakab úr kedves 
eányát )]gát Barskisfaludról.
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~  Névmagyarosítás. Stern Lajos helybeli 
kereskedő nevét belügyminiszteri engedéllyel 
Csillag-ra magyarosította.

Széchenyi István emlékezete. E hó 8-án 
volt ötven éves évfordulója annak a nap
nak melyen az oly sok fájdalmat rejtő 
röpke szó végignyilallott a hazán: Széche
nyi István meghalt. Hosszú, munkás, érde
mekben oly gazdag élet múlt el az övével, 
melynek értékelésére csak kötetek elégsége
sek. A tett embere volt ő: lelkének benső 
tartalma nem szólamokban veszett el, ha
nem eredménnyé csúcsosodott. A haza bol- 
dogitása, a haza felszabadítása, ez volt a 
cél, melynek éjjelét és nappalát szentelte s 
mely hazáért való rettegő aggodalma vilá
gosságától is megfosztotta agyát, ezt a 
munkás, pihenést nem ismerő agyat. Célja 
kivitele ebben összpontosult: gazdaggá ten
ni a nemzetet, az országot, azután szabad
dá, mig Kossuth Lajos éppen ennek meg- 
forditottjából remélte a cél gyökeres eléré
sét. Sok idő múlt el azóta, mióta a két 
nagy ember ellenkezőn bár, de annál lán
golóbb hévvel munkálkodott a haza javán, 
de a munkának eredménye: a mai Magyar- 
ország azt bizonyítja, hogy két emberéletnek 
erre a célra való szentelése nem volt kár- 
bavesző és hiábavaló. Ezért érdemli meg 
Széchenyi, hogy életének koronájául emlékét 
országszerte ünnepeljék. — A legnagyobb 
magyar: Széchenyi István gróf emlékének 
áldozott a főgimnázium ifjúsága f. hó 8-án 
d. e. fél 9 órakor tartott ünepségén, a kö
vetkező műsorral: Himnusz, énekli a fő
gimnázium énekkara. Utánna Szemere Emil, 
Széchenyi István c. költeményét szavalja 
érzéssel Martínovich Ernő VI. o. t. Majd 
Huberth Pál (VII.) és Martinovích Ernő VI.
o. tanulók játszák ügyes technikával Beet
hoven Gyászindulóját. Ezt követte az ün
nepség fénypontja Pózna József gimn. ta
nár magvas, ragyogó stilü felolvasása, mely
ben mély éleslátással ismerteti Széchenyi 
István életét és működését. Szép zongora 
szám volt Huberth Pál kétkezese. Végűi 
Farkas Imre VIII. o t szavalta Arany János 
„Széchenyi emlékezete" cimü elégiáját, a 
már ismert tüzes előadásával, mély, magya
ros érzéssel és erős szavaló tehetséggel. 
Az ünnepség a szózat éneklésével végző
dött. — Az izr. népiskola is lelkes hangu
latban ünnepelte meg e napot. — A min
den részletében sikerült ünnepség központja 
Deák Adolf ig. tanító ügyes felolvasása 
volt, melyben Széchenyi életét és korszak- 
alkotó munkásságát ismertette szépen gör
dülő előadásban. Igazán szívből jövők és 
szívhez szólók voltak az énekszámok, me
lyeket Klein Ármin tanító tanított be 
nagy buzgalommal. Szépen szavaltak: Szé
kely Erzsébet. Strasszer Nándor tanulók. 
Jó volt Horn Lipót szavalata is, ki Deák 
Adolf ig tanító Honfidal c. alkalmi költe
ményét adta elő lelkesülten

Halálozások. Városunknak egy érde
mes polgára. Pigler István hunyta le sze
meit örök álomra fii éves korában Az el
hunyt tagja volt Léva város képviselőtestü
letének. Temetése nagy részvét mellett ment 
végbe Berger Lipót, a bazini izr hit 
község érdemes elnöke e hó 5-én 59 éves 
korában jobblétre szer lerült. Az elhunytban 
Spitzer Rezsőné és Hecks Samuné édes 
atyjukat gyászolják -  S  hlüssler Gyula.’nyul- 
völgyi bérlő 6 éves fiacskája e hó 7-én 
sarlachban meghalt Béke hamvaiknak !

A tervezett léva- nagysurányi vasút köz-
igazgatási bejárása hó 8-9-én történik 
Fináczy min. titkár és Szikszay G?rő min. i 
főmérnök vezetése mellett. Részt vesznek 
azon a kereskedelmi-, földmivelésügyi es a
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hadügyminisztérium képviselői, úgyszintén 
az államvasutak és a hajózási főfelügyelő 
megbízottjai is és az érdekelt községek. 
Ezen vasúti terv megvalósulásához városunk 
vitális érdekei fűződnek s mint ilyent szí
vesen üdvözöljük azon alkalomból, hogy 
már-már közéig a megvalósulás stádiuma 
felé. A vasút részletesebb tervezetét egy hi
vatott író tollából lapunk legközelebbi szá
mában fogjuk ismertetni olvasóinkkal.

