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A  pálinka.

Rútabb és következményeiben 
károsabb szenvedély aligha tartja 
fogva népünket az alkoholizmusnál. 
A társadalom minden osztályában 
nagy számmal találunk olyanokat, 
kiket a szeszes italok mértéktelen 
élvezete úgy anyagilag, mint er
kölcsileg tönkre juttatott; a korcsma 
és pálinkás butik számtalan jómódú 
esalád vagyonát emésztette fel és 
sok szorgalmas kezet vont el a tisz
tességes munkától.

Legáltalánosabb a pálinkaivás 
szenvedélye a munkás osztálynál; 
úgy az ipari, de kivált a mezőgaz
dasági munkások  ̂ napszámosok 
legnagyobb részt* jóformán csak pá
linkára keres, család juk nedig otthon 
kenyér nélkül szűkölködik, nyomo
rog. A munkaadó helyzete az ilyen 
részeges, erkölcsileg züllött munká
sokkal szemben szinte elviselhetet
len, közöttük egyetértésről, bizalom
ról, a szocializmus veszedelmeinek 
az egyedüli óvszereiről szó sem

T Á R C Z A .

(A Bofdct)sáü utján.
i.

Miért e kötiy, miért a h ó , '
Xetn vagy-e boldog, édes 'f '
Egünkre nem jön több bora 
Immár örökre kék lesi !

Mi elmúlt vissza sose tér.
Bánatnak, búnak vége:
Vidáman nézzünk hát azér'
Édes jövőnk elébe!

II.

Vásári nép zsibong u téren 
Hömpölygve hullámzik le, fú l.

Mi is közöttük . . kéz a kézbe, 
üzemünkben jókedv tundokul.

Szivünket édes érzet járja 
Ettől csillog fel a szemünk 
Zúg biir köröttünk nép* k arja 
Itt egyrrjáséi l e h e t ü n k !

Székely Sándor.

lehet. Az ilyen munkásoktól minő
ségileg és mennyiségileg megfelelő 
munkát nem is várhatunk, és ki
számíthatatlanok azok a károk, 
melyek ezen az utón a munkaadót, 
az iparost vagy a gazdát érik

Már ezekből is látható, hogy 
köz- és magángazdasági, valamint 
társadalmi fontos szempontok egy
aránt követelik egyrészt az alkoho
lizmus továbbterjedésének meggát- 
lását, másrészt azt, hogy azokat a 
szerencsétleneket, kiket ma a pálinka 
ivás szen\edélyeönmaguk, családjuk 
és a társadalom rovására fogva tart, 
lassan-lassan a munkás élet számára 
ismét vissza:\\érjük.

Nehéz dolog ez,~d^ nem kivi
hetetlen.

Egyetértő állami és társadalmi 
intézkedésekkel e tekintetben sokat, 
mindent el lehet érni. Az állam, 
melyet nem méltatlanul vádolnak 
azzal, hogy a fogyasztási adók meg
állapításánál tisztán pénzügyi elve
ket, bevételeinek lehető fokozását 
tartván szem előtt, a szeszes italok

A nagy lány.
A kedves Kllike már nem játszik 

többé . . . Ott fekszik a pirostunikos, kócos 
porcellán bábukisasszony a hátán, két kar 
ját végignyujtván a szőnyegen, a sarokban, 
a hol Kllike a kezecskéiből utoljára kiejtette.

A bábunyoszolyáeska is üresen áll a 
függöny mögött, egy molypille gubbaszt a 
csöpp zöldselyem párnácskán, amit Kllike 
\arrt. Nem segített neki senki.

Nem mondta neki senki, egyszer csak 
rájött magától, hogy neki nem szabad többé 
korán reggel a kis testvérkékkel ingecskében 
hancurozni. ezentúl hiába hívták őt a 
kanapéra bukfencezni , mig az öltözködés 
ideje eljö, nem nézhet be senki az ablakon; 
nem szabad az ő szobájukba senkinek be 
menni olyan korán csak a papáeknuk s az 
ágyban felülve, mégis hirtelen összefogja erő 
sen himporos gyermek-szive fölött az 
ingecskét.

A vizsgálatot már letette, nem is jár 
tán többet iskolába, nem kell többet az 
Orsolya kisasszony előtt fölmondani a leckét, 
mégis nyugtalan álmai vannak. Egyszer föl 
sir, másszor fölnevet. Meg nem tudná inon 
dani, hogy álmában mi nevetteti, s mi 
rikatja meg?

Valami, aminek ő nem tudja a nevet
Nem fog ó már ezentúl soha fölmászni 

az eperfára se. Pedig uz idén nagyon sok és

hoz való hozzájutást megkönnyítette 
és igy a pálinkaivás szenvedélyét 
nevelte, már megtette a jobb útra 
vezető első lépést, s

Az bSPS. évi 11. t. e. *12. Jj-a vilá
gosan kimondja, hogy „a munkások 
11miikabérét, élelmezési járandósá
gát szeszes italokkal, vagy áru
cikkekkel egészben, vagy részben 
megváltani tilos“ .

