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Vidéken és Léván 

Egy évre . . . 
Hat hóra • • • 
Hárem hóra . .

n..
házhoz küldve :
10 kor. — fill.
5 kor. — fill.
2 kor. 50 fill.

Előfizetési pénzek póaUutaiványnyal küldhetők.
NKÁmok 20 fillérért kaphatók 

a kiadóhivatalban.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS

HIRDETÉSEK
NégyhasÁbos petit-sor egyszeri közléséért U fill. 
kétszeriért 12 fill., többszöriért 10 fill. fizetendő. 

Beiyepdij minden egyes beiktatásér t() fillér
HivaialoH hirdetmények

100 szóig 2 kor. C » fill., azontúl minden szó 2 
fillérjével számittatik.
A nyílttérijén:

jninden négyhasábos garmond-sor dija 30 fillér. 
Velünk ^Vzeköttelésben ievő hirdető-irodák, elő
fizetőink, vagy a gyakori hirdetők tetemes díj

kedvezményben részesülnek.

TÁRSADALMI HETILAP; EGYSZERSMIND BARSVÁRMEGYE HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A k-ziratok a azerkesztőséahez : (Zöldkert-ntcza 33. sz.) küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.

FELELŐS SZERKESZTŐ : HOLLÓ SÁNDOR.
Megjelen: hetenként egyszer

► vasárnap reggel. s-

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a kiadóhivatalba 
(Takarék- és Hitelintézet épület) kérjük utasítani. 

A LAP KIADÓJA : NYITRAI és TÁRSA.

r
Hivatalos közlemény. i

61.52 1907 szám. |
Haszonbérleti hirdetmény.!

Léva r. t. város közönsége tulajdonát 
képező vadalmáéi dülőbeli 27 magyar hold 
924 négyszögöl területű szántóföld egy — ' 
esetleg 2 3 — tagban és a .káposztáéi felső 
réiek“ dü'öbeli 26 magyar hold rét<öldek 2 
hu <las részletekben a folyó 1907 évi október 
hó 1-sö napjától számítandó öt évre — 
nyilvános ái verésen — haszonbérbe adatnak.

Az árverés Léva város tanácstermében 1 
(városház I- ö emelet 15. szám) 1907 évi 
október hó 16 ik napján délelőtt 10 órakor 
fog megtartató'.

Bánatpénz holdanként 20 korona, mely 
készpénzben az árverés kezdete előtt a 
kiküldöttnél leteendő s az árverési főtételek 
előzetesei aláirandók. |

Léva, 1907. évi október hó 8.
SócLog-li. Tiavjoa ’ 

polgármester. •

A nemzeti eszme és a ’ 
szocializmus. I 

A ki csütörtökön, Budapesten a 
szocialistáknak az általános választói 
jog érdekében tartott tüntetését látta, 
arról kellett meggyőződnie, hogy semmi 
sem áll távolabb a magyar nemzeti 
állam eszméjétől, mint épen a szoci
álizmus. A szocialisták ép oly jól tudják, 
mint bárki más, hogy a nemzeti kor
mány programmjáuak egyik fő pontját 
képezi az általános választói jog alap
ján az uj választótörvény megalkotása, 
ép oly jól tudják, hogy az uj választó
törvény Magyarország közigazgatási 
berendezésében és a választó kerületek 
újabb beosztása következtében lénye
ges változásokat fog maga után vonni 
s hogy mindent nem lehet máról hol
napra megcsinálni, mind a mellett 
kitartott vezetőik által rendezett tün
tetésekkel a kormányt valamely elhamar
kodott lépésre akarják kényszeríteni. 

Csak a vak nem látja, hogy ezek 
a tüntetések nem is annyira a válasz
tói jog érdekében, mint inkább a nem
zeti kormány ellen irányulnak. A nemzet

közi szocialisták háta mögött a bukott 
időszak emberei állanak, kik a színfalak 
mögött mozgatják a figurákat.

Nálunk a szociálizmus eszméje any- 
nyira elfajult, hogy többé nem tudjuk 
a nemzeti eszmével együtt képzelni. 
Mintha csak a magyarság és a szoci
alizmus togalma kizárná egymást.

De a szociálizmus haza és nemzet- 
ellenességének vádját c’ak mi nálunk 
halljuk. Más államokban erről a súlyos 
vádról szó sincs. Maga a szociáldemok
rácia legnagyobb élő képviselője, Bebel 
is, úgy nyilatkozott egy alkalommal, 
hogy ha csak egy talpalatnyi német 
földet is veszély fenyegetne, maga is 
puskát venne öreg vállaira és az ellen
ség ellen vonulna.

A szociáldemokrata pártok minde
nütt részt vesznek a parlamentekben, 
tehát a nemzetek dolgainak intézésében 
s azt látjuk, hogy ebben még inten
zivebb módon részt akarnak venni, 
hiszen ezért követelik az általános 
szavazati jogot is. Ez a törekvés pedig 
merőben ellentétben áll a hazátlan 
nemzetközi törekvésekkel.

Álért van az tehát, hogy a haza- 
ellenesség vádja épen csak mi nálunk 
éri a szociálizmust ?

Ennek a körülménynek a fő oka 
az, hogy mi nálunk a szociálizmus 
lényegével nagyon kevesen vannak 
még tisztában, — merjük állítani, ma
guk közt a szociálist* * munkásosztály 
tagjai közt is. Mindenki hozzá szól 
ehez a nagy kérdéshez, mindenki érteni 
akar hozzá, pedig nagyon kevesen 
vannak igazán tisztában vele. Mert ha 
tisztában volnának, akkor látnák azt, 
hogy a szociálizmus alapeszméje t. i. 
a munkásosztály helyzetének javítása 
és a kapitalizmus tultengése elleni 
küzdelem nem áll ellentétben a nem
zeti törekvésekkel még akkor sem. ha 
a küzdelem szinterét a politikai életből 
a társadalmi térre helyezi is át. Mert 
a két eszmének két különböző tere 
van. A nacionalizmus a politikai tár

sadalom, a szociálizmus pedig a gaz
dasági társadalom terén mozog. 
Lehetnek és vannak is ütköző pontok 
a kettő között, de általános lényegi 
ellentét nincs.

Az általános titkos szavazati jogtól 
sem azért félünk, mert az a szociáliz- 
musnak nagyobb befolyást biztosíthat, 
— de azért, mert az ellensége^ érzelmű 
nemzetiségeket szabadíthatja ránk. Nem 
a 8zociálizmustól, de nemzetiségeink 
ellenséges indulatától kell féltenünk a 
magyar nemzeti eszme diadalát.

Legnagyobb baja nálunk a szociá- 
lizmusnak. hogy vezetése nagyrészt 
még idegen kezekben van. Kívánatos, 
hogy ez az abnormis állapot mielőbb 
megszűnjék és a magyar elem ragadja 
kezébe a vezetést. A magyar vezetők 
többet fognak törődni azzal, hogy a 
magyar munkásosztályt hazafiatlanság- 
gal meg ne vádolhassák. Pedig ezen 
súlyos vád megcáfolásával a mostani 
vezetők is több szolgálatot tehetnének 
a szociálizmusnak, mint azokkal a 
piacra dobott gyűlöletet szitó és tár
sadalmi rendet felforgató jelszavakkal, 
amelyek alkalmasak ugyan a tömeg 
fanatizálására, de magát a szociálizmust 
nem szolgálják, annak lényegét nem 
érintik.

Az is baj, hogy munkásaink között 
igen sok idegen van, akik szintén érzé
ketlenek a nemzeti eszmével szemben. 
Ezek viszik most magukkal a magyar 
munkásosztályt, amely pedig lényegé
ben sem nem hazátlan, sem nem haza- 
fiatlan. Ezt még akkor sem hinnők el 
róluk, ha maguk állítanák

Nem is képzeljük, mennj ire meg 
fog változni a helyzet, ha a magyar 
munkásosztály vezetése teljesen magyar 
kezekbe jut. S még jobban megvál
tozik a helyzet, ha ez a muukásosztály 
a felforgató jelszavak kultiválása helyett 
fel lesz világosítva a szociálizmus. mint 
világtársadalmi átalakító eszmének 
valódi jelentőségéről.

Ekkor fog csak diadalmasan elő

nyomulni a szociális eszme. S ezt a 
diadalát nem utcai tüntetésekkel, de 
az emberek meggyőződésének átalakí
tásával fogja elérni. Amikor a társa
dalom újjászületés eszméje általánosan 
érzett szükségletet fog képezni.

