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Léva és Vidéke
TÁRSADALMI

E gyén i hajlam .
Az ember — mint kiváló te
remtmény
oly tulajdonok és haj
lammal van megáldva, melyet egyéb
teremtmény nélkülöz, mely egye
seknél különböző irányban nyilvá
nul és ad kifejezést magáról.
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lehető munkakedvvel halad vezetve,
lelkesítve géniusa által, mert egy
nemes eél lebeg előtte: önmaga, kör
nyezői, a társadalom és az emberi
ség javának előmozdítása.

A szobrász az érzéketlen anyag
ból élethii alakot teremt.
A festő a vászon lapjain al
Társadalmi életünk kiváló tag
kotja meg eszményképét, vagy egy
jai azok, kik a szellem labirintjába
valódi eseményt, melyet a történe
hatolva, kiaknázzák azon értéket,
lem vetett fel.
mely által az emberiség fokozatos
A zeneszerző az érzéketlen hang
haladását tűzték ki feladatokul; hogy
jegyekben
adja a különböző hang
ezáltal kiemelkedve az ember a ter
változásokat,
melyek előadva, majd
mészet felett, kiismerve önmagát,
a
vallásos
érzetet
ébresztve Istenre
állását, hivatását az életben, melyre
függeszti minden érzelmünk, majd
teremtve van, elfoglalja.
a csaták dühében lelkesít, erőt, bá
Az orvosi tudomány minden ér
torságot kölcsönöz, és végre kelle
zés és tehetségnek külön ideget tu
mes ábrándkörbe vezet.
lajdonit az emberi test szervezetében,
A szobrász és festőnél a látmely tehetség egyiknél egy, másik
nál más alakot ölt, amennyiben lát érzék és alakítási tehetség lehető
juk, kit-kit saját hajlama vezet, és hajlammal karöltve van kifejlesztve.
Egy jó zenemű megteremtőjé
az életben úgy látjuk,"* iitígy esak
az képes megfelelni valódilag az élet nél pedig a hali-érzék teremtő ké
kötelmeinek, ki saját kifejlődött haj pessége az irányadó, egy Izsólama után választva életpályát, azon Stróbl, Munkácsy, Liszt maradan
M essze vitt el egym ástól a
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S orsunk útja,

.

.!

M essze van az ég a fö ld tő l

Fedig rózsám itt lakói a
S zom széd u n k ba! ! . . .

Nettta.

S zörn yű távol,
M esszebb vagyu n k edes rózsám
Mt eg y m á stó l!
E g y világ az, mi elválaszt
F öld et , e g e t;
S záz világn ál n agyobb a te
G yű löleted !
Ég s f ö l d között egy világ van
I ’ égh etetlen :

L ángszerelem száz világa
É g keblem ben!
G yűlöleted s a szerelm em
.4 m i g á tu n k ,

H o g y eg ym á sra soha, soha
X e m ta lá lu n k !

A stoláci hős.
( \t i h á l e s i c s

G y ö r (j y.)

(Folytatás:)
IV.
Már jó félórája mentem bátran előre,
midőn lépteimet hirtelen tompa zavaros zaj
akasztotta meg. Hallgatództam, és zűrzava
ros, cgymásbaszürődő emberi hangokat hal
lottam. Most voltam csak igazán helyzetem
tudatában. Flőttem a felkelők tábora feküdt.
Hosszas gondolkozás nélkül az előttem nyíló
erdőcsapás által bátorítva a tábornak tar
tottam.
Különböző kisebb-nagyobb csoportokra
válva lobogó lángok körül feküdtek vagy ül
tek a felkelők. Jelenlétemet senki sem
méltatta figyelemre. Részvétlenül bámultak
a ropogó lángokba, részvétlenül fogadták
köszöntésemet, sőt még akkor sem jutott
eszébe senkinek, hogy megszólítson, midőn
küzéjük letelepedtem, mert a keleti népek
fatalistikus egykedvűsége tiltja, kizárja a kí