—  Dr Kalinovszky fogspecialista Buda
pestről Lévára érkezett s pár napig itt mű
ködni fog. Lakása Steiner-szálloda I. em. 5.

—  Maria-kongregáczió ünnepélyek. E hó
4-én tartotta a Mária kongregáció az ün
nepélyes tagfelvételt dél előtt 9 órakor a 
piaristák templomában. A tagfelvételt meg
előzőleg Rassovszky Kálmán tanár, a kong
regáció vezetője lelkes-és buzdító szavakban 
figyelmeztette a kongregánistákat hivatásuk 
kötelmeire. A tagfelvételt ünnepi mise, majd 
az ünnepély követte. Nyitányul Húbert Pál 
VII és Martinovích Ernő VI. o. t. Aubert: 
Porticinémáját játszották. Ezután következett 
az ünnepély fénypontja, Rassovszky Kálmán 
tanár meggyőző és hatásos beszéde a vallás 
és erkölcs fontos szerepéről a gyakorlati 
életben. Erre a főgimn. kong. énekkar. Kit 
az élet utján . . . énekelte. Majd Török 
Géza szavalta nagy hatással Sik Sándor : 
Tenger csillagát Nyári Antal VI. o. t. Árvay 
József IV. d. t. zongora kíséretei mellett 
hegedű szólót játszott a Donizetti operájából. 
Magyarok Nagyasszonyához . . . énekelték 
Kraft Aladár és Vojnárovszky Gyula V o. t. 
Karácsony éj. Melodráma (K isfaludy K  — 
Kerner J.) Szavalta Janson Vilmos VI és 
kisérte zongorán Hubert Pál VII. ősz. tan. 
Erre ismét ének következett A ubűnbánó 
Ki)ialdó dalműből (Hiindl G.) Zajos tetszéssel 
szavalta el llovits Lajos „ Legenda egy  árva 
leányról* cimü költeményét Varhanyik Gyula
II. o t. Végezetül Janson Vilmos játszotta 
Suppé F eren c : Teufelmarsát. Erre azután a 
közönség a „Pápai himnusz* hangjai mellett 
oszlott szét.

— Ugyanaznapon d. u. volt a tanítóképző 
intézet Mária-kongregációjának ünnepélye 
is, a Kath Körben. A terem zsúfolásig meg
telt érdeklődőkkel, melyet valóban meg is 
érdemelt az az élvezetes műsor, mely a 
szereplők valóban nagy lelki gyönyörűséget 
szereztek a hallgatóknak- A műsor végez
tével Kaveggia Kálmán gyönyörűen meg 
konstruált elnöki záró beszédében az ifjakat 
mint a nemzet leendő napszámosait az egyház 
és vallás iránti hűségre buzdította, mivel a 
vallás az alapja, minden nagynak, minden 
nemesnek. Beszéde végeztével az elnököt 
és az ifjakat zajosan megéljenezték.

—  Triest* áitaláms biztosító társulat
(Assicurazioni Generáli) Budapest, V., Do- 
rottya-utca 10. és 12. A „Közgazdaság4* ro
vatában közöljük a Triesti általános bizto
sitó társulat (Assicurazioni Generáli) e leg
nagyobb, leggazdagabb és legrégibb bizto
sitó intézetünk mérlegénekfőbb adatait. Teljes 
mérleggel a társulat mindenkinek, aki e cél
ból hozzá fordul a legnagyobb készséggel 
szolgál. Az intézét elfogad : élet-, tűz-, szállít
mány-, üveg- és betörés elleni biztosításokat. 
Közvetít továbbá : jégbiztosításokat a Magyar 
jég- és viszontbiztosító r. t., baleset és sza
vatossági biztosításokat az Első o. általános 
baleset ellen biztositó társaság, valamint 
kezességi és óvadékbiztositásokat, eltulaj
donítás, lopás, hűtlen kezelés és sikaszíás 
elleni biztosításokat és versenylovak, telivé
rek és egyébb értékesebb tenyészállatok 
biztosítását a „Minerva általános biztositó 
részvénytársaság számára. — A lévai fő 
ügynökség. Frommer Mór.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

Knapp Danidnál bénán.

Dusválasztékú
óra és ékszer áru
raktárát ajánlja a
t. vásárló közönség
szives figyelmébe.

•  •

Óra és ékszer javí
tások gyorsan és 
pontosan készülnek.

fz le te  11)10. nuTcm hrr hó l-ótől 
az itjonnan ópiiló .Városi vigadó* 
ópiilctóbr lo»i álhH .vrivr. jj

Üzlet áthelyezés!
1910. m á ju s  1-től a  Wertheimer-féle házba

Báti-utca 1. szám alá helyezem át.
Kérem az igentisztelt vásárló közönséget, hogy vállalatomat továbbra is 

| támogatni szives legyen. — Raktáron vannak a legmodernebb lakberendezések, 
! melyek saját asztalos műhelyemben készülnek teljes tisztelettel

! S t e i n e r  József
bútorkereskedő, kárpitos és asztalos

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván
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