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Modern társadalom.
Aki társadalmi életünket az egy- 

ŝal érintkező emberek modorát, azt 
« angnemet, melyet társaságban, az 
e 'tálnál, színházban, hangversenyte- 
t nben s báli éjszakákon jelenben 
\ ználni szokás, élénkebben megh
oz ite és megfigyeli, egy különös és 
l pjában véve sajnálatos tünet tanúja 
1 z, mely nemcsak moralitás szem- 

itjából, de a jónevelés alapvető 
i vényei szempontjából is a legerő- 
$ >b bírálatra szorul.

\ társas érintkezés modern formái 
i i felelnek meg azoknak a követel- 
i lyeknek, melyeket a jó erkölcs, a

kultúra előrehaladás előír, hanem olyan 
irányzatokba csap át, mely már szél
sőségénél fogva is megrovásunkra 
érdemes.

A legtöbb ember, ki manapság a „jó j 
társaságban* forgolódik, azt hiszi, hogy 
a modernség jelzője alatt mindazt, mit 
a korcsmái hősök az ő sajátos mula
tozásaikban meghonosítottak, mindazt, 
mit az utszéli kofaasszonyok szalon
képesnek tartanak, bevihetik az általuk 
folytatott társalgásba, sőt legtöbben 
nem átalják, a minden rossz kutforrásból 
a fővárosból importált tolvajnyelv 
nem egy szakkifejezését is a beszél
getés, a rendes tái.dlgás nyelvezetébe 
csempészni s ezzel nemcsak a magyar 
nyelv kárát okozni, hanem egyben az 
erkölcs legelemibb szabályait is vérig 
megsérteni:

Mert legtöbben, ezen modern apos
tolok közül a szabadszájuságot össze
tévesztik a szabadelvüséggel s azt 
hiszik, hogy ha egy két ilyen elfaju
lását a társadalmi életnek, a jó társaság 
kénytelen kelletlen befogadta, a sza- 
badelvüség alapján meghonosíthatja a 
szabadszájuság köztársaságát.

Vájjon kinek figyelmét kerülte el 
már az az éktelen, — a magyar nyelv 
idiómájától teljesen idegen kifejezések 
használata, melyeket egyes arszlánok 
tekintélyűk öregbítésére unos untalan 
használnak ?!

Vájjon ki nem hallotta volna „ilyen 
fiatal," „ilyen öreg" „Simon" stb. stb. 
ki tudná őket fel orolni, — kifejezé
seket, melyek ma már oly annyira 
divatba jöttek, hogy nélkülük egy rendes
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társalgás el sem képzelhető. A tolvaj
nyelv egész szótára ma már minden 
előkelőbb ház szalonjának asztalán 
helyet foglal s ahol eleddig Jókai, 
Arany, Petőfi, Mikszáth zengzetes iro
dalmáról tárgyaltak, ott most a .Pesti 
Futár" s a „Fidibusz“ szenzációit fej
tegeti a közönség.

Vájjon ez a kultúra előrehaladása?! 
Ebben kuliminál az irodalmi élet fel
lendülése?! A színházakban is azok a 
darabok aratják a nagy és osztatlan 
sikereket, melyekben olyan kérdések, 
olyan hangnemben feszegettetnek, me
lyek éppenséggel nem bírják el azt a 
nyilvánosságot, mintaminőt a színpad 
erősen világított deszkái szolgáltatnak.

S ez képezi a modern társadalmat. 
Mindenütt a rideg kérlelhetlen igazság. 
A gyermeket nevén nevező „puritá
nizmus," mely nem átalja megmérgezni 
azok lelkületét, melybe tanulságosabb 
egészségesebb levegőjű irodalommal 
s egyéb kulturális segédeszközökkel 
nemeslelküséget, törekvő ambíciót, 
igyekvő munkaszeretetei lehetett volna 
beléiktatni. így azonban éppen a mo
dern társadalom mindent s mindenkit 
felvilágosító hatalmával a könnyelműség 
a léhaság, az erkölcstelenség öldöklő 
mikrobáit oltja beléjök a már kora 
serdülő időkben megmételyezi az ifjú
ság lelkületét.

Egyetlen szót sem vesztegetnénk 
erre a témára, ha azt látnók, hogy a 
többi, — kultúrában fejlettebb, előre 
haladottabb államokban is hasonló s 
ily nagy arányú romboló hatását szem- 
lélhetnők a modernség, szélsőirányokba
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tévedő veszedelmes hatásnak. De éppen 
ellenkezőleg, minél fejlettebb államot 
figyelünk meg, annál kevésbbé látjuk 
az erkölcsi métely ily pazar kézzel 
való szétszórását, az ifjú lelkületek 
megmérgezését.

Tehát ebben rejlik a modernség 
ereje, nem itt emelkedik csúcspontjára 
a kultúra s nem ezek a nyomtatványok 
terjes/tik a műveltséget, a jó modort 
a társadalmi formák helyesebb kiala
kulásait.

E fertőző métely ellenszereképpen 
csakis az egész társadalom egyöntetű 
közös elhatározása segíthet. Itt semmi
nemű ügvész. sem kormányrendelet a 
a bai csiráit ki nem üldözheti, az egész 
társadalom eggyüttes erejére szorul a 
hibák megjavítása. Álljon össze minden 
jóizlésü, és jóérzésü ember, egy közös 
ligába mely kimondja, hogy többet sem 
azt a hangnemet, melyet a modernek 
társaséletünkbe belevinni akarnak, nem 
tűrik, sem nem engedik, hogy azok az 
irodalmi fórumok, melyek a métely szer- 
tehintésében közreműködnek, életben 
maradhassanak. Vonják meg tőlük, úgy 
az erkölcsi, mint különösen az anyagi 
támogatást. Ne menjenek az olyan előa
dásokhoz, melyekben az ilyen modern 
erkölcsök papjai prédikálnak s ne ol
vassák, ne vegyék azokat a sajtótermé
keket, melyek az erkölcstelenség, az 
egyéni tisztességben való gázolásban 
látják egyetlen feladatukat, céljukat.