dó becsű müvei hazánk hivatott
hajlama és műérzékét tüntetik fel.
Petőfi, Fáy, Berzsenyi, (laray,
Kisfaludy, Tompa, Arany, Jósika,
Eötvös, Jókai, Mikszáth ismét egy
másik hajlam, müérzék megteremtői
hazánkban.
Az egyik felemel
bennünket a mindenhatóhoz és lát
juk lelki szemeinkkel az örökkéva
lót,
a másik őseink dicsőségét,
alakjait és szereplőit ismerteti ve
lünk,
különböző jellemeket fel
tüntetni t ‘^rekesznek s ez által javí
tani az emberi jellemet; majd ver
sekbe lelkesítenek a szellemi csatára,
melynek célja eloszlatni a babonát,
tudatlanságot, hogy helyébe vilá
gosság álljon elő.
A gondviselés, hogy életünket
könnyebbé tegye, számtalan életpá
lyát nyitott,
ott van az ipar-, ke
reskedelem-, föld m Ívelés-, gazdászat-,
technika és a jog.
Szeptember itt van. ki vannak
szellőztetve a tantermek, kinyitva
annak ajtajai, tárt karokkal fogad
váncsiságot. Zsebembe nyúltam tehát, elő
vettem dohányzacskómat és megtömtem csibukomat, miközben észrevettem, hogy szom
szédom komisz-bakkancscsal fedett lábaimat
csodálkozva nézi. Azonnal megszólaltam s
mondám: ..Igen, nézzd csak nézzd, ezt ma,
inig ti lusta bőrötökön itt hevertetek, ezzel
az órával együtt
s itt ezüst órámat is
megmutattam neki
elvettem egy sváb ka
tonától.*4 Ezalatt kezemmel fej levágáshoz ha
sonló mozdulatot csináltam.
He hogy feladatomat teljesíthessem,
; nem sokáig tartózkodtam itt. Minthogy azon
ban az útirányt elvesztettem, kénytelen valék
az ut után kérdezősködni. E célból a körü
löttem ülő törökök arcát vizsgálgattam s vá
lasztásom egy jegenyesugár, csontos, vsui ki
nézésű fickóra esett, ki nem messze tőlem a
tűzbe bámult. Kiválasztottam arckifejezése
impozáns alakja dacára oly kínálkozó buta
volt, hogy önkéntelenül bizalmat öntött be
lém.
Erősen vállára ütöttem törökömnek
úgy, hogy összeborzadt és megkérdeztem
tőle, melyik ut vezet legközelebb a latinok
hoz. Egyidejűleg jelentésemet is kivettem
keblemből és a többiek felé fordulva azt
mondtam: „A bég megbízásából ezen leve
let
mely a latin császárnak szól
a
..Schwaba44 parancsnokának kell elvinnem,
kinek bizonyára nem nagy öröme lesz benne.”
Ezalatt a megszólított török gyanús pillan
tásokkal mért végig engem, úgy szinte a most
már éledező egész csoport, de én nem zavar-
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kit-kit Geniusn, hogy oktatását pi
hent erővel folytathassa.
Felhívom tehát hazánk tanáriés tanítói karát, hogy az iskolai év
ben tanítványaikban a miiérzéket
ébresszék tel és kit-kit hajlama után
vezetve tanácsolják!
Amennyiben bármely tér és
pályán a szakavatottság* és valódi
hajlam az, mely biztos jövőt teremt.
Szerintem minden tér munká
sának oly értéke van a társadalom
ban, mint kötelességét elvégzi.
Tennünk kell ezt. ébresztenünk
az ifjú nemzedéket,
hazánk jö 
vője kezükbe van letéve.
Pólya Lajos.

tanítóképző intézet ifjúsága és a tanári kar.
a kir. járásbíróság. a pénzügyiga/.galósóig. az
adóhivatal s több magánhivatni küldöttsége
testületileg. A zsúfolásig megtolt templomban
számtalan fölülsz ti rt fel a Mindenhán
mohához. a szerem-setlen balalt <*rt Erzsébet
királyné lelki iidveért, ki nekünk magyarok
nak mindig igaz Patronáld; és ügyeinknek
mindenkor nemes szószólója v o lt! Nyugodjék
békében !

rcf.

befedjen eV.
Elmondtam azt, szeretlek téyed.
Lelkem csupán érted ejted,
Szomju szírem, mint cnyht forrást
f ryy óhajtja szert hto dat.
Mondtam, szirtin, ha nem syretsz mey,
Érted bánat emészti fel,
És te, - te arra azt felelted.
Sincs késá metj,
feledjen el !

JJ/ár.
H Í R E K .
E napon múlt egy
é\ *•annak, hogy <i••nf
ben lejátszódott a világrenditö tragédia, mely
nek .szomorú köxetkezményc Magyarország
nemes, nagylelkű királynéjának, Erzsébetnek
halála volt. Ezt a .szomorú dátumot megiin j
nepelte városunk közönsége is hétfőn f. lu'»
11-én. A plébánia templomban ünnepélyes
egyházi zenével kisért
gyászmise volt.
melyet két káplánjának segédkezése mellett

Báthy <i\ula prépost plébám>8 tartott. A

gyászmisén megjelentek a nagyszámú közön
ségen kívül, melynek zömét űri hölgyek ké
pezték, a honvédtisztikar honle vö tagjai, a
fögymnasiumi ifjúság és tanári kar, az állami