A szó igaz értelmében vett szociá- 
, lizmusban rejlő nagy eszméket, teljes 
i mértékben honoráljuk, azonban a szo- 
’ ciáldemokrata programúinak még sok 

nyűgtől kell megszabadulnia és sok 
nemesitő processuson átmennie, inig 

| elmondhatja magáról azt, amit mi is 
' teljes meggyőződéssel hirdetünk, hogy 

övé a jövő.
De nem fogja ezt mindaddig elérni, 

. mig a letűnt, sötét korszak letört 
Bayardjainak vezetésétől meg nem 
szabadul, a mig arra az öntudatra nem 
ébred, hogy ezek az emberek a szociá
lizmust csak végső ütőkártyának akar
ják felhasználni, hogy zavart támassza
nak 8 e közben uj életre támadjanak 
s esetleg ha uralomra kerülnének, a 
mit seüki sem óhajt, ép úgy megcsalnák 
azokat, a kik hátukat tartották oda 
nekik lépcsőül, a mint szegre akasztott 
elveik mellől évtizedeken át fumigálták 
a magyar nép jogos és méltányos

Nyomor.
Jelenetek a „Berlini Osztrák-Magyar Segély- 

, egyletu fizető pénztára előtt.
Közli: László Ákos

Motto : Maradj houodbau és munkálkodj becsülettel.
Mint az egylet kezelö-bizo'tságának tagja 

jutottam az egyletnek a Friedrichstrasse 250. 
sz. alatti helyiségébe, ahol helyettesképpen 
bízattam meg a szükséget szenvedő és 
munkanélküli honfitársak között kiosztandó 
segélypénzek kifizetésével. A 5 előszobába 
lépve, szomorú gyülekezetei láttam magam 
előtt : férfiak, asszonyok, gyermekek, aggok, 
és ifjak tarka összevisszaságban, számra vagy 
hetvenen. Már az első pillantás szivethasitó 
ezen sajnálatra méltó teremtések láttára. 
Emberek, akiknek arcáról a szükség, a 
nyomor, a nélkülözés és a kétségbeesés sir 

•

TÁECZA
Öregek temetnek.

Valaki meghalt ; . . . koporsót visanek 
EgyszerUt, négyen öreg emberek
Levett kalappal ; fejük lehajtva ;
Méla ajkukon felbiíg az ének.

S száll a gyászdal a vének ajkirúl,
S vontatva, búsan messzi reszket el . . .
Nem sir a bú a szürke pillákról,
Redős arcukon béke ömlik el.

Meghalt társukat csöndesen viszik, 
Mint lúlvilági béke — szellemek ;
Kiérnek véle s csöndben leteszik
Holt hívüket az — üreg emberek.

. . . Tömjén illat a légben elvegyül, 
A pap imát mond s halkan köny rög • . .
A véneknek a csöndes sirkörül
Szemükből bús, meleg könnyű pö <‘g.

S iáig zörg a hant tűnődve nézik el,
A sir ölét lassan, miként telik —
S merengve sóhajt tört lelkűkbe fel ; »
Lehet, ma, holnap, — nékem földelik . • •

Magyar.

„SlaToni* - aug. 1%

Tekintetes Szerkesztő úr!
Európa utolsó pontjával, Gibraltárral 

fejezem be a Földközi tengeri ut leírását.
Nápolyban vagy hatvan angol tzállt be, 

e az ebéd — illetve lunch és dinn-.rnél 
most már az asztaloknál, felosztva, a tisz
tek elnököltek. Mi magyarok — fgy öre8 
báró, egy Midó r enegál és annak — hm, a 
barátnéja, kis leányával és én, a magyar 

orvos mellé kerültünk. S magyar pincér, 
valamint magyar szobaleány állt rendel
kezésünkre.

A fedélzeten, derült, tiszta időben, 
figyeltük a tájat.

Látható már Gibraltár és az afrikai 
partok ?

Wier seben noch nichts !
Aber wier seben auch kein Frühstück 

nicht I
Mondja az örökké éhes báró, kinek a 

nap késése rehogy Bem volt Ínyére. Mert a 
Földközi tengertől, a nap, naponta harminc 
perccel kelt később, b ugyan annyival később 
nyugodott le.

No, majd visszafelé annál nagyobb lesz 
az öröme I Mert a nap ée reggeli, ugyan 
annyi {perccel naponta, korábban fognak 
jelentkezni.

Aa idő eltérés, hazánk és Newyork 
között, hat óra és harminc percet tesz ki. 
Melyet mi, tiz nap alatt észlelve, zsebórá
inkat utánna igazítottuk. Végre látszanak 
u európai partok, előttünk kéklik már 
Gibraltár.

Istenem, de csak szép a természet, a 
világi A tenger sötétkék s az európai par
tok ellapulva, nyúlnak előre s egy, eget 
verő, óriási eziklatömbben végződnek. Ez 
Gibraltár I

Ez égbe nyúló szikla mellett haladunk, 
Európának e természet adta erődjén, mélyen 
benyúlva a tengerbe, az emberikéz alkotta 
bástyák, erődítmények, védmüvek látszanak.

Gibraltár szikláira épült bástyái, sima kő
falak törésekkel, kiszögellő sarkokkal, éta
gokkal, tornyokkal, lapos, viadukt féle 
épitményekkel, egy bevehetetlen erődje az 
angoloknak, melyen a spanyo'ok ostroma, 
nem egyszer kudarcot vallott. Elől, a ten
gerbe nyúlt nyelven, van a világitó torony. 
A hegy középső csúcsán, tornyos vár épü
let áll : a jelző telep.

Az egész hegytömböt, kiszögellő bás
tyáival, megkerüljük. A bástyák alatt, a 
tengerben is, védgátak vannak huzva, itt-ott 
megszakított nyílásokkal.

Amint a szoroshoz közeledünk, a szél 
erősbiil. Hajónk felhúzta árbocára az ame
rikai lobogót.

Megkerülve az óriási szikla bástyát, 
annak nyugati oldaláD, a hegy aljában, terül 
el előttünk, Gibraltár városa, össze tömörült 
ház csoportjával. A város kicö, vagy 25 
ezer lakossal.

A hegyfoktól távol, nyugatnak, egy 
öblöt képeznek az európai partok, hol gyá
rak, községek látszanak. Az öböl tele van 
hajókkal, halászbárkákkal s apió gőzösök 
— olyan velencei vaporettók — vigan 
siklanak tova.

Balra tőlünk nyúlnak el Afrika partjai. 
Hajónk csak horgonyt vetett a kikötőben. 
Egy csúnya, csokoládé bzídü felhő kavargott 
fölöttünk s megült a hegy csúcsán. Én a 
fedélzeten ülve, téli felöltőbe burkolódzva, 
nézem a tájat.

Ami'y fojtó hőség van bent a hajóban,

éy oly hűvös, szeles a fedélzet s itt a téli 
ruhát mindig eltűri az ember. Én ál'andóan 
a fedélzeten tartózkodom, egészség szem
pontjából.

* Este elhagy'uk Gibraltárt is, az utolsó 
posta számomra mitsern hozott.

Hajónk felszedto horgonyát s lassan 
megindult.

Gibraltár lámpái kigyultak s a hegy
tetőt egészen befödte a felhő, mit a hold 
megeziistözöit. Egy óriási koporsót mutatott 
a hegv, a ráboruló ezüstfelhö szemfödövel, 

: melynek aljában csillagokból font koszorút 
a kegyelet. Még a köny sem hiányzik, mely 

' elborítja a bánattelt szemet: rá szállt a kőd.
Busán nézem az egészet, mintha lelko- 

' met boritauá e szemfedö.
A hegy végéo, benyúlva a tengerbe, 

az erdők ormán, ott a fejfa is : a világitó- 
torony, melynek lámpája oly vakítóan viiá- 

í git, mint egy megrögzitett napsugár.
Holnsp már az At'anti Oceáron ébredve 

pillantom meg a felkelő napot s tiz napig 
szárazföldet nem látva, az utasok és hajó 

1 életet, lesz időm megfigyelni. Bár hajónkon 
1 az élet internationális, de tisztjei angolok s 
| ép úgy az utasok túlnyomó része is. így
* tehát alkalmam van az angol szokásokat és 
l sajátságokat nem csak a menükön, hanem

az embereken íb észlelni. Hogy udvariasak, 
! azt már volt alkalmam eddig is tapasztalni.

Tisztelettel

cLezaarl EcToolc Máxla.



le ; férfiak, akiknek heteken át alig volt 
betevő falatjuk ; aggok lerongyolódott ruhák
ban ; asszonyok, akik már mindenüket eladták, 
hogy éhségüket csillapíthassák ; ifjak, akiknek 
fáradtan hajló testtartása árulja el, hogy napok 
óta hajléktalanul bolyongtak e világvárosban, 
hivalkodó csecsemők, piszkos mezben nyög- 
décselő gyermekek, akik félénken rejtőznek 
anyjuk ruhái mögé ; agg asszonyok csendesen 
tekintve maguk elé. Mind e szerencsétlenek
nek az utolsó reményt jelenti egyletünk, 
melyhez a fuldoklónak a szalmaszálba 
kapaszkodás végső reménységével fordulnak.