Ha az eégsz társadalom akar valamit 
különösen olyan valamit, mely nemcsak 
az egyed, hanem az összeség érdekét 
szolgálja, akkor annak feltétlenül sike
rülni kell s akkor a jövőben egészen 
másképpen fog kialakulni a modern 
társadalnm, mint a minőnek most em
briójában a figyelmes szemlélő előtt 
ígérkezik.

II gazdasigi egyetem és
a pécsi diáftkongressziis.

A „Magyar Országos Diák Szövetség4' 
az együvétartozás, a testvéri érzés fejlesz
tése érdekébenko ngresszusra gyűjtötte össze 
a magyar egyetemi- és főiskolai ifjúság 
színét javát.

Az ifjúság vezetőinek most Pécsett egy- 
begyült kongresszusa nem csak ünnepies 
színezetével lepi meg az érdeklődő közön
séget, de a ta tácskozásra felvett tárgyak 
tömege és tartalma is egy uj meggyőződés 
kialakulását segíti elő a figyelmes szem
lélőkben.

A ki figyelemmel kisérte a múlt ifjúsági 
mozgalmait, elismeréssel adózhat a magyar 
ifjúság mindenkori hazafias törekvéseinek, 
de mikor a hazafias mozgalmak mé
lyére pillanthatunk, alig volt feltalálható a 
mag. A legszebb ideálokért való felbuzdu
lások is legtöbbször a szalmaláng tüzébe 
fulladtak.

Kétszeresen örvendetes a most folyó 
pécsi országos diák kongresszus tanács
kozásait figyelemmel kísérni, ahol ugylátszik 
szakított az ifjúság azzal a hagyományos 
szokással, hogy minden áron közjogi vitat
kozások útvesztőit keresse. A tanácskozások

anyagát ma már igazán gyakorlati kérdések 
képezik. így beható megvitatását találhat > 
az ifjúság és a nemzeti kultur munka m - 
den kérdésének. Kifejezésre jut a kívánság 
abban az irányban is, hogy a főiskolai ifjú
ság szentelje tevékenységét a szociális alko
tásoknak. Az ipar terén is megbeszélik a 
,,<Sorompók44 keretében azokat a teendőket, 
melyek keretében az ifjúság a hazai ipar 
javára érvényesítheti eddig szétforgácsolt 
erejét. Legbelsőbb dolgaik megvitatása mel
lett jut alkalmuk megbeszélni azokat a fel
adatokat is, amelyek az ifjúságra várnak az 
agrikultur munkásság keretében

Ez az utóbbi különös n az a pont, amiérj 
a most ülésező pécsi országos diákkong
resszus különösen figyelmet érdemel. Ma
gyarország elsősorban agrikultur állam s 
igy nem lehet közömbös a nemzet ifjúsá
gára azoknak a feladatoknak vállalása és 
megoldása, amelyek éppen a magyar mező- 
gazdasággal állanak vonatkozásban. Főis
koláinknak nincs egyáltalábán olyan fakul
tása, amelyen elnyert képzettség után, az 
ifjú az életbe kikerülve a mezőgazdasági 
érdekek mivelőivel, és azok közvetlen me
zőgazdasági viszonylataival ismerős volna. 
Akkor pedig, mikor a pécsi diákkongresszus 
a gazdasági egyetem kérdésével foglalkozik, 
a leghelyesebb nyomon jár, hogy megértse 
a magyar mezőgazdaság vezérférfiainak in
tencióit és kezdeményezéseit abban az irány
ban, melyben a mezőgazdasági tudásnak 
és hozzáértésnek a legfelsőbb oktatás kere
tében is érvényt szerezni iparkodik.

Immár elodázhatatlannak látszik ezen nagy- 
fontosságú ügy megoldása azáltal, hogy a 
magyar egyetemek és főiskolák polgárai a 
felállítandó mezőgazdasági egyetemen a ma
gyar agrikulturával ismereteiket kiegészít
hessék, viszont a mezőgazdasági egyetem

T  A  R C A.
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Ez már igy van . . .
Irta: Lia.

A szálloda ablakából nézte a ten isze
zőket. Nézte az eleven fiatal leányokat, amint 
piros arccal, pajzán jó kedvvel futkároztak 
ide-oda, miközben lenge szoknyájuk alól 
kacéran bukkant elő formás bokájuk. E perc
ben úgy irigyelte tőlük ezt az elevenséget. 
Miért nem ilyen ő is? Miért nem futkározik 
ő is oly vidáman a többi között? Miért nem 
tud ő is úgy örülni az életnek, mint a 
többiek ?

Behunyta a szemét és analizálni kezdte 
önmagát Ilyenkor mindig arra az eredményre 
jutott, hogy az egyszerű, kevésbé szép lányok 
lélekben hamar tnegöregesznek. A testük bár 
fiatal, a lelkűk azonban annál több viszon
tagságon megy keresztül. Ö is ezek közé 
tartozott.

Nem fekszik le egy rövid időre? Jót 
tenne a délutáni pihenés. Úgyis oly sápadt 
— szólt hozzá a miss . . .

— Az alvás még bágyadtabbá tesz — 
felelte egykedvűen és tovább bámulta a 
szabadban mulató ifjúságot.

Vagy menjen tenniszezni. Egy kis 
mozgás edzi a testét.

— Nem megyek — felelte még egy- 
kedvübben.

A miss erre nem szólt semmit, csak a 
fejét nógatta

— Én tudom, mit gondol most magában 
miss — folytatta a leány. Furcsának találja 
az én egykedvűségemet, ugye ? Valami kü
lönöset lát abban, hogy huszonegy esztendős 
létemre oly egyoldalulag veszek mindent. 
Lássa miss, én irigylem azokat, akik örülni 
tudnak az életnek. Én is szeretnék pajkos, 
fürge, vidám lenni, de nem tudok . . .

— A leány közelebb lépett a misshez és 
halkan kérdezte:

— Mondja ismeri maga a boldogságot ? 
Volt-e életében igazán boldog ?