tattam ezzel magam, hanem a felelettel még
Miután azonban azon veszélynek néz
mindig adós törököm felé fordulva igv tá tem elébe, hogy az utón esetleg ellenséges
madtam {meg: ..Felelj Mujo!*) vagy ‘ egy Őrjárattal találkozom, elhatároztam, hogy az
fejjel megröviditlek !'* — Itt handzsárom nve- utat menetirányként tartva szem előtt, attól
s nyúlta ...
V igj azt hiszed te Mo oldalt párhuzamosan fogok tovább menni.
hamed paradicsomának páviánja, hogy a bég
Midőn ig\ jó id ig előre törtein az utta
követe térdrehullvafoff feleletért könyörögni f 4
szóltam hozzá erélyesen.
lám bozótok között hirtelen észrevettem,
Bégnek keleten a nagybirtokosokat ne
vezik. Hasonló kiváltságokkal felruházva,
mint nálunk a középkorban a magasabb
származású nemesek* O k az irányadók min
denben és a csapatokat is mindig ők veze
tik. azért hivatkoztam én is bégre, mint j>a
miicsadóra. A nevet — gondoltam
a fel
kelők majd ismerik. En persze nem ismer
t em . Miután még néhány, általam igy a p o s trofált, szokásos gorombaságot a tötbiek ál
talános rőheje közt a fejéhez vagdostam,
felszólítottam, hogy engem a helyes útra ki
férjen. a mit most már minden* vonakodás
nélkül teljesített. Nyilvánvaló, hogy vezet
herkulesi termeténél fogva a fölkelők előtt
általánosan ismert volt, mert az egész tábo
ron akadálytalanul hatolhattam át.
A i itra éi i e, \esetömtöl azon igéretti I
vettem búcsút, hogy a bégnél mondok né
hány jó szót érdekében.
A jód sikerült
fel ültetés hatása alatt kedélyesen, szinte ví
gan tartottam célom felé.
Most már a Stóláétól Mostar felé ve

zető ismert utón voltam.

*) Bosnyák megszólítás.

hogy a közelben einbermagasságból tiizszikm
kigyodzott b* a földre Rögtön megálltam és
meglapulva a földre feküdtem Az egésznek
olyan színezete volt, mintha valaki kovatüz» t élesztett, vagy a pipából tüzes hamut
f/o it volna ki. Kéh-kzetcim*t visszafojtva
hallgatództam. de nem hallottam semmi
olyast, amiből ember jelenlétére következ
tethettem volna.
Azon gondolatra jöttem, hogy a felke
lök
kik a vár ellen semmiféle biztonsá
gi módozatokat sem találtak
valószínűleg
így biztosit jóik magukat egy kividről eredbe
tő háttámadás .dión. A biztosítandó vona
lakra meglehetős süliin kettős őrszemeket
szoktak felállítani.
Hnkkancsomnt tehát a legnagvob óvatos
síugal lehozva betettem a tarisznyába, inelv
vállamon lógott, és az utamba eső* fűszálakat
oldalra borítva negykezhibon, felvont ravasz
f/al. szájamban pedig eg\ másik patronnal
zajtalanul kúsztam azon irányban, a Imi a
1a 1 1sí íí láttam. 1u\ 6ffj ■1_ teresz

i tény temetőbe jutottam, a liol a su-ok lelett

isOO szeptember M.
illegvén. \ agy zsák sötétségben várjuk meg
a viilamvilagitas bere.ii(lí»zését, hogy a kii
liinbséget annál jobban tudjuk méltányolni.
Igaz, bog\ a szerződés szerint a nyári lm
napokban a kivilágítás szünetelhet, de nei
ilyen pokoli sötétségben mint most. Fgyau
kérjük, legyenek az urak is méltányosak s
ne csak akkor világítson egy pár lámpás az
utcán, ha a magistiatus a hegy alá megy
estélyre,
hanem
akkor
is. ha
komor
felhők takarják el kis városkánk legnagyobb
jóakaróját, a szelidképii holdat ! í gy legyen!
Lemondás. Ih \ Androvich Sándor
gr. szt.-benedeki kororvos Debrecen város
közkórházának alorvosává lett kinevezve,
miért is kororvosi állásáról lemondott.
Vege a hadgyakorlatoknak. Három hét i
folytonos kisebb-nagyobb csatározás és más
egyéb hadi gyakorlat után f. hó 12-én meg
szólalt az öregbakák várvavárt gyönyörűsége
a hosszan elnyújtott, kellemes zengésii kürtszói
háromszoros visszhangja: tittarara
tittarara
tittarara-rááá! A sapkák a levegőbe rö
piilnek. a bakák egymás karjaiba örömujjongva és százszor is elmondják egymásnak :
haza megyünk, lmza, kis tálunkba, hol édes
anyánk ringatott, Imi szivrepedve vár már
Kati, Mari. Juli, Erzsi s a többi fökötöre vá
gyó szép leányzó) haza megyünk !
K(*dden
délután 1 óira kor hangos dobszó és trombita
harsogás között vonult be a mi kedves zászló
aljunk. Nyakig sárosak voltak a szegény
katonák, de azért ugy örültünk mindnyájan
mikor viszontláttuk őket, a vitéz honvédeket!
Akik a békében igaz testvéreink, a háború
idején pedig édes hazánknak és felkeni ko
szoros királyunknak védelmezői! Isten hozta
őket körünkbe! KI jenek!
Erzsébet királyné emlekére. Az izr.
nőegylet a mull napokban s frlot küldött át
a lévai nőegylet titkárához Faragói Samuhoz,
hogy az a Stefánia árvaház gyámoltjai között
a szomorú nap emlékezet*'t i 1 széjjel osztassák.
A kis árvák igen megörültek az ajándéknak
Örömüket aztán tolnmesolta Faragói titkár
nak az izr. nöegylethcz intézett köszönő
levele.
A szerelem hatalma. Az a világuagx
szerelem, mely bátorságot öntőit Leander
szivébe, hogy Heró láthatása végett a hul
lámzó tengeri esténként általussza, az a sze
relem, mely Meiitbier lovagot vak merő \ó* tette,
!iog\ leszálljon az embervérre szomjazói oroszIfmok közé a kedvese által ledobott koztyii
visszalmzása végett, az az édes szerelein,
mely a köbök lantján a legszebb dalokat tei ‘ int i e> az a kesergő szerelem, mely 1hírei
Hmiő szi\ét Kinul Abigél tőrével örökre né
mává télié, bátorrá, vakmerővé, poétává és
kesergővé tette Gábor diákot is, ki annak
keresztek helyett
kökoporsok hoz
szikladarabok voltak felállítva.