Megkezdődik a kifizetés. Felhivatik az 
e'sö szám : Egy asszony lép szemérmesen 
közelébb. Először a szokásos kérdések 
intéztetnek hozzá: Neve ? Honnan jött? Hány 
éves ? Férjnél van ? Gyermekei ? Foglalko
zása ? stb. Reszkető hangon felel, megmondja 
nevét, illetőségi helyét, korát, férjnél vaD, 
h»t kiskorú gyermeke van, varrónő, férje 
néhány n«p előtt bocsájtatott el a kórházból, 
ahol három hónapig feküdt. Férje lakatos, 
melibeteg és most nem talál munká*.  Nyolc 
nap óta alig van betevő falatjuk. Végignézek 
a szegényen. Áldott állapotban van. Arcán 
a bánat vont barázdákat. Vannak igazoló 
iratai '? — kérdem. Előveszi : a kórház
bizonyítványa, házassági okmány, a gyer
mekeinek születési okmányai. Miután az 
adatok megegyezőknek találtattak, a pénz 
segélyt átveszi. Könnyektől fuldokló hangon 
köszön a szegény asszony és eltávozik. 
Ugyan mennyi időre elég ez a segély a 
nyoic személynek 1 Talán egy hétre 1 Mi 
történik azután a hat gyermekkel ? Képze
letemben magam előtt látom az éhező, 
gondozatlan gyermekeket 1 Az apa beteg I 
Az anya kétségbe esve 1 Mily könnyen nyújt 
kezet egymásnak ily körülmények között a 
nyomor, a sinlődés és a bűntény 1

A 2. szám lép be. Korosabb férfi. 
Kötélgyártó. Heti 15 márka munkabérből 
kellett feleségét, négy gyermekét és öreg, 
beteges anyját eitartanis. Végre maga is 
beteg lett és állását elvesztette. A felesége 
küldöncszolgálatokkal keres nehány garxst. 
Az asszony tizennégy nap óta fekvő beteg, 
ő maga pedig hasztalan keres munkát. Az 
Ínség már szörnyű. A gyermekeket a jószivü 
házbeliek táplálják. A lakbérrel már negyed 
év óta adósok. Ami holmijuknak csak leg
csekélyebb értéke is volt, mind a zsibárushoz 
vándorolt. A férfi könyörögve nyújtja kezét : 
„Uram, segítsen, könyörüljön rajtunk 1“ 
Miután iratai rendben találtattak, megkapja a 
pénzsegélyt. Két vagy három hét múlva, 
fajdalom, bizonyára ismét viszontlátjuk.

3. szám. Gyászruhás nő lép az irodába. 
Jobb karján kicsiny gyermeke, balján két 
esztendős leánykát vetet. Három apró 
gyermeke van otthon még, a város keleti 
részén levő lakásán. Megtörtén, könnyezve 
beszél : a férje szabó. Barátai unszolták, 
hogy hagyjon fe! hazájában a munkával. 
Berlinbe csalogatták, ahol állítólag kincsek 
várnak az iparosra. Oh, mily keserűen

I

Késő titok.

— Jó estét atyám 1
Chaple ur a karosszékből leánya felé 

nyújtotta kezét. Mielőtt átölelte, hosszan 
rajta pihentette tekintetét, mely a leány 
szépségét látszott megbámulni s ugyanakkor 
a fájdalom vonása vegyült mosolyába.

— Igen 1 — szólt. Ma még jó ostét 1
De ki tudja holnap , . .

A fiatal leány kedves haraggal tilta
kozott :

— Holnap ? . .. Hisz még három hétnél 
tovább leszünk együtt !

Chaple tréfásan utánozta a leánya 
hanghordozását ;

— Három hétig ?
Azután hozzátette :
— Ez neked oly hosszú idő lesz, 

mintha bárom század xo'na. Nekem a holnap I 
Istenem 1 Hát nem tegnap volt, hogy még 
egészen kicsiny voltál ? Ah, még most is 
előttem vagy rövid szoknyácskádban .... 
Pedig azután hirtelen megnőttél, nagy leány 
lettél ... És most menyasszony vagy és 
férjhez megy 1

öntudatlanul ismételte e szavakat :
— Férjhez mégy I Dtwin asszony lesz 

belőled 1 Henry Dtwinné 1 Paulina 1
Paulina elérzékenyülve atyja vállához 

simult.
Chaple ur folytatta :
— Végre is az élet folyása 1 A vén 

papák magukra maradnak. Boldog vagyok,

I

I
I

1
Iii
i
iI
i

I
I

I

I

i

I
i
1
Ii

I
f

csalódtunk 1 Nemcsak hogy rosszul fizetik, 
de íöviddel ezelőtt munkahiány miatt 
felmondtak neki. Négy hétig szaladgált körül 
a városban, hogy valami munkát találjon, 
de eredmény nélkül. Mindenütt azt a választ 
kapta : Nincs hely, a műhely túlzsúfolt ! A 
munkakeresök sokasága fölülmúlja a szük
ségletet ! Végre is a varrógépét kellett 
eladnia. A kapott pénz egy részéből a határig 
utazott, ahonnan gyalog fogja az utat hazáig 
megtenni. A megmaradt pénzből férje 
elutazása óta éldegél gyermekeivel. Most az 
utolsó fillér is elfogyott s minden segítség 
nélkül áll itt. Nem akar koldulni, csak 
utaztassák gyermekeivel haza. Holnapután 
ki kell költöznie a lakásból és az utczára 
kerül. Nyomban pénzsegélyt kapott és 
másnapra rendeltetett be. Közben fölkerestem 
a házat, amelyben lakik, hogy közvetlen 
értesülést szerezzek be. A házfelügyelönö, 
egy pék felesége, adta meg a kívánt felvi
lágosítást. Szegény honfitársnönk igazat 
beszélt. E'mondta a jólelkü házfelügyelönö, 
hogy néhány nap óta ő adogat a gyerme
keknek kenyeret, hogy éhen ne vesszenek,
— „ez volt bizonynyal az egyedüli táplálékuk, 
mert nekik még burgonyára való sem 
kerülhetett" — tette hozzá szánalommal. 
Beléptem a szűk, piszkos, sötét udvarba, 
hogy a család által lakott helyiséget meg- 
szem'éljem. Jobbról nyitott tehénistálló, ezzel 
szemközt a kereaztépület, ez előtt szemétdomb 
bűzlik. E szemétdomb mögött van a ke- 
resztépületDen a család „lakása". Konyha 
és szoba. Az előbbiben egy takarék’űzhely
— semmi más 1 Az edény itt fölösleges 1 
Minek is, hiszen úgy sincsen mit főzni 1 . . 
A szobában egy ágy. A kopár falakon nehány 
rahadarab csüng, amolyan rongygyá viselt 
foszlányok ; alkalmasint a gyermekek párnája, 
Amint az asszonynak tudtára adtam, hogy 
hazautazásáról gondoskodni fogunk, megra
gadta kezemet, hogy hálás megindulással 
emelje ajkaihoz. „Bár sohse hagytuk volna 
el hazánkat" — sóhajtolta. „Otthon legalább 
megvolt a mindennapi kenyerünk. Verje meg 
az Isten azokat, akik bennünket nyugodt 
otthonunkból az idegenbe csaltak !u

E kitérés után térjünk vissza a többi 
szükölködőkhöz.

4. szám. Egy nem éppen fiatal házaspár. 
A férfi csak tótul, a nö anyanyelvén kivül 
törve németül is beszél. Munkások. Gyalog 
jöttek Berlinbe. Nem találnak foglalkozást. 
Két nap óta hajléktalanok. Tegnap óta egy 
darabka kenyeret sem ettek. Hazautazni 
szeretnének innen. Mihelyt az utánvizsgá'at 
valóságát igazolja, hazaküldetnek.

5. szám. Egy még meglehetősen fiatal 
ember, rokonszenves külsővel. Öltözéke 
erősen megroDgá’ódott. Szakadozott cipőjéből 
a lábujjak kandikálnak ki. Fehérnemű nélkül, 
szakadt nadrágDa és rongyos kabátba 
öltözötten. Sápadt, beesett arca néikülözést 
árul el, sovány kezében ideges mohósággal 
lóbálja elroDgyolódott kalapját. Egy kis 
faluból való, ahol atyj», egy szegény zsidó

mert boldognak tudlak ! Csak egyet sajnálok, 
hogy édes anyád . . .

— Ah igen, szegény 1 — kiáltott fel
elszomorodva Pauline.