— Miért kérdezi ezt Báby?
— Szeretném hallani valakitől, milyen az 

a boldogság? Mert én nem ismerem ezt. 
Egy éve, amióta magával együtt vagyok, 
alig láthatta derültnek arcomat. Jól tudom, 
némán figyelt, de monoton kedélyemnek okát 
még sem kérdezte soha. Tudom, az apám 
azt mondta magának, hogy vérszegény, ide
ges vagyok. Azt is tudom, hogy az orvos 
ajánlatára küldött erre az exotikus helyre. 
Nem vagyok én ideges, nem vagyok beteg,
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le közvetlenebb hallgatóinak pedig ugyan- 

, ,>r. az ugyanazon székhelyen elhelyezett 
< b szakok terén is bővíthessék ismere

te k e t és tudásukat.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

, ,k most mondottaki, hogy a legszélesebb 
i /galmat indítja meg a gazdasági egyetem 
ff, nitása érdekében, mely irányú törekvé- 

t*z a legfényesebb bizonyíték a pécsi 
, kkongresszus állásfoglalása is ez ügyben* 
n. <lön a magyar ifjúság bizonyítékát szol- 

íra tja  nemcsak készségének, de egyúttal 
U viisőbb óhajának, hogy mezőgazdasági 
i . retek és kultúra megismerése tekinteté
in , részére mód nyujtassék.

Baromfi kereskedelem és 
tojásbörze.

Irta: Winkler János a B. O . E . titkára.

A kereskedelem szervezése érdekében az 
utv Isó években igen sok történt. Egyik fon
tossága a baromfi és tojáskereskedelem ma 
is nélkülöz mindenféle szervezetet. Ha meg
gondoljuk, hogy az export baromfitermékek- 
hen 25 év alatt 18,000.000-ról 85,000 000-re 
emelkedett könnyen megérthetjük, hogy ennek 
h iánya az érdekelt köröket érzékenyen 
érin ti.

A íöldmivelésügyi minisztérium már hosszú 
idő  óta dolgozik az egyesületekkel együttesen 
a !> iromfitenyésztés fellendítésén, de csak a 
tenyésztés terén ért el sikereket, a kereske- 
ö lem szervezése tekintetében kevesebbet 
eredményezett munkája, mert kiskereskedők 
nem támogatták sem a kormányt, sem az 
egyesületeket. Ezeknek a kisembereknek a 

megbízhatatlansága jelentékenyen, ártott 
i magyar exportnak. Erre nézve csak egy 

p Idát hozok fel. Tavasszal a tojásokat eredeti

lebonyolítása, könnyen belátható.
A baromfi és tojáskereskedelem terén 

uralkodó bizonytalanság onnan is ered, hogy 
nem gondoltak idejében arra, hogy Buda
pestet kereskedelmi központtá tegyék. A 
kivitel emeléséré tarifakedvezményeket adtak 
külföldre és Ausztriába irányított szállítmá
nyok részére s a budapesti szállítmányok 
ezekből kimaradtak, úgy hogy aránylag sokkal 
olcsóbban lehet Bécsbe szállítani, mint Bu
dapestre. Ennek következtében nem támadt 
Budapesten nagyobbarányu, bizonyos mér
tékig ellenőrzést kifejtő központi baromfi 
és tojáskereskedelem, mig ez Gráczban és 
Bécsben megtörtént. így exportunknak 
csaknem fele előbb Bécsbe vándorol és 
innen kerül, mint osztrák áru a világ csaknem 
minden tájára. És ez igen hátrányos, mert 
eltekintve attól, hogy a haszon nagy része 
az osztrák kereskedők zsebébe folyik, nincs 
meg a termelő és a nagy kereskedelem között 
a kellő érintkezés. Nálunk mindenki saját 
szakálára exportál. Nincs sehol semmiféle 
szervezet, ahol a felkerülő ellentéteket ki 
lehetne egyenlíteni. Innen van, hogy dacára 
nagy exportunknak Budapest szék- és fő
városunk nagyon gyengén van baromfival 
és tojással ellátva s különben is csak gyen
gébb minőségű áru kerül eladásra Fürdő
helyeink állandóan panaszkodnak, hogy nem 
kapnak elég baromfit és ezt is csak igen 

| magas árakon. Egész országrészek vannak, 
i ahol a baromfitenyésztést csak csekély mér

tékben űzik, igy például a főváros és egyes 
nagyobb vidéki városok környékén. A kö
rülfekvő falvakban sokszor drága pénzért 
sem lehet baromfit, tojást kapni s ez csak 
azért van, mert Budapesten s általában az 
országban nincs helyesen és jól szervezett 
baromfi és tojáskereskedelem, amely az árut 
ott ahol van megveszi, ahol pedig nincsen 
a maga részéről is agitál a termelés ér
dekében.

85 millió értéket képvieelő exportunkat a 
kellő Szervezettel meg lehetne sokszorozni. 
Ennek létesítése érdekében jól tennék a 
kereskedők, ha a Baromfitenyésztők Orszá
gos Egyesületével érintkezésbe lépnének, 
mert ez a kezdeményezés terére lépett és 
úgy a hatóság, mint a mértékadó körök tá 
mogatását biztositotta magának.

Szükségesnek látszik tehát hogy úgy a 
nagy, mint a kiskereskedők akár direkte, 
akár indirekte résztvegyenek a fentieket célzó 
tárgyalásokon, mert a nagykereskedők biz
tosíthatják maguknak üzletük szabadmenetét 
és fejlődését, a kisebbek pedig módokat és 
eszközöket fognak találni exisztenciájuk 
biztosítására És végül mindkettőjük érde
kében fekszik az e téren fennálló megbíz
hatatlanságot megszüntetné.