hasonlói

Mielőtt azonban a temető magaslatát
elérhettem volna, egy hatalmas szikladarab
inogott hirtelen egy ellenséges, kettős őr
szemmel találtam magam szemközt és pedig
ugy. hogy az egyik felkelő a szikla túlsó
oldalán pipával a szájában, fegyverére tá
maszkodva állt, mig a nnlsik a földön el
nyújtózva aludt.
Előbbi gyanúm tehát igaznak bizonyult.
He nem volt idő a gondolkozásra. Felfedez
tetesem nélkül és a bizlos halál tudatában
előre, sem bátra nem mehettem, ellő
kéltem tehát, lmgy mind a két felkelőt el
pusztítom,
lé eél hód elővettem puskámat,
céloztam, elsütöttem és az előttem óillói torok
szivén találva hangtalanul roskadt össze.
A lövés zajóira a földön alvó hirtelen
felugrott ó>s körülnézett. Minthogy azonban
semmi gyanúsat nem észlelt, lehajolt eltalált
társához.
valószínűleg azért, h o g y meg
nézze, vájjon nem saját vigyázatlansága lid\
lan lőtte-e meg magóit.
Ezalalt puskámat ismét készletbe hozva,
a másik felkelő elöreliajlotl teste felé tarlxa
elsütött**iu, mire az eg\ kétséglieesetl lelkiál
tással a földre zuhant.

(Folyt, köv:)
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dacára, hogy 7 tantárgy k<»zi11 halból meg
buktatlak. a kövclkezű soecssiós édes levelet
küldötte szivi* imádoltjának, a polgári iskolát
vészei: kis Hedv ignek .
Kedves |ledvig kisasszony !
Kiraboltad s/.ubadságoin, Mtson,
A/.rit van Imi mostan a/ ón s, iv••j111m>11.
Ni'in tudja a/.t ni kívülem Mcnkisem.
Ha egy tudja, akkui az az I i Isten.
I\s a/., aki olrahoha nem más, mint az ón
édes Hódiként! A nap mindon pillanatában
önkénytelen (.vám szó röppen ajkaimról : ..He
dikém !** He ltom is csuda. Mert midőn elő
szór megláttam, mindon követ megindítottam,
h o g y Kegyeddel megismerkedhessek. de kő
sfibb m;d azt tapasztaltam, hogy az majd
nőm a lehetetlenséggel határos. Ezen gondo
lat úgy halott rám, mint a derült égből a
\iIIrtiiK-sa|kis. I te szerencsém van a szeren
ősétlenségembeu. hogy Kegyedet minden nap
láthatóin. <>! milyen bánat és bú szállta meg
szivemet, midőn megtudtam, hogy kegyedet
a betegség snjtó karja ágyba döntötte. Nőm
akartam hinni a valónak, de l><iniu)ifuhh sojiri/ntiinni akarva is nem is, kétségbeesetten
sétáltam azon reménybeji, hogy kegyedet
csak meglátom valahol. 0 mily boldog va
gyok, hogy kegyedet ismét egészségesen lát
hatom, íg y hiszem, hegyekből eléggé észre
veszi, hegy •gy érzés dói kehiemben, melyet
c s a k a költők tudnak igazéin kifejezni. S
ezen édes érzés neve a szerelem. Igen és én
kegyed iránt ezt érzem és leltére, hogy se
raim visszhangra találtak, maradok örökké
Ilii imádója IV <I. I'. i. Ne legyen szives
kérem e vallomásért rám haragudni! <i."
Amint megtudtuk, Hédiké nem volt szives
( tábor diákra e vallomásért haragudni.
Megyei közgyűlés. Vármegyénk tör
véuyhalósági bizottsága őszi közgyűlését f.
Iio gS-ém fogja megtartani! előzőleg az ál
landó választmány és több bizottság fog
ülésezni.