Csend támadt. Mindketten visszaemlé
keztek arra a rettenetes automobilszeren- 
ceétlensógre, mely tiz hónap ezelőtt Chaple 
asszonyt menten megölte. S a sors titokza
tossága kisértetkép ráült mindkettőjük 
elméjére, mert e baleset juttatott szerepet 
életükben Henri Devinnek. A fiatal embert 
ott látták meg legelőször a baleset színhelyen. 
Ö emelte iöl a szerencsétlenül jártat s ö 
fáradozott körülötte— sajnos eredménytelen 
— élesztőéi kísérletekké). A fiatal ember 
megnyerte minekettőjük rokonszenvét s 
közte s Pauline közt csakhamar szerelem 
fejlődött ki.

— Esküvőd és annak előzményei — 
szólt Chaple ur — olyannyira eszembe 
juttatják a boldogultat, hogy azt hiszem 
mellettünk van shozza is beszélek. S szükségét 
érzem annak, hogy átéljem újra kissé a 
múltat. Majd ha visszavonulsz a szobádba, 
vidd magaddal ezeket. Téged illetnek. Lásd, 
e fiókban emlékek vannak tőle. Nem nagy 
dolgok, de olyanok, melyeket kezével 
érintett b melyek ezért kedvesek előttünk 
, . . Nézzük csak 1 Jöjj, ülj le mellém.

Azután kihúzta a fiókot.
— Nézd, szallagok, száraz virágok. 

Azután ékszerek. Te majd viselni fogod. 
Itt meg levelek vannak, amiket ö kapott. 
Ezeket elégetjük. Ab, lásd, ezek Suzsnne

iparos, még öt gyermekkel él. Jó iskoláz
tatásban részesült. Kevés pénzzel Amerikába 
ment. Adást nem talált s ehhez még beteg 
íb lett. Honfitársak szánalmából jutott 
Hamburgig szóló hajójegyhez. Berlinben is 
hasztalan keres foglalkozást. Beteges állapota 
miatt nehezebb munkát nem végezhet. Több 
kórházból utasították el túlzsúfoltság miatt. 
Minthogy igazoló iratokat nem tudott 
felmutatni, abbeli kívánságának, hogy haza
utazhassák, nem tehettünk nyomban eleget. 

, Pénzsegély lyel és egy kórháznak szóló 
I ajánlással láttatott el.

6. ssám. Intelligens arczkifejezésü, 
jómodorú férfi. Kereskedő. Meglátszik rajta, 
hogy jobb napokban volt része. Családapa. 
Hosszas betegség mindenét fölemésztette. 
Amint vagyonúnknak és viszonyainknak 
megfelelő segélye nyújtottunk át neki, mély 
sóhajtással fakadt e szavakra ; „Ezzel a 
pénzzel vigyek feleségemnek és gyermeke
imnek segítséget 1 Mit tegyek, ha ez elfogy 
és én állást nem találok ? I Ha legalább 
módomban volna hazámba visszatérni 1“ — 
„Jó ember, nézzen csak az előszobába I 
Látja, hányán várakoznak míg enyhitö 
adományra. Igazságosan kell eljárnunk és 
mindenkinek — amennyire pénzbeli eszkö
zünk megengedi — kell valamit juttatnunk." 
Nehéz szívvel távozott el.

És igy még számtalan jelenetről 
számolhatnék be. De majd valamennyinek 
ugvanegy a tartalmi ; amint Tolstoj Karennia 
Annájában mondja ; . . . .minden család a 
maga módja szerint szerencsétlen." Mindegyik 
kérelmezőnek ugyanaz a kívánsága : haza 
utazhatni, oda, ahol mindenütt az általa 
legjobban ismert és leghívebben szeretett 
göröngyre léphet. De miből ? Napipénztárunk 
kimerült. Az irodát bezárják. Akik ma nem 
kaphattak már segélyt, a legközelebbi fizetési 
napon jönnek vissza és ismét a szükség és 
nyomor kerül napirendre. Akik elintézés 
nélkül bocsájtattak el, ezekből a kétségbe
esés szavai törnek ki : „Lehetséges ez ? 
Tovább éhezzünk ? Tovább kóboroljunk 
hajléktalanul ? Mihez kezdjünk a legközelebbi 
fizelönapig ?“ És mégis 1 így kell történnie 1 
A pénztár üres és ahol uincs, onnan — 
sajnos — nem lehet kivenni 1

, Ti szegény alattvalói a magyar hazának I 
; A legtöbbje ezeknek szorgalmas, becsületes 
' iparos, munkás, kereskedő, akik csalfa 

reménnyel búcsúznak hazájoktól, hogy az 
idegenben jobb munkabérre találjanak. 
Sajnálatosan igazolják az egylet statisztikai 

' kimutatása*,  hogy ezen úgynevezett kiván- 
< dorlók 99%-a ábrándot hajszol. 8Oo/° ezek 
, közül minden pénzkészlet nélkül veszi kezébe 
' a vándorbotot. E árasztják a német fővárost, 
j hogy innen a tengerentúlra juthassanak.
1 Megkísérlik előbb Berlinben jó szerencsével 
! foglalkozásra szert tenni. Mégis 1000 munka

kereső közül ha 3—4 talál néha keresetet.
i Es még mielőtt Hamburgba vagy valamely 
* más kikötőállomáshoz jutnak, igy szenvednek 
| hajótörést. Mi marad más hátra számukra,

I levelei, a barátnőjéé. Én nem olvastam el 
soha, mert tisztelem a levéltitkot. Óvatos 
egy hölgy volt ez a Suzanne. Kivül ráírva 
a címe, ha eltalálna veszni a levél. Nézd 
csak : , Décle asszony .... utcza..............
házszám".

Egy levél kisiklott kezei közül s a 
padlóra hullott. Az öreg ember utána hajolt. 
A levélboritékból esés közben kissé kicsú
szott a levél, Chaple ur tekintete a szavakra 
esett :

Imádott I... örült szerelem . .. észvesztő 
csókok . . .

Chaple ur figyelmesebben olvasta. 
Semmi kétség, a szavak férfitól származtak 
. . . Feleségének kedvese volt 1

Elbalványodott és fölemelkedett. Agyá
ban keringeni kezdtek a gondolatok. De ki 
lehetett ez a férfi ? Ki ?

— Atyám ! — nyugtalankodott Pauline. 
Mi bajod ?

— Semmi. Egy kis vértolulás. Nem kellett 
volna lehajolnom.

De nyugtalanul révedező tekintete elá
rulta belső viharát.

— Ezek a levelek nem a mieink, 
Atyám 1 — szolt Pauline. — Igazad volt,
égessük el 1

— Igen, majd elégetjük . . .
— De most.. . azonnal 1 — könyörgött 

a leány.
Chaple ur habozott. Egy pillanatig meg

érlelődött benne a meggyőződés, hogy 
valamennyijük javára lesz, ha nem fürkészi 
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mint koldulni és embertársaik szánalmára 
appellálni. 220/° valamelyes készpénzzel 
rendelkezik. Ez azonban csak rövid időre 
elegendő. Csakhamar föiemésztetik — mert 
munka vagy éppen biztos állás ritka, mint 
a fehér holló. Csakhamar megkezdődik » 
küzdelem a napi táplálkozásért ; küzdelem 
az éhséggel és a nélkülözéssel. És mi 
eredmény ? A hazába való visszatérés vágy4) 
a hazába, amely előttük az idegenben 
oázisként tűnik fel. De a haza messze van, 
pénz meg ninc3 az u'azásra. Nem marad 
hátra egyébb — mint a koldulás. lUOy 
honfitársunk jutott eme meggondolaslan, 
könnyelmű lépéssel lelkileg és testileg 
tönkre 1 Hánynak hiányzik jelleme, hogy a 
legnagyobb nyomorban is tisztessége, ős 
becsületes maradjon 1 A világváros talaja 
süppedékeny 1 Mennyi veszélyt és kísértést 
rejteget 1 Mennyit nyel al 1

***
A fenti sorokat mint a királyunk (j 

felségének védnöksége alatt álló „Berlini 
Osztrák-Magyar Segélyegylet" tagja inam 
le. Az egylet ideális, nemes célt követ : 
szükségbe jutott, elszegényedett és ateg 
honfitársainkat támogatni, nekik a hazába 
való visszatérést lehetővé tenni, hogy ismét 
hasznos tagjaivá lehessenek hazánk társadal
mának. Ezren és ezren élvezik évenként e 
jótéteményt. Hányat mentett meg már az 
egylet a teljes sülyedéstől, hányat tartott
már vissza az erkölcsi romlástól ; hányat 
terelt a becsületes munka s a kötele^ség- 
teljesités útjára ! Mégis ! jótéteményt 
gyakorolhatni, ahhoz pénz kell, pénz és újra 
csak pénz.