Hogy a teendőket röviden jellemezzem 
és az érdeklődést csak némileg is felkeltsem 
csak néhány fontos kérdést érintek. Ked
vezményes szállítási díjtételeket kell kiesz
közölni úgy Budapestre, minr Budapestiől. 
Az állategészségügyi eljárásokat egyrészt 
meg kellene könnyíteni, másrészt szigorúbbá 
tenni. A szervezéshez az első lépést a tojás 
börze alapításával kellene megkezdeni és 
pedig azzal, hogy az évtizedek óta nálunk 
és másutt is meglevő szokások alapján az 
üzletkötéseket szabályozni kell, amely sza
bályzatok a részletes tárgyalások utján álla-

kissé excentrikus vagyok. És ezt az 
utrikusságot oly impressziók keltették 

l em, melyek teljesen kiölik belőlem az 
i utáni vágyat. Ha csak lehet, kerülöm a 
i ságot. És tudja miért ? Most egy nagyon 

a, de őszinte kijelentést teszek: a szép 
' " asszony-személyek miatt . . . Furcsa
K ntés ez ugye ? Nekem rendkívül különös 
t maim vannak a szépségről. Én gyűlölöm 
a P nőket. Valahányszor egy életerős, 

, arcú teremtést látok, eszembe jut a 
ki latos piros alma, mely azonban belül
h s . . . A testvéméném is a szép, kacér
i Jozata lett. Páratlan jólelkü teremtés
v mindenki szerette, tisztelte, csak az ura 
n méltányolta érdem szerint jóságát. Más
n iintetett ki kegyeivel. Egy rózsás bőrű,
ü lelkű asszonyt. És ezt nem tudta szegény

m elviselni . . .
m a szépséget gyűlölöm a nőben, 

f m azokat a tulajdonságokat, mellyel a
£ 'ég fel van ruházva. A szép nő lehet
ílr tos, büszke, hamis. Lelkében ezer démon
' kozhatik, ez mit sem tesz . . . Szépsége 
n enekfelett uralkodik, mindent eltakar,
ni lent legyőz 1

értsen félre miss. Ne gondolja, hogy

az irigység hozza ajkamra e szavakat. A 
tulajdonképpeni ellens&envet a férfi szülte 
bennem, akit csak a látszat ragad el, de 
belső értékét nem vizsgálja semminek. így 
van a férfi a nővel szemben. Ha egy szép 
teremtést lát, bomol, szalad utána, nem gon
dolva arra, hogy e kiilső báj csak káprázat 

| lehet . . .  De hagyjuk ezt miss. Hagyjuk.
Báby eljött az ablaktól és rezignáltan 

folytatta:
— Én nem tudok örülni semminek. Csak 

a mélabus dolgok iránt vagyok fogékony. 
Csak a fájdalom talál igazi fészket lelkem
ben. Nincs az életben semmi, ami boldo
gítani tudna. Semmi!

— Semmi? Báby, igy nem beszélhet egy 
leány, akinek szive van. Mert magának is 
csak épp úgy van szi e mint minden leány
nak. A s z ív  jogairól sem szabad megfe
ledkeznie. Foglalkozzék kissé behatóbban 
szivével és meglássa, nem lesz olyan zord 
az élet. Keresse az élei ideális oldalait, vesse 
el magától a realizmust és meglátja Báby, 
édesnek találja az életet . . .

— Csak a szív  jogairól ne beszéljen, 
miss. Csak erről ne. Mert hiába vannak a 
szívnek jogai, ha mégsem találja meg azt az 
utat, ahol ezen jogait érvényesítse . . .

—- Nagy a világ, Báby. De azért a nagy 
tömkelegben előbb-utóbb minden leány meg
találhatja azt, akiért mégis csak érdemes 
élnie, aki megpengeti szivének hangszálait.

És ha e hangok a férfi szivében 
viszhangra nem találnak? Akkor? . . . Erre 
nem gondolt, ugye ?

Pár percnyi csönd állt be.*A miss elgon
dolkozva vállai közé húzta fejét, homloka 
elborult, mint aki valami problémát fejteget.

— Ön magasztosan hirdeti a szív jogait, 
miss. De esküt tennék rá, hogy nem meg
győződésből beszél. Csak a jó lelke indítja 
e szavakra, azt remélve, hogy lelkemből ki
veri a melankóliát. Hát lehet a szívnek egy
általán joga? Nem! Megsemmisít mindent a 
valóság. Az a valóság, mely kíméletlenül 
felveri legszebb álmából a hajadont. Én azt 
tartom boldognak, akinek nincsenek álmai 
akinek lelkét nem szorongatja semmiféle 
ábránd.

— Olyan hangon beszél Báby, mint 
akinek nagy tapasztalatai vannak a szere
lem terén.

Báby arca tűzben égett, mialatt beszéli:
— Igen, én meggyőződésből beszéltem. 

Én átérzem szavaim jelentőségét.
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pitandók meg és liátósági utón nyilvános
ságra hozandók. Ezek a szabályok kötelezők 
minben üzletre nézve, kivéve, ha kölcsönösen 
más megállapodás történt volna. A keres
kedők ezzel szakszerű fórumot nyernek, ahol 
vitáikat elintézhetik, mig most az egyes felek 
ennek hiányában a legnagyobb károkat 
szenvedik el. A tojásbörzének szervezet 
kereskedelmével a pénzügyekre is nagy ha
tása lesz. mert a tisztességesnek ismert 
kereskedő kellő hitelt fog élvezni, míg most 
a hitel hiányát mondják egyik oknak, amely 
a baromfikereskedelem kifejlődését akádá- 
lyozza. Szóval a tojásbörze minden irányban 
áldásos és üdvös hatást keltene úgy, hogy 
ennek mielőbbi létesítésére minden erőből 
törekedni kellene.

HÍREK.
Udvari hir. József főherceg f. hó 

22-én családjával együtt Kistapolcsányból 
állandó téli tartózkodásra Budapestre utazott.

— Lemondás. Szemian Mihály báti ág. 
ev. tanító, ezen állásáról, hová csak e tanév 
elején választották meg, lemondott.

— Áthelyezés. Bedő Simont a lévai vil
lamostelep üzemvezetőjét, a H. V. R. T. 
igazgatósága áthelyezte Léváról. Helyét 
Székely Ármin jelenleg a trencséni nagy ki
terjedésű üzem igazgatója tölti be, kiben 
régi jó ismerősünket üdvözölhetjük s abban 
a reményben, hogy amennyire már ismerjük 
Székely urat s az ö akarat erejét és szak
tudását, szívesen fog közreműködni abban, 
hogy a mai világítási mizériák gyökeresen 
kiirtassanak s a bajok végre-valahára sza- 
náltassanak. Nagy munkakört fog itt találni 
Székely ur, de fáradságaiért kárpótolni fogja 
őt nemcsak a jó ismerősök, hanem az egész

Báby elhallgatott, aztán elmélázva foly- 
tatá:

— De minek is burkoljam tovább. Értsen 
meg már egyszer, miss. Tudja meg, hogy | 
az én szivemben is megremegtek már azok | 
a bizonyos hangszálak . . . .  Mindannak | 
dacára, hogy komoly, csöndes vagyok, az | 
én szivem is él . . .  És amióta érzem, hogy | 
van szivem, azóta fanyar keserűség fojtogat, | 
kedélyem elhagyott.