Hogyan gyógyítják falun a tüdöveszt?
A legtöbb betegségnek szülőanyja a meghü
lés s ha falun bármi baja van a betegnek,
a legszívesebben falusi bába, kenő asszony
és más ráolvasni tudó egyénhez fordul a fold
népe, orvoshoz kivételesen s csak akkor, mi
dőn az orvos azt mondja, hogy siessenek, ve
le haza, mert az orvos, a patika drága, a
falusi tudósnak pedig hozat egy kis pálinkát
és azt is közösen fogyasztják el. Lapás-Oyar
mathon is é le g y ö z v . B. Lné nevű szegény asz
szony, ki a tüdővészt (száraz betegséget) si
kerrel gyógyítja már évek óta, nincs tarifája,
nem is taksál meg senkit, csak azt fogadja
el, mit önként felajánlanak neki ; de inért a
tudományt mindenki honorálni szokta, nem
is volt rá eset, hogy a jó asszony csak egy
kliensét elutasítaná, ime neked más bajod
van, ő mindenkinél konstatálja a bajt, mi
vel V hogyan ? kenderfonállal; e fonal sem
akármilyen, azt hét éves szüzlánvnak kell
fonni, (se több, se kevesebb) ezzel a beteg
hosszában, szélességben, keresztül, kasul mé
rétik csendes, titkos, de szép imádság köze
pette, s ha kereszt- és hosszméretek után a
vonal egy arasszal rövidebb lett, konstatálva
van, hogy az illető betegnek már egy ara
szos tüdővésze van, a fonálból most hurkot
(pardon máslit) bogoz, s azt a beteg 9 na
pig nyakán hordja az inge alatt, ekkor újra
megjelenik a tudós asszonynál, ki azt leveszi,
parázson elégeti és megfüstöli vele a pacién
sét, mely után a beteg saját kezével az elé
getett fonal hamuját visszakézből a patakba
dobja, és a jó patak, mely mindent lefelé
sodor, elviszi a tüdővészt is messze, .messze
a falu határán túl is . . , Hogy e jó asszony
férje a múlt év végén szintén tüdővészben
halt meg és ő maga is végső köhögésben
leledzik, az a dologra nézve egészen kő
zöm bős.

Az egyetemi beiratások. A vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter, tekintettel
a budapesti m. kir. tudomány--egyettűni köz
ponti épület berendezési munkáinak beléje
zetlen voltára elrendelte, hogy a budapesti
egyetemen a beiratkozások folyó évi szép
lember 14-én kezdődjenek és bezárólag szep
tember 21-ig tartsanak, a leckekönyvek láttamozása pedig bezárólag szeptember 24-ig
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ej tessék meg. Az. előadások minden karon
folyt) évi szeptember 2ö-én kezdődnek meg,
az egyelcini tanács és karok mindon egyéb
működése szeptember 1-én indult meg.
Döntés az adókról. A közigazgatási
bíróság felmerült esetből kifolyólag fontos
elvi jelentőségű Ítéletet hozott egy peiiZÜgvi
kérdésben. Kimondta ugyanis, hogy a törölt
állami adók után a kivetett községi pótadók
es útadók is elesnek és törlendők, mivel
azok az egyenes állami adó járulékai.
Tüzek mindenfele. Mintha csak rossz,
akaratú kezek csúnya munkája volna, itt is,
ott is tii/ek pusztítanak. F. hó J-án (Jr.-KisSallón, li án Hars Bessenyön. 7-én Hüllőn,
s an Boriban es lli/éren. 9 én Bars-Hndréd
pusztáján, I I én a Nagy sáliéhoz tartó
zó zálogosi major gyuhuit ki. Bars-Bessenyön
sok lakóház és takarmány lett a lángok mar
talekava. a lobbi helyen nagyobhára takar
mány hainvadt el csekélyebb kárt okozva.
Honvédségünk köréből. Szeöke Aladár
in. kir. honvédhadnagy, társadalmunk ked
velt tagja a honvédelmi miniszter által f. év
október lm 1“1öl kezdve a négy hónapig luf
té hét s újhelyi katonai vivő és torna-tanár
képző tanfolyamra lett vezényelve.
Hozzunk székely leányokat. A cseléd
tartó házaknai egyre hangosabb a panasz,
hogy a nöcselédek elkapatottak, tulköveteiők
és szemtelenek mint a piaci légy. Nemrégiben
jött a hir hogy Székegységben mozgalom in
dult meg az iránt, hogy a tisztességes szegény
székely lányok az egész hazában szolgálatba
juthassanak, megmentendő azokat a Romá
niába való kivándorlástól és az ott rájuk
váró szomorú sorsi >1 Bugapestre a napokban
érkezett meg 200 székely leány s mindannyi
kapott azonnal helyet. Alkalmunk nyílt egy
olyan budapdsti családdal érintkezni, amelyik
székely eányt fogadott cseledül. Ez a család
azt mondja, hogy soha rendsxeretőbb, tisztább,
szorgalmasabb cselédjük nem volt s olcsó
bérért híven szolgál. Ajánljuk tehát a hely
beli noegyesületlinknek, vegye kezébe a szeleanyok ügyét. Ezzel segít a szegény leányok
sorsán és maradandó elismerést biztosit a
eselédtartó házak részéről magának.