Bár az egylet nem kicsinylendő segély
forrásokat mutathat fel, amelyek részben 
önkéntes adományokból, a rendes tagok 
járulékaiból és kisebb-nagyobb pénzadomá
nyokból származnak, de az egylet iránt 
támasztott igények emellett hónapról-hónapra, 
sőt napról-napra növekednek. Az uralkodó 
gazdasági pangás, az általános drágaság, az 
ipar minden terén mutatkozó feszültség, a 
sztrájkok kitörése szaporítja természetsze
rűleg a szükségben szenvedők számát, 
Mindemez Ínségesek a munkaerők hiányát 
pótolhatnák otthon. Az egylet, eme körülmény 
mérlegelve, e kivándorlottaknah módot nyújt 
a hazába való visszautazásra, amennyiben 
ez az egylet erejét túl nem haladja. E 
feladatnak azonban teljesen megfelelhetni, 
a honfitársak részéről az eddiginél több 
támogatásra van szüksége az egyletnek. 
Remélem, hogy a fizetönap e hű vázolása 
úgy magánosok, mint testületek és intézetek 
körében visszhangra talál olyképpen, hogy 
egyletünk tagjai közé sorakoznak.

A kisipar és a vásárok.
A változott viszonyok folytán az ipar 

terén méltán tehető fel a kérdés, vájjon 
szükséges, hasznos e a vásár a kisiparosra, 
avagy kár ? Erre a kérdésre az iparügyek 
terén nagy ismeretkörrel és áttekintéssel 
biró egyik országos szaktekintélyünk úgy 

tovább a titkot. Igen I Elégetni, elfeledni, 
eltemetni mindent I

Habozása bátorságon öntött a lányba. 
Lehajolt a szőnyegen heverő levélért. Mikor 
fölemelte, a lámpa fénye keresztül esett a 
borítékon. Tisztán láthatta az írást.

Most a leány halványodott el.
I — Mi az ? Mi bajod van ? — kérdezte 
• Chaple ur.

— Semmi I — felelt hirtelen a leány, 
■ azután kezével végigsimitott homlokán. Maid 

összeszedve magát, szilárd hangon kérdezte 
atyjától :

— Atyám, a te zavarodat ezek a levelek 
í okozták az imén4 ?

— És ». tiedet az Írás ?
Néhány pillanatig hangtalan csend 

’ támadt. Most már mindketten tudták, hogy 
!i Chaple asszonynak kedvese volt s ez a 

kedvese — Pauline vőlegénye.

Chaple ur végre fölemelkedett s a 
nyaláb levelet beledobta a kandalló tüzébe- 
A papírlapok lángot fogtak, vonaglottak a 
tűzben, azután lassan kialudtak.

— Atyám 1 — szólt Pauline, miközben 
átölelte az öreg embert. Nem három hétig 
maradok nálad, hanem mindenkorra . . .

Azután mindketten sírni kezdtek.
Jaan üerbratcH.



nyilatkozott, hogy a vásárok szaporítása 
nem kívánatos, mert azok a kisiparos 
helyzetén nemcsak nem lendítenek, hanem 
arra hátrányosak.

Ha a vásárokról beszélünk, meg kell 
hülömböztetnünk az országos és heti vásárokat 
s előre keli bocsátanunk azt, hogy alig 
van intézmény, melynek csak előnyei és 
egyúttal hátrányai ne lennének. Midőn tehát 
a vásárok szükségességéről, hasznos vagy 
felesleges voltáról beszélünk, azt kell vizs
gálnunk, vájjon az előnyök, avagy hátrányok 
vannak-e túlsúlyban ezen régi intézménynél ?

Az úgynevezett országos kirakodó 
vásároknak az ország túlnyomó részében, t. 
i. a hegyvidéktől eltekintve, ma már nincs 
értelme és jelentősége. Ezen vásárok vásárló 
közönsége mai nap ugyanazokból kerül ki, 
a kiknek pirci központja az országos vásár 
tartásának helye, akik tehát az úgynevezett 
heti vásárokat is felkeresik. De míg az 
i) szagos vásárokat az ország minden vidé
kről egybesereglett kétes existenciák keresik 
f.| selejtes áruikkal, amelyekkel minden 
anyagi és erkölcsi felelősség nélkül csapják 
be az egyszerűbb vidéki vásárló közönséget 

ezzel a helyi és járási iparosoknak elvi
selhetetlen versenyt támasztanak, addig a 
heti vásárok vevöközönsége többnyire ismerős 
iparosoktól szerzi be szükségletét, a vevő 

s eladó között állandó üzleti viszony fejlődik, 
az iparos jó árut méltányos árban kénytelen 
a piaczra vinni, hacsak vevőit, elveszteni 
nem akarja.

Mig tehát az úgynevezett országos 
kirakodóvásárok nemcsak azon szempontból, 
mert a kisiparosra nagy költséggel és idő 
veszteséggel járnak, — úgy, hogy az iparos 
a legtöbb esetben reá fizet árujára, vagy 
kiig keres azokon minimális hasznot, — 
hanem azért is károsok, mert a kisiparost 
r< á szoktatják a felületes tökéletlen és hanyag, 
sz úgynevezett „vásári*  munkára. A kisi
parnak csak úgy van célja, létjogosultsága, 
ha cikkeit ugyanazzal a külső csínnal állítja 
ki, mint a nagyipar, s mellette jó anyagból 
tartós, gondos, tökéletesebb munkát állít elő. 
A vevörek ugyanis csak ily módon térülhet 
meg az a többletkiadása, melyet a drágább 
s jobb kézi munkáért kénytelen adni s a 
kisiparos csak ezáltal egyenlítheti ki a nagyob 
tökével, tökéletesebb munkafelosztással ké
szült nagyipari és a kisipari termékek között 
létező előállítási költségkülönbözetet.

A heti vásároknál csakis a fentebb 
felhozott hátrányok állanak fenn. Iparosaink 
hetenkint legalább is két délelö<töt veszítenek 
a munkaidőből, mi teljesen .nunkanélkül 
telik el, sőt ha a zord időben a piacon való 
ácsorgáss'.l szerzett megbetegedéseket is 
számítjuk, a munka mulasztás még nagyobb.

A heti vásárok ezen hátránya kétség
telen. Mig azonban az országos kirakodó 
vásárokat a mai változott viszonyok közepette 
határozottan károsoknak, feleslegesnek és 
igy megszüntetendőknek tartjuk, addig a 
heti vásárokról ugyanez nem mondható. A 
heti vásárokra való járás nem okoz számba- 
vehetö költséget. A munkamulasztást 
mérsékelheti a kisiparos azáltal, hogy a 
piacra nem maga áll ki, hanem neje, vagy 
olyan Jjhozzátartozója, aki munkát nem 
mulaszt. A heti vásárok hátrányai tehát 
mérsékelhetők, a vevöközönségre pedig 
határozottan előnyösek, megkönnyítik a 
választást s nem járnak azzal az időveszte- 
seggel, mely az iparosnak otthonában való 
felkeresésével járnak.

Midőn tehát a vásárok felett Ítélkezünk, 
küiömbséget kell tennünk az országos 
kirakodó és heti vásárok között s mig az 
elsőre nézve teljesen osztjuk azt a felfogást, 
hogy azokat szaporítani nem cé'szeiü, hanem 
ellenkezőleg azok megszüntetendők, a heti 
vásárok előnyei még mindig túlsú.ybau 
vannak hátrányai felett s igy azokra szükség 
is van.

Más kérdés, vájjon ezen heti vásárokat 
az iparosok nem tudnák-e más módon 
pótolni ? Igenis, ez lehetséges volna, de csak 
szövetkezeti alapon. A kisiparosoknak olöbb, 
utóbb meg kell érteniük, hogy a nagyiparral 
egyenlőtlen eszközökkel folytatott küzde
lemben csak úgy lesznek képesek magukat 
íentartani, haszövetkeznek s őzzel megszerzik 
azon előnyöket, melyeket a nagyiparnak a 
töke nyújt.

Anyagbeszerzési és áru-értékesitö szö
vetkezetek s ezek által fenntartót közös 
boltok és raktárak tetemesen leszállítanák 
nemcsak az előállítás, hanem ez értékesítés 
költségét is, s igy a mainál sokkal előnyö
sebb helyzetbe juttathatnák a tengődő kis
iparos osztályt. ,

A múlt idők elavult intézményét, a 
vásárokat, csak ily módon lehet és kell máj 
megszüntetni, illetve uj, a mai viszonyoknak 
megfelelő intézménnyel pótolni.

A kezdeményezésnek azonban nem 
fölülről, hanem az iparosok köréből keli 
kiindulnia, a kormány és közegei csak támo
gathatják a kisiparosok életre való törekvéseit.