A miss tűnődve bólingatta fejét.
— Csodálatos. Más leány akkor lát ró

zsás színben mindent, mikor érzi, hogy szi
vében tavasz van . . .  És maga ép oly 
hangon beszél szerelméről, mint aki temet 
valakit. Vagy talán már utólérte a — 
csalódás ?

Báby zavartan felelt:
— Dehogy . . . .  Nem csalódtam még,

de . . .  .
Nem fejezte be szavát. Titokban egy 

könnycseppet törült ki szeméből. De szeren
csére homály volt a szobában és*igy a miss
nem vette észre . . .

*  **
(Folytatjuk.)
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város közönségének elismerő tisztelete és 
szereid é .

— Névváltoztatás. Bojsza Sándor lévai 
lakos saját valamint József, János és Bojsza 
Sándor Orbán nevű fia, családi nevét Bodóra 
váltóztatta.

Követeljünk mindenütt 
budafoki F. M. K. E. gyújtót!

Az izraelita iskolaszékek hatáskörét
körvonalazza a kultuszminiszter legutóbbi 
rendelete Eddig t. i. ezek a polgári és kö
zépiskolai hitoktatásra is felügyeletet gya
koroltak, ezentúl azonban vége a sok súr
lódást okozó beavatkozási jognak, mert a 
miniszter kimondotta, hogy az iskolaszék 
tagjai (bármily vallásuak legyenek is) az 
állami polgári, kereskedelmi és egyébb kö
zépiskolákban nemcsak felügyeletet, de még 
látogatást sem gyakorolhatnak.

— A déli záróra, melyet a röfös- és 
divatáru kereskedők múlt káiácsonykor 
egyetértöleg hoztak be, úgy látszik terhűkre 
lett (!) mert mint értesülünk, több kereskedő 
ellen agitácziója következtében, egy értekez
leten elhatározták, hogy a déli zárórát nem 
fogják betartani. E hírhez commentárt fűzni, 
nem tartjuk szükségesnek.

—  Az aradi vesztőhely megváltására 
beérkezett adományok nyugtázása.

A lévai izraelita népiskola I. osz
tály. Ádler Ella, Boros Erzsébet 
10 -  10 fül. Reitmann Biri, Weisz Margit 
6 —6 fill. Hirschler Jolán, Bedő Irma, 
Schusitzki Hajnalka, Neumann Julianna, 
Weisz Pál, Feldtnann Kálmán, Knapp 
József, 4 - 4  fill. Schulcz Zsófia, Háber 
Béla, Lővinger Rózsi, Heimann Olga 
2—2 fill II. oszt. Adler Margit, Salzer 
Jenő, Schük Ella, Bányai Janka 20—20 
fill. Róth Irén 12 fill. Wilheim Cecilia 
Klein Sándor, Singer Lenke, Eisler 
Béla, Sonnenschein Ilona, Freund Olga, 
Heiman Erzsébet, Pick Erzsébet, Vajda 
Vilmos, Weisz Andor, Bodánszki Irén, 
Schwarcz Oszkár, Hoch Margit, 10—10 
fill. Háber Gizella, Glasz Antónia, 
6 —6 fill. Weisz Imre 5 fill. Knapp 
Janka, Kohn Ella, Adler Ferencz, Weisz 
Ilona, Edinger Pál 4 —4 fill. Gyűjtötte: 
Bányai Ferencz. III. oszt. Hegyi Etel, 
Klein Margit 4 0 —40 fill. Boros Valéria, 
Horn Janka, Tennenbaum Elza, Weisz 
László, Wertheimer Ella 2 0 —20 fill. 
Ádler Béla, Adler Pál, Deák László, 
Engel Berta, Ertler Jenő, Heller Rózsi, 
Heitlinger Miksa, Spira Géza, Wilcsek 
Lajos, Weisz Ferencz, Kohn Ármin 
10— 10 fill. Baumgarten Sándor 6 fill. 
Deitsch Miksa, Jelűnek Béla 4 —4 fill. 
IV. oszt. Krausz Rezsin, Schweisz 
Olga 20—20 fill. Engel Rozi 8 fill. 
Szolt Ernő 6 fill. Diamant Janka,

Spitzer Sarolta, Schulcz Géza, Olasz 
Ármin, Edinger Gyula 4 —4 fill. Pudler 
Jolán, Fleischer Irén, Szuszman Irén, 
Steiner Jolán, Szolt Jolán, StadlerErnő 
2 —2 fill. Gyűjtötte: Deák Adolf ig. 
tanító. Összesen: 12 kor. 37 fill.
I. oszt. gyűjtötte Sós Simon II. oszt. 
pedig Klein Ármin.

Presztolánszky Béla gyűjtő ivén: 
Weisz Samu 50 fill. Hándler Ármin 
60 fill. Tokodi János 50 fill. Demjén 
Jenő 1 kor. Györgyi Lajos 60 fill 
Presztolánszky Béla 80 fill. ö sszesen : 
4 kor. E heti gyűjtés: 16 kor. 37 fill. 
ö sszes g/üjtés: 105 kor, 18. fill.

A gyűjtést folytatjuk.
— Az uj telefon díjszabás. A kereske- 

j delmi minisztérium kibocsátotta a müködé- 
| séről szóló jelentését. Ebben a jelentésben 

van egy törvény-javaslat, mely a távbeszélés 
megfelelő rendezéséről szól. Ennek az értel
mében tetemesen olcsóbb lenne a telefon- 
beszélgetések dija a belföldi távolsági (inter- 
urban) forgalomban. A tarifa az uj tervezet 
szerint:

Távolság Egy beszélgetés dija
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• sí szalmakazla égett le, eddig még isme- 
rt okból. A kár 170 kor. Biztosítva

volt. — Alsópélen Trginya János ser- 
t. .  iában tflz ütött ki s átcsapott Suránszki 
A ,ás házfedelére s melléképületeire. A 
takarmánya és gazdasági eszközei is elégtek. 
A kár 2000 kor. biztosítva volt. — Töhölön 
j s Istvánnak egy kazal szalmája körül 
ja uttak 6—8 éves gyerekek s azt föl- 
[ a>tták, kár 600 korona. — Barsfüssön 
\ av János kazalba rakott magvas lóhe- 
ri akarta csépelni, de azt a tűz elcsépelte. 
A biztosítás útján megtérül.