A híres vemieyszeretet.
Ha az ember reá gongul.
Szive szinte megreped,
Kiveszőben van a régi
Magyar vendégszeretet
( igány szóval a ház ura,
Száz vendéget nem fogad,
Fsak a hölgyek hordanak még
V e n d é g-hajat és fogat.

Feltételes vasúti megállóhely. A keres
kcdelenhigyi miniszter a léva-garam-berzeneei vasút, I jbánya és ( íaram-Szent-Benedek
állomásai között levőd. sz. őrháznál „Garam*
elnevezéssel feltételes megállóhelyet engedé
lyezett.
A nevetes. Néhány francia tudós azt
a megfigyelést tette, hogy a nevetésből kö
vetkeztetést lehet vonni a nevető embernek
jellemére és temperamentumára, a szerint, a
mint más-más magánhangzó hangzik a ne
vetésből. A rendes hnhahn. mondják a fölfedezök, azt jelenti, hogy a nevető becsületes,
nyiltszivü és élénk. Az i betű a gyermekek
nél naiv. szolgálatkész és határozatlan em
bereknél mértékadó. Az - betűs nevetés lel
ki nemességre és vakmerőségre vall. A ki
ugy nevet, hogy ;iz n belli hallatszik ki a
kacajából, az embergyülölő.
A cigányleany es a szeretője. F. hó
1D éu Izsák Mari kóborló cigány hölgy piros
ajaka szöllö után vágyott. Ki is ment szere
tőjével Bika Bilai József katonaságot kiszol
gált cigánylegénnyel a szőllők közé s inig
ez ..poszt'-ot állt. Mari teleszodte kötényét
Frotnmer doktor és Yaraimay városi tanács
nok logpoinpásnbb szöllögorezdeihől. közben
azonban mintha égből csöppent volna, ott
termett a csősz és ;i tolvaj leányzót le akar
ta tartóztatni. Ez se volt rest, eldobta köté
nyéből a szol löt s inig katonaviselt lovagja
a csőszt az üldözésben megakadályozta, az
est homályában eltűnt. A rendőrkapitányság

8.
ismervén a tetteseket, három rendőrt küldött
ki a szerelmes inyenepár elfogására. De ez
sem sikerült, mert Bika Bilai József olyr hő
siesen védte magát és hölgyét, hogy Balázs
rendőr tört ujjal, a másik fájó derékkal s
mindhárman üres kézzel voltak kénytelenok
visszatérni. Most aztán a csendőrök fogják a
vitéz sz-'ívlmespárt letartóztatás végett fel
keresni.

SZERKESZTŐI

ÜZENETEK.

Feher rozsa.

Kzentul nőm borítók alatt, hanem
c rovatban felelek l'g y -e órti. miért V Illatos levélké
jének minden betűjét telkembe szívtam s habár a leg
szebb kérelem sugárzott is ki a sorokból én azt j»aramsnak ves/.em
és biztosan megállóin. Knnyit
m egnyú jtásul. A beküldött költeményeket átnézem óh
időnként ko/nlui tojom . Azon óhajának azonban, hogy
a . I ■ ketehaju asszonyk a" kilétét eláruljam a íegnaLM'.bb sajnálatomra eleget nem tehetek. Adott szavam
s a / a diskréeió akadályoz ebben, mit bizonyára kejV *d is méltányolni fog.
Baby. Levél ment.
0. L
Budapest. I ./ idő szerint első cikkeket
Tárgyát levői
ben fogom veled közölni.
Feketehaiu asszonyka. Ahol
két lélek megérti egymást, ott csak a Mindentudó ál
dó-a ia van s/.iik s é j L gyéb másra n em !
Pusztafi.
Vers.' nem közölhető Miért V
Mert rossz !

FI I N D K T É S E K.

A z iitóiiyarnlók *
&
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szives figyelmébe.

Az ..Ksztergom-Csavargőzös* nyugoti
vasútállomásnál lévő, k'es fekvésű kovácspataki nyaraló szállodában már szeptember
l-tol kezdve több rendbeli kényelmes és
tiszia vendégszoba kiadó, és p. a jelenlegi
árak szerint 20° .■engedménynytd. A ki tehát
még az ősz beálltáig ezen tiszta, pormentes
levegőjű és az északi szelektől védett szép
helyen üdülni, tíz árnyas erdőben és a he
gyekben messzire terjedő sétákat, páratl. n
szép és regényes kilátó helyeket, kellemes
testedző
dunaliirdőket
élvezni kíván és
Sehleilfer konyhájábéd jó és Ízletes élelme
zésben, figyelmes kiszolgálásban részesülni
óhajt. az ne mulassza el ezen kedvező al
kalmat felhasználni és lakás miatt az ottani
házfelügyelőhöz fordulni. I gyanott még né
hány szép villatelek
fenséges kilátással a
(Ilmára és vasútra
jutányosán eladó. Épí
tőanyag olcsóm heszerezhető. Prospektust kivánatra azonnal küld bérmentve

ho

A KOYÁCS-PATAKI NYARALÓ-SZALLODA
FELÜGYELŐSÉGE.