A kisiparosok helyzetén semmi nem 
segíthet, csak a szövetkezés. ___ ___

Különfélék.
— Barsvármerye közigazgatási 

bizottsága folyó hó 8-án tartotta havi 
ülését Simonyi Béla alispán elnöklésével. Az 
alispán jelentése szerint a közigazgatás me
netében semmi zavar elő nem fordult, a 
vármegyei és városok tiisztikarában változás 
nem történt. — A vármegyei tiszti főorzos

jelentette, hogy a közegészségi állapot a 
vármegye egész területén kedvező volt, 
azonban a beteg forgalom növekedése miatt 
a meselő: ö hónapinál kedvezőtlenebb volt. 
— Orvosrendöri hullaszemlét tartottak : 
Felsöváradon szeptember hó 10 én Krista 
István 28 éves barsberzencei lakos vizbefult 
egyén hulláján és szeptember hó 11-én 
Galbavi József 38 éves barsberzencei lakos 
vizbefult egyén hulláján. Nagysallóban szep
tember hó 20-án Tót János ottani lakos 
hulláján, a ki önmagát felakasztotta. Nagy- 
koszmályon szeptember hó 19-én egy 69 
éves férfi hulláján, a ki dióveréskor a fáról 
leesett. Oroszkán szeptember hó 18-án Virág 
Edgár hulláján, a ki megégett. Garamlökön 
Gunyis Dávid hulláján, a ki önmagát föla
kasztotta. — A kir. tanfelügyelő jelentette, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

; a verebélyi állami kisdedóvó részére foglal- 
; k oztatási eszközöket, azonkívül a bútorzat 
I kijavítására 100 korona államsegélyt enge

délyezett ; — az újonnan szervezett tőrei 
állami népieko ához Lichtner János tanítót 

| nevezte ki, — ez azonban állását még el 
s nem foglalhatta, mert az iskola bútorozási 

költségei — dacára a tanfelügyelő felter
jesztésének, még nem engedélyeztettek, s 
mert a község azon lakói a kik az iskola 
építését biztosították, az iskola szervezése 
alkalmával kikötötték, hogy az iskolához 

j ev. ref. vallásu tanító alkalmaztassák, — 
Lichtner János pedig róm. kath. Azért ügyét 
a tanfelügyelő döntés végett a kultuszmi
niszterhez azzal terjesztette fel, — hogy a 
kinevezési javaslat megtétele alkalmával e 

1 körülményre a miniszter figyelmét felhívta. 
; — A vihnye-peszerényi állami iskolánál 
í Major Róza tanítónőnek nyugdíjazása foly

tán megüresedett tanítónői állásra a minisz
ter Sípos Gyula berettöi tanítót helyezte át. 
A kékellői állami iskolához Kürtössy Andor 
ottani községi tanító lett kinevezve. — Az 
állami iskolai tandíjmentes szegény tanulók 

: részére a miniszter 863 ingyen tankönyvet 
I engedélyezett. A miniszter a néhai Libich 
I István alsóváradi volt tanító Ferenc nevű 

árváját, — a kinek az anyja is meghalt, — 
a kecskeméti tauitói árvaházba felvette.

— Eljegyzés. Alsólieszkói és ordódi 
ifj. Ordódy Vilmos dr., lévai járási szolgabiró 
eljegyezte kesselökeöi cs motesiczi Motesiczky 
László nagymálasi földbirtokos és neje órdi 
és zádorházi Stúr mán Márgit bájos leányát 
Saroltát.

— Tanítói közgyűlés. A Lóvá vidéki 
róm. kath, népnevelők egyesülete 1907. évi 
október hó 24-én Léván, a városháza 
dísztermében rendes közgyűlést tart, melyet 
délelőtt 9% órakor a plébánia-templomban 
ünnepélyes szentmise előz meg. — A 
közgyűlés tárgysorozata : 1. Elnöki megnyitó 
és évi jelentés. 2. A tanító teendője a 
szociális kérdéssel szemben, — magyarázza : 
dr. Andor György ur, esztergomi praelátus 
kanonok, föegyházmegyei irodaigazgató. 3. 
A népiskolai kézimunkatanitás és az uj 
tanterv, — magyarázza : Kriek Jenő ur, lévai 
állami tanitóképzöintézeti tanár. 4. Emlék
beszéd Havas Oltilia és Csongrády Vincze 
elhunyt tagtársak felett. 5. Jegyzők választá
sa. 6 A pénztárosnak a felmentvény megadása. 
7. A cétényi kör kérelme más egyesületbe 
való beosztása iránt 8. Az elnökséghez 
beterjesztett indítványok tárgyalása. A 
közgjü'és után 1 órakor társas-ebéd, melyre 
levelezőlapon jelentkezni lehet lokody István 
lévai kántortanitónál. — Egy teríték ára : 
2 korona. A közgyűlésre a tanügy iránt 
érdeklődőket ezúton hivja meg az elnökség.

— Újbánya veszedelme. F. hó 9-én, 
szerdán nagy veszedelem érte Újbánya r. 
t. várost. Ebéd után kéménytől következté
ben kigyuladt a városháza mögött lévő 
emeletes ház,a nagy szél tovavitte az üszköket 
s igy csakhamar több ház állott lángban. 
Táviratilag kértek Léváról segítséget ; a 
helybeli tűzoltóság csakhamar össze is állott 
és különvonattal utaztak Újbányára. A legna
gyobb megfeszítéssel útját tudták állani a 
tűz tovább terjedésének, de már akkor 25 
lakóház és vagy 40 melléképület égett el. 
Az égő házakat — melyek többnyire fából 
épültek — már nem lehetetett megnenteni; 
a faházak porrá égtek s csak egy rakás 
üszők és hamu mutatta, hogy ott ház állott. 
Emberéletben kár nem esett, de az anyagi 
veszteség igen nagy. A lévai tűzoltók igen 
kitüntették magukat a tűz továbbterjedésé
nek megakadályozásában ; az újbányái elöl
járóság hálás elismerését s az ujbánya-vi- 
déki tűzoltók bámulatát érdemelték ki.

— Kézfogó. Pankovits Aladár betét
szerkesztő kir. albiró e hó 7-én eljegyezte 
Oravetz Sárikát, Dr. Oravetz Kálmán megyei 
tb. főorvosnak és feleségének, szül. Szecskay 
Saroltának leányát Verebétyen.

__ Szervező gyűlés. A« 1907. évi 
XIX. t. ez. valamint a m. kir. állami 
munkásbiztositó hivatal 1883. sz. felhivása 
folytán a lévai kér. munkásbiztositó pénztár 
1907. évi október hó 24. reggeli 10 órakor 
tartja a lévai kér. munkásbiztositó pénztár 
helyiségében rendes közgyűlését, melyre 
meghivatnak a megválasztott közgyü ési 
kiküldöttek. A közgyűlés tárgyai : 1. A 
munkaadók csoportjából 3 igazgatóság, 
rendes és 1 póttag választása. 2. A munkaadók 
csoportjából 2 felügyelő bizottsági tag 
választása. 3. Az orsz. pénztár közgyűlési 
kiküldöttek választása és pedig : a munkaadók 
csoportjából 1 rendes és 3 póttag , a 
biztosítottak csoportjából 1 rendes és 3 Pö“*g  
választása. 4. A választott bíróság ülnökók

Súlyos 
az ütőere is el van vágva —

választása és pedig : a munkaadók csoportjából 
10 rendes és 5 helyettes : a biztosítottak 
csoportjából 10 rendes és 5 helyettes ülnök 
választása. 5. Az 1907. évi junius hó 30-ig 
gyűjtött vagyon mikénti felhasználása iránti 
intézkedés és határozat hozatal. A közgyűlés 
határozatképes, tekintet nélkül arra, hogy 
azon a munkaadó és az alkalmazott kiküldöt
tek egyenlő arányban vesznek rész*,  avagy 
sem. Úgyszintén határozatképes a közgyűlés 
a megjelentek számára való tekintet 
nélkül is.

— Az állami tisztviselők lakbére. 
A kormány, mint biztos forrás jelenti, az 
állami tisztviselők lakbérkérdését úgy oldja 
meg, hogy az összes rangosztályok lakbérét 
felemeli akkép, hogy ezentúl az eggyei 
magasabb rangosztály lakbérösszeget fogják 
kapni. így például a XI. osztálybeliek az 
eddigi X, osztálybo'i lakbért, a X. osztláy- 
beiiek az eddigi IX. osztálybelit t igy tovább. 
Az erről szóló törvényjavaslatot a pénzügy
minisztérium elkészítette s az már legközelebb 
a képviselőház legelső ülései egyikén 
benyújtásra kerül.