T olvajszövetkezet Már évek óta ga- 
rá,M ilkodtak környékünkön és városunkban 
is: Szlusni József, Oravecz Károly, Stipka 
ja;, >s és Lukács János garamkelecsényi 
suhanczok. E  hó 17-én jutott tudomására 
csendőrségünknek a szövetkezet működése. 
Eddig hét rendbeli lopás bizonyult, rájuk. 
E/t k között van több lévai károsult is. így 
Lilit a thal Adolf fakereskedö raktárából egy 
tizedes mérleget emeltek el súlyokkal együtt. 
Léna. kabát, pokrócz, mind, mint haszna- 
vehető tárgyak szerepeltek előttük s uj 
ga/dajiikká szegődtek. így járt egy borona 
is, mely kint pihent a hegyalatti jégvermek
nél; különben ennek még a régi gazdája 
sem került elő. A szomszédos falvakban 
pedig a hízott libákat és gazdasági eszkö
zöket emelgették el nagy előszeretettel. Hogy 
ez idáig mind oly szépen sikerült, nagyobb 
dolgokhoz is megjött a bátorságuk. így 
csak egyik társuk makacskodásán múlt, 
hogy még ezideig be nem törtek Czibulka 
Rezső építészhez, s újabban már a keres
kedelmi bankra is gondoltak. Csakhogy mi 
ez utóbbihoz kissé még ügyetleneknek gon- 
doljuk őket. S azért csak mosolygunk azon 
ha a liba tolvajok banktörésről álmodoz
nak. Különben reméljük, hogy az álmodo
záshoz elég idejük lesz — dacára a télnek — 
ha majd hűvösre teszik őket.

Betörés. Vasárnap búcsú volt Berek- 
ál; A mulatozók a korcsmában táncoltak; 
fái szívvel nézte ezt két korgó gyomru 
c: .íny, névszerint: Izsák Ferencz (csonka) 
é , igh Béla. Kedvet kaptak ők is a táncra, 
d át korgó gyomorral? Gondoltak egyet
és em is mentek messzire. A szomszéd
im ál megáitak és nem sokat tanakodtak
u zárt ajtó előtt. Csak három hízott libát
en itek el, de előbb kitekerték a nyakát 
mindnek. — Azonban jöttek a csendőrök; 
g‘ dolom ők is azt Ígérték a czigányoknak.

Végzetes baleset érte Erdélyi István 
g 'entgyörgyi lakost, ki folyó hó 23-án 
h afelé menet kocsiján elhelyezett boros- 
h Jóról melyen ült leesett s oly súlyos 
b ;ö sérüléseket szenvedett, hogy ezek 
k tkeztében másnap hajnalban meghalt.
1 kés, hogy este midőn hazaszállították

yakát fájlalta s többször mondogatta: 
h neki meg kell halni. A hullán egyál- 
1 i semminemű külső sérülést nem találtak.

Dühös bika áldozata. E hó 18-án
szecsén a község tulajdonát képező 

1 eszbika Király János tehénpásztort fel- 
1 v-' és összegyúrta. Sérülései oly súlyosak

Lévai H írlap

voltak, hogy már az orvosi segély sem 
mt nthette meg az életnek - másnap meg
halt. Gondatlanság vagy pedig vigyázatlan
ság senkit sem terhel, így a balesetért senki 
sem vádolható.

— A korcsmáros büntetése. Felmerült 
konkrét tényből kifolyólag elvi jelentőségű 
határozatban mondotta ki a magyar királyi 
belügyminiszter, hogy az a korcsmáros, aki 
ítalnemüeket zálogba adott tárgyak ellenében 
hitelben szolgálta ki, a korcsmái hitelről 
szóló 1883. évi XXV. törvénycikk 26. §.-a 
alapján nem büntethető.

— Munkásbiztositás. Házaló gyolcsosok 
drótosok és ablakosok, amennyiben valamely 
állandó üzlettel biró iparos, illetve kereske
dőnek alkaimazottai betegség esetére bizto- 
sitandók. ( Á. Mb. H. 1900. évi szeptember 
hónap 11-én 9. 048. sz )

— Mentőkocsik a MÁV vonalain. A 
magyar királyi államvasutak személyszállító 
vonalai legközelebb egy-egy uj kocsival 
fognak szaporodni. Az eszme feltétlenül 
helyes, üdvös és igen szép, csakhogy mi 
lesz akkor, ha a mentőkocsi összezúzódik?

— Antifeminizmus Párkányban. A pár
kányi kaszinó választmánya vasárnap érde
kes határozatot hozott. Több tag indítvá
nyára kimondotta, hogy ezentúl tilos az 
asszonyoknak a kaszinóba feljárni. Férj 
uraimék úgy látszik rossz szemmel nézték 
az állandó kontrólt melyet b. nejeik egészen 
közvetlen közelből gyakorolhattak felettük. 
Ez a kontról bizony a 32 levelű biblia for
gatásának valószínűleg szűk korlátokat sza
bott, főleg pedig megakadályozta azt, hogy 
a kaszinóba való járást mint kifogást nem 
lehetett többé eredményesen használni. A 
választmány határozatát feleségi presszióra 
több választmányi tag megfelebbezte és a 
párkányi asszonyok most a közgyűléstől 
várják megnyirbált jogaiknak in integrum 
restitucióját.

Versenytárgyalási hirdetések közzé
tétele. Több ízben előfordult, hogy a kü
lönböző versenytárgyalási hirdetéseket az 
egyes hatóságok oly későn tették közzé, 
hogy a pályázni szándékozó iparosoknak 
és vállalkozóknak alig volt idejük a szük
séges intézkedésekre. A kereskedelemügyi 
miniszter most átíratott intézett az egyes 
minisztériumokhoz, valamint az alárendelt 
hatóságokhoz, hogy minden pályázatot oly 
időben küldjenek be a hivatalos értesítőhöz, 
hogy pályázatok lejártáig tizennégy-harminc, 
illetőleg hatvannapi id >köz álljon az aján
lattevőknek rendelkezésére.