1PÍW. szeptember 14.
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Mikor nálam minden
e 1ö p nz nélkül
50 krajezáros részletekre

tj- és érczkoporsók, sirkoszorúk

kapni
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in ellett

Singer varrógépet 28 írtért
Ringschiff varrógépet 50 írt.

Temetkezési kellékek
R A K T Á R A-

varrngvpraktára
18—f»2

sth.

Minek PestreI Minek Bécsbe ?

L É V A .

AKAN YH KTfS

P-viml/ár+x/áLr

^

L É V Á N.

Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignacz könyvnyomdájában, Léván.
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Közgazdaság.
Az első magyar általános biz
tosító társaság* helybeli főügynüksége a kölesönős biztosítási üdvben a
következő érdekes és megszívlelen
dő körlevelet boesájtotta ki ügvnő
kéinek és az érdeklődőknek:
Mindem kölcsönös biztosító szövet
kezet mely eddig hazánkban sze
relmsét próbált, kudarcot vallott.
Most mégis erőfeszítések történnek
egy uj kölcsönös alapítására, mely
elsősorban a jégbiztosítással akar
foglalkozni. Ez az üzletág
kivé
ve egy-egy tiirhetőbb esztendőt
általában súlyos veszteségekkel ter
hel bennünket, igy tehát nem a ma
gunk anyagi hasznáért, hanem a
magyar biztositó gazdaközönség ér
dekében
figyelmeztetjük Önöket,
hogy feleinknek, kik az uj kölcsö
nösségi mozgalom felől bizonyára
önöktől is tájékoztatásokat kérnek,
igazságos és őszinte felvilágosítá
sokkal szolgáljanak.
Az igazság a következő:
A kölcsönös biztosítás a felekre
nézve nem előnyös, mert:
1) a kölcsönös biztosítás díjtételei
nem lényegesen alacsonyabbak a
részvénytársaságiaknál, mégis a szö
vetkezet feleitől, utánfizetési kötelezett
ségük folytán, kedvezőtlen években az
évi dij kétszereséig a dijat ismétel
ten behajthatja. Miután pedig a leg
utóbbi tapasztalat szerint a jégbiz
tosításban tiz év közül nyolc volt
kedvezőtlen, végeredményében a köl
csönös biztosítás sokkal drágább, minta
részvény társasági;
2} a kölcsönös biztosi tó, ha a
károkat sem a dijak, sem a bekért
utáníizetések nem fedezik, a teljes
kártérítésekre egyáltalán képtelen;
3) a kölcsönös biztositó elegen
dő tőkével nem rendelkezvén, fele
inek kártérítéseit csak akkor fizet
heti ki, ha az évi dijakat esetleg az
után fizetése két már felszólításokkal
és nem ritka esetben perekkel be
hajtania sikerült. Ez azt jelenti, hogy
a kölcsönös felei esetleg hónapokig és
még tovább kénytelenek várni, mig kárté
rítéseiket egészben vagy részben meg
kapják ;
4 ) a felek kisebb kárai egyáltalán
nem téríttetnek meg.
E nagy hátrányokkal szemben
figyelmeztessék a leieket, hogy mi,
ha kényszerűségből felemeltük is a
jégdijat, ezt csak tiz év nagy vesz
teségei után tettük. Tiz éven át a
díjbevételt felülmúló károkat min
dig saját vagyonúnkból fedeztük.
A kölcsönösnek viszont a mi helyzetünk
ben tiz éven át úgyszólván évenként be
kellett volna hajtani az utánfizetéseket.

Végeredményében tehát a kölcsönös
sokkal több dijat szedett volna be
ugyanez idő alatt a felektől, minta
mennyit azok nálunk fizettek. Ezt
maguk az uj kölcsönös alapítói is
kénytelenek bevallani, a mit vilá
gosan mutat a biztosító szövetkezet
alakítása érdekében kibocsátott fel
hívásunknak szórul-szóra igy hang
zó mondata:
..In k á b b legyen m a g a s a b b dij,
m int után k e lljen fize tn i.44