— Az asszony boszúja F. hó 9-én 
csekély okból súlyos testi sértés esett az 
uradalmi podluzsányi majorban. Dudás Sándor 
béres leánykája megütötte Svec Jakab béres 
malacát, mire Svec megverte a kis leányt. 
Erre természetesen Dudásué is a küzdőtérre 
lépett, aminek az lett a következménye, 
hogy Svec és felesége közös e övel megverték 
Dudásnét. Később a férfiak elintézték egymás 
között a do'got, mégpedig r orekedés nélkül. 
De dudásné nem nyugodott bele a békekötés
be, boszut akart állani, és folyton nógatta 
urát, hogy „csináljon rendel". A szelíd és 
békás természe ü Dudás azonban erre nem 
volt hajlandó. Dudásnó a nagy vásár napján 
bejött Lévára, és hozott az urának egy üveg 
pálinkát. Majd ismét „rendcsinálására 
ösztökélte, mire a pálinkától elkábult ember 
fogott egy baltát, bement az istálóba és ott 
az ágyon szunyókáló Svecet a balta élével 
fejbevágta: másodszor is fejbeütötte, de már 
a fokával, azután elszaladt. Svec fö ugrott, 
de egypár lépés után összeesett, 
sebeivel 
beszálitották a kórházba, Dudást pedig 
elfogták.

— Áléval őszi vásár. A M.hálynapi 
vásár, mely ez idén okt. hó 7. 8. 9. napjaira 
esett, forgalom tekintetében fölülmúlta az 
eddigi összes országos vásárokat. A nagy 
piactér ezúttal csakugyan szűkno': bizonyult, 
a tágasabb u‘czák is mint el voltak foglalva 
a gabonás és egyébb szekerekkel. Gsokélyszá- 
mu rendőrségünk elismerésre méltó munkát 
végzett, mikor az óriási tömeg közlekedését 
lehetővé tette. Késő estig valóságos szekeres 
népvándorlás történt a városból a szerte 
ágazó utakon ; akik a bálnái utón tértek 
haza, i 
csárdánál, 
táncmulatság fo'yt, melyen a vidéki magyar 
leányok is szívesen részt vesznek. Már úgy 
jönnek be a lévai vásárra, ünnepi ruhábaD, 
selyemben, bárzsonyba öltözve, nehéz ék
szerekkel díszítve, a legények is virágos 
selyem, ezüstgombos és csatlós „lajbik“ ban 
büszkélkedtek és járták a magyar táncot. 
A garammenti magyar nép jólétének, 
pompaszeretetének ragyogó képét iáthatóa 
ott a szemlélő. Gazduramék pedig a táltos 
lovaik táncában gyönyörködtek. Hát bizony 
bo'dog lehetne a magyar. . . .

— Amerika felé. Csütörtökön délben a 
nagykoszmályi ál omáson szomorú jelenet 
játszódott le. Egy csomó férfi ember szállt 
fel a vonatra — Amerika felé, O;t siránkoztak 
hozzátartozóik, az rtthonhagyott menyecskék 
sírva nyújtogatták föl a kocsi ablakához az 
ölbeli csec-emöket, akik immár árvaságra 
jutottak. Maguk az elutazók is Bírtak, 
siratták hátrahagyott kedveseiket, és — 
mégis elmentek. Valami istent élen kerítő jár 
már Léva vidékén is, csábítja a hiszékeny 
tót népet kifelé, nem is Fiume, hanem 
Hamburgon át. Ezek ellenőrzésére többet 
kellene a néppel foglalkozni azoknak, akik 
arra hivatottak és akiknek ez kötelességük 
is volna.

— vásári tolvajok. Kolompár Verona 
bácskulai és Buligovits Fekete József zombori 
zsebm3<szők a pozsonyi vásárról — Léván 
a folyó hó 9-én tartott országos kirakodó 
vásárra rándultak, hogy ügyességüket itt 
érvényesíthessék, aszerencse azonban elhagyta 
őket, mert épp akkor, midőn Kolompár 
Verona egy vidéki asszony zsebéből a tárcát 
szándékozott kiemelni, észrevétetvén, az arra 
haladó rendőrnek átadatott, — mig a férfi 
kereket oldott de a f. hó 10-én midőn fogva 
levő társairánti tudakozódás végett a városban 
megjelent, elfogatott és bekisértetett. Miután 
mindkettő illetékes hatóságától beszerzett tá
virati értesítéssel beigazolva lett, hogy vesze- 
de’mes vásári zsebtolvajok, a reájuk, mért 
börtönbüntetés elszenvedése után — illetékes 
helyük elöljáróságához tolonczoltatott.

— A hamvas varjú mint nyul- 
pusztitó. A „Vadászlap*  a következő esetet 
írja le : Ezidén, tavasz végével, egy
vadászterületen a mezei munkások észrevet
ték, hogy két hamvas varjú a közeli 
lóhereföldre leereszkedett. Rosszat sejtvén, 
figyelték a dolgot s csakhamar észrevették, 
hogy a varjak egyike szárnyra kelt, karmai 
között egy süldönyúllal. A munkások erre 
kövekkel a varjú után dobálództak, kiabáltak, 
mire a varjú zsákmányát, úgy 15 méter 
magasságból a földre ejtette, anélkül azonbaD, 
hogy a fia-nyúlnak estében baja történt 

azok megállották a felsö-szecsei 
mert ott a szokásos őszi vásári
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volna. Alig hogy ez megtörtént, felrepült a 
másik varjú ugyancsak egy süldőnyu’lal, 
alatta pedi t futott a nyúl mama. Természetes, 
hogy ez után a varjú után is egész göröny- 
záport küldöttek a munkások, ú»y hogy ez 
is elejtette zsákmányát, melyet aztán az 
öreg nyúl felkapott s eltűnt azzal a 
lóhceföldön.

— Menetjegyek súly szerint. 
Amerikában egyik vasúti társaság vonalain 
az utasok egyazon útra nem egyforma árért 
kapják a jegyet, hmem súly szerint. Akit 
a végzete nagyobb terjedelemmel áldott meg, 
az bizony viselje ennek a következményeit 
az utazásná-, úgy mint a teheráru. Az 
elintézés módja pedig az, hogy az állomási 
pénztárnál az utas csak olyan menetjegyet 
kap, a melyre egy önműködő mérleg gépje 
a súlyt rábé yegzi s ezen az alapon a kalauz 
a kocsiban behajtja a menetjegy árit.

— Vásár. Léván ez évi október hó 
7-én tartott országos áliatvásf rra fe hajtatott 
Szarvasmarha : 2470 drb ; ló : 2260 drb ; 
juh ; 3460 drb ; sertés : 294 drb ; Kecske : 
19 drb ; szamár 2 drb ; összesen : 8514 
drb. Ezekből eladatott szarvasmarha 606 
drb ; ló : 199 drb ; juh : 1055 drb ; sertés : 
221 drb ; Kecske : 6 drb ; összesen
2087 drb.

A Liniment. Capsici comp., a 
Horgony-Pain Expeller igazi, népszeiü 
háziszerré lett, mely számos családban már 
sok év óta mindig készenlétben var. Hát
fájás, csipöfájdalom, fejfájás, köszzény, cauz- 
nái stb.-nél a Linimenttel való be-dörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő ; 
sőt járványkórnál, minő : a kolera és há
ny óhasfoly ás, az altestnek Linimenttel való 
bedörzsölése mindig igen jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő káziszer jő eredménnyel alkal
maztatott bedörzsölésképpen az influenza 
ollen is és üvegekben: á 80 fiillér, 1 korona 
40 fillér és 2 korona a legtöbb gyógyszer
tárban kapható; de bevásárlás alkalmával 
tessék határozottan : R chter-féle Horgony- 
Linimentet (Horgony-Pain-Expeliert) kérni, 
valamint a .Horgony" védjegyre és & llich- 
ter cégjegyzésre figyelni és ctak eredeti 
üveget elfogadni.

Közönség köréből.
Köszönetnyilvánítás.

Az országos gyermekvédő liga 300 
korona készpénzt és 300 korona értékű 
jótékonysági belyeget ; Dr. Rudnyánszky 
Titusz sranyosmaióti főszo'gabiró úr 76 
korona készpénzt, Kincsők Jánosné úrnő 
pedig deszkákat volt kegyes Stefánia árva
házunk céljaira adományozni.

Amidőn fenti kegyes adományom kézhez 
vételét, nyilvánosan is vau szerencsénk 
elismerni, fogadják a nemeslelkü emberba
rátok kis árváink nevében leghálásibb 
köszöneíünket.

Léván, 1907 október hó 10-én.
Leidenfrost Tódorné Faragó Sámuol 

nőegyl. tb. elnök nőegyl. titkár.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései.
1907 évi október 6-átó’ 1907 évi október hó 13-ig.