— Vásári lopások. A folyó hó 24-én 
Léván megtartott országos kirakó vásáron 
a rendőrség, valamint a csendőrség portyá
zás közben több tolvajt éppen akkor fogott 
el, midőn azok árúkat loptak. így Juhász 
Andrásné szül: Mankovicz Ilona felsöpéli 
lakost, ki Brezina Józ ef lévai lakos sáto
rából egy téli sált és . y pár keztyüt, Droz- 
dík Mihály garamkov.u si lakost, — ki Brach 
Károly zsemléri lakos sátrából egy maradék 
barkettet, — Hronyec Andrásné szül. Zám 
Eszter nagykálnai lakost 12 éves András
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nevű fiával, kik Grabarcsik György zólyomi 
lakos sátrából egy női ruhára való fekete 
posztót, — végül Demeter Dávidné született 
Dolog Ágnes alsófegyverneki lakost, — ki 
Schweisz és Trebitsch lévai kereskedő cég 
üzletéből egy téli fejkendőt iparkodott el
tüntetni. A tetten ért vásári tolvajok ellen a 
rendőrhatóság a vizsgálatot megtartván, 
megbüntetésük végett az iratok a lévai kir, 
járásbírósághoz áttétettek.
A hétfőn megtartott marhavásárra felhajtatott:
Szarvasmarha----------------— ---------1570
Ló és c s i k ó ------ ------------------------ 1876
J u h ----------------------------------------------- 80
S e r t é s ----------------------------------------- 127
K ecske--------------------------------- — 8

összesen: 3661 
Ebből eladatott:

Szarvasmarha-----------— — — — 489
Ló és csikó — ------------------------160
J u h ----------------------------------------------- 25
Sertés — -------------------------------------- 65
K ecske------ -----------  2

összesen : 741
— Vasutas és postás váltót nem zsirálhat.

A kereskedelemügyi minisztérium egy ren
deletet adott ki, melyben eltiltja, hogy va
sutas és postás idegennek, tőle távolállóknak, 
vagy hivataltársának váltót zsiráltusson.

Anyakönyvi kivonat 1909, nov. 20-ól 
nov. 27-ig.

Születések. Kovács József, Rakóvszky Mária: 
Adél Irén; rkath. Lehoczky Vilmos, Bús 
Margit: Vilma Mária; rkath. Brtka Antal, 
Báján Hona: Mária ; rkath. Szkladan Anna: 
Ilona; ág. h. ev. Gyuríty János, Mészáros 
Margit: János Rudolf; rkath. Juhász Erzsébet: 
Julianna; ág. h. ev. Szent-Ivány András, 
Csóka Valéria: Ilona; rkath. ifj. Rácz Jónás, 
Balog Rozália: Lajos; ref.

Házasság Jancsek István, Kaczián Erzsé
bet; rkath.

Halálozás. Mészáros Erzsébet 23 hó. rkath. 
kanyaró. Klain Ödönné, Jozsefcsek Mária 
44 éves rkath. gutaütés. Palásti Miklós 4 
éves rkath. roncsoló toroklob.

— A nyitrai közművelődét! ház ügye. 
Apponyi Albert gróf vállás és közoktatásügyi 
miniszter Nyitravármegye főispánja utján 
értesítette a F. M. K. E. elnökségét, hogy 
a nyitrai közművelődési ház céljaira Nyitra
vármegye által fölajánlott 25,000 koronát, a 
F. M. K. E. által fölajánlt évi 1500 korona 
kölcsöntörlesztési hozzájárulást, valamint a 
Nyitra városa által ingyen fölajánlott telket 
mint a célra megfelelőt elfogadja. Egyszer
smind felhívja a miniszter a F. M. K. E. 
elnökségét, hogy az általa fölveendő 300,000 
koronás kölcsönre vonatkozóan lépjen érint
kezésbe a hazai nagyobb pénzintézetekkel, 
kérjen tőlük ajánlatokat s azokat a további 
lépések érdekében terjessze föl hozzá. A 
F. M. K. E. elnöksége már fel is szólította 
Pesti Hazai Első Takarékpénztárat, a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bankot és a Magyar 
Jelzálog Hitelbankot, bog a kölcsönre nézve 
tegyenek ajánlatot, Nyitra városát pedig, 
hogy a felajánlott ingyen telekre vonatkozó 
ajándékozási szerződést kösse meg az 
egyesülettel.
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Vegyészt íi iparunk ujabbsikerei 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 e szappan hivatva van az 
összeg külföldi gyártmányok kiszorítására. 
A Kabina féle Viaszszinszappant a t. vásárló 
közönségnek és olvasóinknak b. figyelmé
be ajánljuk.

— Raktartüz. Folyó hó 26-án Weisz Sa
lamon heh beli kereskedőnek a báti parton 
lévő petrc leum raktára ismeretlen okból 
kigyuladt. A kivonult tűzoltóság munkáját 
igen mtgi ehezitette a tűz hozzáférhetetlen
sége. Szerencse azonban, hogy csak 3—4 
petroleumos hordó volt a raktárban és igy 
komolyabb veszedelem nem történt. A mint 
halljuk nem is volt biztosítva.

— Elrepült a repülőgép hambarja. Az egyik 
érsekujvári lapban olvassuk: Feszült érdek
lődéssel vártuk a Seress-Schvahulay-féle 
repülőgép felszállását az anyalai rétről. (Ér- I 
sekujvár határában.) Nagy volt a titkolódzás. 
Sikerült is a titoktartás, mert bizony sajnos 
mi a repülés eredményéről vajmi keveset 
tudtunk meg. Annál többet tudott írni az 
„Újság". Az már azt is megírta, hogy több
szöri próbálkozás után, a fővárosban 1 ko
ronáért mutogatott Schwahulay-féle repülőgép 
próbálkozása fiaskóval végződött. Jól lehet 
mi erről a felszállásról mit sem tudunk, de 
kénytelenek vagyunk elhinni belőle — a 
bskót. Tudtunkkal ez a repülőgép itt még I 
nem repült. Hanem helyette elrepült ahambár. J 
Sót a rossz nyelvek azt mondják, hogy igen 
jó tüzeioneK bizonyullak annak deszkái a 
naszvadi, imelyi és a közeli falvak lakóinak.

nem állítjuk biztosan, csak fenntartással.