A jégkárbecsléseknél pedig, mi
a kis károkat is megtérítjük, mert
hiszen a fél akkor is fizeti a dijat,
ha kis kára van, sőt ha nincs is
kára. S mig egyrészt a felek bizal
mi férfiúinak becsűit is figyelembe
szoktuk venni, másrészt minden fél
részére fentartjuk, hogy a becsüt
független szakbizottsághoz fellebbez
hesse. S igy, dacára sok ezernyi
jégkárunknak,
a kárbecslésekből
íblyólag alig van egy-két vitás ese
tünk. melyben bíróságnak kellene
dönteni.
Hogy a magyar gazdák jövőre
a rájuk nézve igen hátrányos uj
kölesiinős biztosításban részesü 1hes
senek, már most felszólítják őket
az uj kölcsönös üzletrészeinek, ille
tőleg
a 1a ptő kéj é ne k
je gy zésére.
Azonfelül tehát, hogy biztosítási di
jat fizetnek s hogy esetleg ezt egy
évben kétszer fizetik meg, mégeser
koronás alapítványokkal ás húsz koro
nás ü zletrészek vá ltá sá va l is nekik

kellene támogatni az uj kölcsönöst.
Az alapítóknak a tervezők 5%
évi kamat jövedelmet igéinek. Ben
nünket egyre támadnak a kölcsö
nösség hívei, hogy osztalékot jutta
tunk részvényeseinknek, pedig ez
csak nyereséges években s csak a
nyereség irányában történik, mig
ők alapítóiknak veszteséges évek
ben is megadják az 5° o-ban állan
dósított osztalékot.
Ez mind olyan teher, melyet a
kölcsönös biztosító feleinek kell el
viselni, noha már a biztosítási koc
kázatokat is ők maguk viselik. Es
ezek a felek a biztosítási díjon kí
vül még belépti d ija t is tartoznak
fizetn i , m ikor a szövetk ezeth ez csatla
koznak.

Valóban, igen nagy önfeláldo
zást kíván meg a magyar gazdák
tól az uj kölcsönös. Így. a gazdák
roppant túlterhelésével igyekeznék
magát eleve megóvni attól a sors
tól, melyre hazánkban az eddigi
kölcsönök jutottak. Ezek közül pél
dául az E rd élyi kölcsönös lé lei és
vezetői úgy menekedtek meg a baj
tól, h ogy m agyar társaságunk m ég
kellő időben á tvette és teljesítette a
kötelezettségeket , m elyeket a kölcsönös

elvállalt, de a m elyeknek m eg feleln i
nem volt képes. . I p ozson yi jég b izto sitő kölcsönös tdhmben, beszedte a di

jakat.
m ég

bekérte az utánfizetéseket s
sem tudta a

károkat

kifizetni.

Ebből bukás és biinper lett. S ér
dekes, hogv noha ez már több, mint
lm sz eve történt, a kölcsönösnek igen
sok f e l é t és ezek örököseit m ég ma
is perlik és exequálják az után f i z e 
tésekért, azok kamatos k am ataiért s
a n agyra növekedett perköltségekért.

A baj akkor is, mikor ezek a
régebbi kölcsönösök próbálkoztak, a
kölcsönös biztosításnak hátrányai
ban. Imzai viszonyainkhoz nem illő
voltában s a jóhiszemű alapítóknak
a biztosítási téren való járatlansá
gában volt.
Ez a baj legnagyobb részben
meg van ma is
és azért igen jó
szolgálatot tesznek önök mindazok
nak a gazdáknak, a kiket felvilá
gosításaikkal az uj kölcsönösségi
mozgalomtól megóvniuk sikerül.
He különösen arra figyelmez
tessék feleiket, hogy semmiféle di
vatos kölcsönösségi jelszó és senki
kedvéért ne csatlakozzanak a szövet
kezetekhez. mig az alapítási szabályokon
kivüí meg nem ismerik:
a) a kölcsönös díjszabályát;
l>> a kölcsönös kötvényfeltételeit;
cl a kölcsönös kárbecslési és kár
térítési eljárását.
Ezek máig még mind titkok és
a kölcsönös tervezői szegedi értekez
letükön eszméjük egyik hívének
felszólalására is azzal feleltek, hogy
ők a részletekbe még nem hajlandók be
lebocsátkozni.
E ..részletek-- ismerete azonban
a felekre nézve főfontosságú, mert a
kölcsönös ismeretlen díjszabálya, feltéte
lei s kártétitési módozatai reájuk nézve
még újabb hátrányokat rejthetnek magukban.
A körlevél annál is érdekesebb
és minden magyar gazda által meg
szívlelendő, mert az országszerte meg
indult uj kölcsönös biztosítási mozgalom
felöl igaz becsületes és őszinte tájékozást nyújt. Mi is igaz és meleg
érdeklődéssel olvastuk a szegedi
gazdakongressuson fírói* Széchényi
Imre ambícióra valló előadását, s bár
ő azt hangsúlyozta, hogy a kölcsö
nös mozgalma nem osztály harc, ránk
és sok gazdára azt a benyomást te
szi. hogy oly formát akar a nemes
gróf s több társa a biztosítás terén,
mintha valaki a politikai életben azt
akarná döntsük meg a monarchikus
államot és legyen
köztársaság!
Mert a közdasági életben ugyan az
a különbség a részvény társaságok
és a szövetkezetek között mint a po
litika terén a két (‘miitett állam for
ma között. Jövőre erről többet. 0.
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