Születés.
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Guba János Korpás Eszter leány Julianna

Tolnai Rozália leány Eszter

Halálozás.

Az elbuuyt netc Kora A ha’ál oka

Vaszaráb Anna 18 hónap Bélhurut

Friedman Béla 29 nap Veleszül. gyeug.

Stefánek József 9 éves Tíidögiimökór

özv. Báli S. Fejes Mária 77 „ Tüdőgyulladás

Lévai piaciárak.
Rovatvezető ; Kónya József rendőrkapitány

Búza m.-mázsánként 20 kor. 40 fill. 21 
kor. 20 fill. — Kétszeres 17 kor. 60 fill. 18
kor. 29 fill. — Rozs 16 kor. 40 fill. 16 kor
80 fill. — Árpa 14 kor. 40 fill. 1 5 kor, 20 
fill. — Zab 16 kor. 20 fill. 16 kor. 40 fiit
— Kukorica 9 kor. 40 fill. 10 kor. 60 fill
— Lsncse 24 kor. 60 fill. 25 kor. 20 fill. — 
Bab 13 kor 60 fill. 14 kor. 40 fill — Kö
les 9 kor. 40 fill. 9 kor. 60 fill.

Vetőmagvak. 100 kilóknént : Budapesten 
Lóheremag, természettől arankamentea 
144—150 korona aprszcmü arankát tartal-t 
mazó 136—140 kor. nagyazemű aranká, 
tartalmazó 125—135 kor. Lucternamag 
természettől arankamentes 116—124 kor. 
arankas 106—112 kor. Biborhere 42—46 
kor. Baltaczin 30—32 kor. Ötzi borsó 17 —18 
kor. Ősz bükköny 22— 24 kor. Szüsiös 
bükköny 36—40 kor.



Újonnan épült 
házamban f. 

évi nov. 1-től
villamvilágitás. fürdőszoba,

vízvezetékkel ellátott
5 szobás modern úri lakás

Knapp Dávid ;

Báró
budai

fezelölt — 
Matton! feie)

Enyhe hashajtó.
Erzsébet-Sosfíirdő, 

főfoxxása.

Eladó.
A volt Bállá féle ház (Ladányi 

uíczm) és azonnal ott szép lakás kiadó.
Továbbá nagyon szép fekvésű

szöllő és hajlék pincével.
Bővebbet Singer Izidor fűszer és 

teavaj üzletében Léván.

•--------Kávé. ■

Nyári és 
a magyar 

irgalmasrend tulajdona. Elsőrangú kénes hév- 
vizü gyógyfürdő; modern berendezésű gőz
fürdő, kényelmes iszapfürdők, uszodák, török
kő- és márványfürdők ; hőlég - ,szénsavas- és 
villamosviz-fürdők. Ivó- és belélegzés! kúra. 
200 kényelmes lakószoba. Szó id kezelés, ju
tányos árak.
Prospektust ingyen és bérmentve küld

Az igazgatóság.

í Tisztíts csak

Glóbusz

P-
CD
P
B 
p' co

Oh
B
Cf 
»-*•
CO 
N
C“t-i|||f fémfisztifó kivonat J O> 
CO 
N 
CD

1 klg. írt. kr.
New-Cuba kávé . . . .... 1.60
Jamaikai legfinomabb . . .... 2.20
Kuba legfinomabb . . . .... 2.20
Ceylon legfinomabb . . .... 2.10
Ceylon finom.................... 9__

Portorico finom, és Cuba . . 1.60 2.—
Gyöngy legfinomabb . . 1 60 2.— 2.20
Mocca legfinomabb . . . .... 2.20
Arany Jáva legfinomabb . .... 2.20
Brazíliai legfinomabb . . .... 1.60
Brazíliai II. rendű . . . .... 1.30
Cuba pörkölt.................... . . 2.— 2.40
Hungária kávé . . . .... 1.20
Örötl kávé .................... . . . . 1.-

a

pótléka , —
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már qq 
sok év óta legjobb 'fájdalomcsillapító szernek yjJ 
bizonyult köszvénynél, osiiznál ós meghiité- /M 
seknél, bedörzsöléskóppeu használva. I

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok ■ 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" I . 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá- IV/ 
tott do'bazba van csomagolva. Ára üvegekben flv 
K -.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: qti 
Török József gyógyszerésznél, Budapest. »V 

Ol Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", KM 
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. KfJ 

Mindennapi szétküldés. [ ]

Eladó ház.
Kapható:

Kern Testvéreknél, Léván.
Jó helyen fekvő surokház a Teleky 

utczában szabad kézből eladó.
Bővebbet Pollák Adolfnénál Léváü.

Uj • Egygéprendszerü gőzszántás Uj!
(•g-y ölet fog-ó 7 vasu elcé-vel)

Csekély befektetés! Olcsó üzem. Tökéletes munka!

Referenciák az ország minden részéből.

Egyedüli gyártója :

Az Első Magy. Gazdasági Gépgyár
Budapest VI. kerület Váci-ut 19 szám.

Képviselő :

Weil Jakab, Bori
u. p. Hontszántó

Ajánlja egyben fenti gyár epeciálitását képező 
legtökéletesebb rendszerű

gőzcséplö készleteit
és kitűnő

„Mezőhegyes" sorvetőgépeit.

Mosás! vasalás!
Alulírott — aki eddig Kohn Mihály 

mosóintézetében működtem — tiszte
lettel értesítem a n. é. közönséget, 

, hogy mindennemű 

' mosást és vasalást
Árok-utca 5 sz. (Schill-féle házban) laká- 

í somon elvállalok a legolcsobbaraktan
Férfi ing mosása és vasalása 22 f.
Gallér „ „ 04 „

! Kézelő „ .08,
( Férfi ing vasalása 16 „
' NŐI FEHÉRNEMŰ, ÁGYNEMŰ és 

mindennemű mosás és vasa lás munkát I 
legjutányosabb árban teljesítek.

Családoknál házi vasalást is 
el-váLllalo 1e_

Léva, 1907. szeptember hó.
Tisztelettel

Schüssler Henrikné
XXLOSÓXXŐ.

bb és legkitűnőbb

Cséplőgépek
szabad, uj kenögyüriível ellátott görgős csapágyakká, 

kézi-, járgány és gözhajtásra

Az elismert legjo

Agricola vetőgépek, acél ekék 1,2,3 és 4
"b axáz cLásva. a 1c,

rét, moha, tagozott és diagonál BORONÁK, 
gyűrűs és sima acél lemez, földi heng. 

„Arató-gépek" fűnek, herének,
Szénagyöjtnk és arató gereblyék Szénaforditók

Szabad.-aszaló készülékek, gyümölcs 
és főzelékeknek Bor sajtók gyümölcs 
sajtók Gyümölcs ős szőlő zuzók és 

bogyómorzsolok.
Önműködő szabadalmazott szülő fecskendő.

„s v p h: o u i

Tormács és vőrtetü pusztításra.
Szállitliató tálcáiéit t-ü.zli.elyelc.
Széna és szalmaprések nyugvók és
„gazdasági gépeket" legújabb szerkezetben készítenek és szállítanak :

MAYFARTH PH. és Társa
cs. ós k. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormüvek 

Alapítva 1872. BéCS, 111 TaborstráSSe 71. 1000 munkás.

Kitüntetve több mint 590 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb ki állításokon.
F.éizlstaa á.rjeg'yzélc és számos ellsnaexő le-vél ing-yen. Vfrfrfr

Kaphatók. KNAPP DÁVID ürxxé.1 Léván.

I
11

JÁRGÁNYOK 1-16 vonoállat befogására.
Legújabb ga ona tisztitó rosták 

Trieurek és kukorica morzsolók, szecs 
kavágók, daralók répavágók, 
szállíthatók valamint mindun mis fajta

A Lévai Takarékpénztár 
részvénytársulat 

igazgatósága közhírré teszi, 
hogy az intézetnél elhelyezett 

betétek után a

kamatlábat 4^ Vra
emelte fel.

A betevő ügyfeleket kellő

Minden háziasszony
kérjen a legújabban érkezett s közvetlen a termelőtől importéit első minőségű

New-Cuba-Kávéból
melynek aromája kitűnő é3 természetes festetten színű ■- - ------

WH Kilója 3 korona 20 fillér ■■F
41/*  kilogr. postacsomag ára 13 kor. 50 fillér. >- - ■■ .... . -_______

Kapható: KERN TESTVÉREKNÉL Léván. 

tájékozás végett tudatjuk, hogy 
a kamat felemelése már ez év 

; október hó 1-sö napjától 
érvénybe lép.

Léva, 1907. okt. hó 11.
Az igazgatóság.

Nyomatott Nyitrai éa Társ*  könyvnyomdájában Léván.