Adakozzunk az aradi vesztőhely 
megváltására.

A szerkesztésért a lapkiadótulaTdönos 
felelős.

V e n d é g lő b ő l.
Ez pedig a Jóska bácsinál történt. (A 

gyöngébbek kedvéért megjegyzem, hogy 
Schmidt vendéglőst hívják igy, bizalmasan.) 
Szerdán egy atyafi állított be oda, valószí
nűleg a jó vásár után, egy pohár borra A 
pincér épen csirkét szolgált föl s az iny- 
csiklándozó illat megütötte az atyafi orrát is, 
ki aztán egy jó félórai gondolkozás után rá 
is szánta magát, hogy ily költséges passzióba 
bocsátkozzék s megegyen egy adagot belőle.

A csirke evéshez való nagy készülédése 
közben, belép egy másik atyafi is, ki hosz- 
szasan szemügyre veszi a másikat ki már 
akkor javában falatozott.

— Csudálom, hogy beteg, pedig hát jó 
színben van, — szollal meg aztán. — Hát 
már mé’ vónék én beteg, — kérdé kissé sér
tődött hangon a csirkét evő.

— Hál’ Istennek! Mindjárt gondoltam, 
hogy mégis a csirke volt beteg!

(Erre a kijelentésre már Jóska bácsi is 
oda neszei.)

—  ?
— No igen, ha nem urabátya beteg, úgy 

a csirkének kölletett betegnek lennie. Tudom 
én magamrul, hogy mi má’ csak akkor 
eszünk csirkét mikór betegek vagyunk, — 
vagy ha már épen a csirke beteg

(Nehogy úgy járjak, mint a múltkor a 
Nemzetiben, készséggel kijelentem, s szük
ség esetén orvosi és állatorvosi bizonyítvá
nyokkal igazolhatom, hogy úgy az atyafi, 
mint a csirke (mig élt) a legjobb egészségnek 
örvendett.) —

(Valódiságáért felei: K. C.

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

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

S z ö v e te k

Ezennel van szerencsém a n. é. 
utazó közönség figyelmét a hűvös 

idők beálltával* . ............. - — -i

z  á  r t k o c s i m r a
felhívni. A kocsik használatához 
bundát és lábzsákot csekély díjért 
kölcsönzők.

teljes tisztelettel

ertler Henrik
bérkocsi tulajdonos LÉVA. 

Zugó-utca és Szepesi utca sarok.

tfárpitos műhely

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

kárpitos és díszítő  h m m  

műhelyét
Mártonffy-utcába, aJózsef esek-féle 
házba, volt Vörösmarty mészá

ros helyiségébe helyezte át.

Elvállal minden a szakmába 
vágó javításokat, jutányos árak 

mellett



27. szám. Lévai Hírlap 7.
Férfi és női divatczikkek 

Holzmann Bódognál Léván.

tá t  erek ésoptikai áruk nagy választékban 
1< itók Greiner Zsigmondnál Léván. 
Kalvin-tér. Javításokat is elfogad.

K munkák és női kalapok ízléses kivitel
ben Pintér Józsánál Lévan.

g sss Díszdoboz 
levélpapírok mmm 

névjegyek 
e m l é k k ö n y v e k  
A LB U M O K  csakis 

Schulcz Ignácz
papirárúházában, Léván 

szerezhetők be. hol naponta érkez
ne* újdonságok, úgy képeslapok
ban, mint papirkülönlegeségekben

KOHN NÁTHÁN
ZSARNÓCZA.

Modern lakberendezések 
— • készítője.

Megbízható bevásárlási forrás. 
Levélbeni megkeresésre mintákkal 
személyesen teszem tiszteletemet. 

(&—____________________ _________

S chu lcz Ig n á c z
papirüzletében

legizlésesebb 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.

In terurbán  te le fo n  sz . 2 4 .

hpapp D ávid Xéva, 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 czég

képviseletét birom.

Felhívom a tiszteit gazda- 
közönség figyelmét a köze
ledő cséplési idény alkalmá
val legjobb hazai gyártmányú

H o ffh e r és  

S ch ra n tz -fé le
cséplőgépekre.

Ganz-féie
locomobilok

m elyek ra k tá ro n  
állandóan üzem ben  

lá thatók.Raktáron állandóan láthatók.
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Mezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb raktára:

H ofTher é s  S c h r a n tz  
M a y fa r th  Ph. fs  Tsa. 
Mc. C o rm iek  #  #  #

, . , , * , . , , í Ganz-féle motorokgépeinek vezerkepviselete, l állandóan üzemben
Mükőlapos jégszekrények.

a i u m u u a i i  u ^ c m u c i i
1 lá th a tó k . #  #  #  # '

Világhírű lánczoskutak.

Községi és kerti fecskendők.

I H a s z n á l j u n k  |
' KABINA-féle |

- - Viasz - -
színszappant
Mosáshoz a legjobb, legtakarékosabb; 
egyszeri átdörzsölése ezzel, felér más
6zappanal való 3-szoros átdörzsö- 
léssel. - - -  - -  - -  - -  -

Tisztaságért szavatosság! 
A  lé v a i  f o g a d ó

bontásából kikerülendő használt 
ajtók, ablakok, fedólfa és egyéb 
anyagok jutányos áron eladók. 

Értekezhetni:
S z a u e r  Iz id o r  és  M ó r

cégné l Léván.

W E I S Z  5 i n O N
NÓRINBEKQI- ÉS ROVUWÍKU NAQTKERESKEDÉSE

--- -----  LÉYfl, P E TŐ H -U TC Zd.---------

=3E=

Dús választékú raktárt tart

fa érez koporsókból 
koszorúk és az

összes temetkezési czikkekből.

■■■ !■■■%

S t e i n e r  J ó  s e  f
kárpitos-, diszitö és bútorkereskedő

Nyomatott Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.
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