K szakasz ellen vétők kihágást 
követnek el és MO napig terjedhető 
elzárással és Ö(M> koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendők.
(oH. §.)

A törvény tehát megvan, csak 
legyen közigazgatásunk, a mely 
végrehajtja.

Xe.n \olna tehát megengedhető. 
,i törvény értelmében, hogy a mun
kaadó munkásait készpénz mellett 
pálinkával is űzesse, mert ezáltal 
azokat, akik még nem rabjai a rút 
szenvedélynek, rászoktatjuk az ivás- 
ra, azoknál pedig, akik amúgy is 
isznak, csak neveljük a bajt.

édes (»per termett. Szerencsére azonban itt 
van a danesika, a kinek szabad, mert ü csak 
fin s akár tízszer is fölbujik a lajtorján a 
fára napjában.

I gyan dobjál le Jancsikám nekem 
is, kiáltott föl hozzá Elii a fa alól.

Eleinte zsarnokoskodott odafőnt Jancsi 
barátunk.

Nem dobok én, gyere föl felelt 
ki a le\elek közül.

Kllike hivatkozott a múltra, hogy még 
mikor Jancsi nem tudott mászni, bezzeg j<» 
volt neki, ha a nénike megrázta a fát, Jancsi 
kának nem kellett egyebet tenni, mint leülni 
a fa alá-kényelmesen s szedegetni az epret, 
mint a kis csirkének.

í gy e akkor jó volt? megállj csak, 
majd ha rám bízza a mama az ozsonna 
osztást . . .

Kz már hatott a kis zsarnok nagy ke 
gyesen lekiáltott:

Jól van na, nesze!
S dobálta le az epret, Kllike ide-oda 

ugrált, hogy kitárt köténykéjében fel fogja 
az édes szemeket. Azonban Jancsika tiz sze
met is megevett, mig egyet ledobott.

Azelőtt ha epret evett, jutott is eszébe 
Elükének, hogy megmossa a száját, mire az 
eper mindenféle piros figurákat festett Nem 
figyelmeztette senki, mégis megmosdik most 
huinar, mint a kis cica.
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eltiltaniuk mitidon néven iw w ^ mkIű <>1 van 
’ ,i! kink j»uliara/a>at«'l • kimére 

sütői, a melynek literenkénti ára 1 frton 
alti’ van. E/ pedig annyit jelent, hogy a/, 
illető kereskedők a poharazás »*> kimérés 

. - eszitenék \ tasitásbai
foglalt még tohh rájuk nézte "érelino intéz- 
kedes nrvi>>lá>a iránt a kereskedik társula
taik közös memorandummal fordulnak
a pénzügyminiszterhez s e célból a fővá
rosban értekezletet tartanak.

Hymen. Lapunk zártakor vesszük az 
értesítést, hogy Weisz Kálmán lévai föld

birtokos vasarnap tartotta eljegyzését Horn 
< ij/.eda kisa». onynyal Brassóban (imtulálunk- 

Cirok János utóda Amstetter Imre 
jnhiriiévnek örvendő helybeli kereskedőnk 
hirdetésére fölhívjuk a t. olvasó szives 
Ügyeimét.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Munkatársainknak A karácsonyi számba szánt 

dolgozataikat szivoskodjenok minői hamarább beküldőm 

H H Iqolysag Kérdésére a jövő héten telelünk. 

Karácsonyra azonban szívesen elfogadunk valami 

aktualitást. Ciqruslomb. A vasárnapiak ti/edrészét 

se in tették a pontos közölni valóknak . a hátralevőket 

egynél több oknál fogva nem mertük és nem merjük 

papírra bírni. Kpedve várjuk tehát a viszontlátást a 

mikt>r majd élő szóval mondjuk el egyrészt az újab

ban történeteket, másrészt azt. a mit azelőtt olyan 

gyakran elmondottunk, hogy Hiszed e most már.

hoogy a tiu szervezete volt nagyobb és mélyebb ? 

Hiszen ennek nagyságán, melegségén nem tudtak vál

toztatni nz idő, az emberek. Az emléket kár volt 
jelezni a kis Jézusnak égyanaz a gondolata volt 

Mennyivel nagyobb lett volna i g v  anyuska öröm ei.

H I H D K T É S E K.
jt i. •■♦■i «|n Mfet U*X í+l utu *
f  *

|  ! ! Disznóvésznél a legellentállóbb ! ! |

Fischer Miksa
LÉVA.

Fa- és érczkoporsók, sirkoszorúk
AUANYHHTLS SZALLAHOK.

Temetkezési kellékek
n  A K T Á K A-

M in e k  P e s t r e !  M in e k  B é c s b e  ?

Mikor nálam minden
elő pénz né l kül
50 krajezáros részletekre

kapni

5 évi jótá llás mellett

Singer varrógépet 28 írtért 
Ringschiff varrógépet 50 írt.

F I S C H E R  M I K S A
vaiTögépraktáni 

L  É  V  Á  N .
Nyomatott a kiadónál. Schulcz lgnucz könyvnyomdájában, Léván.


