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A nemzetiségi kérdés.
Irta: Kántor István.

E lap 3. számában „Nemzetiségi 
kérdés — gazdasági szempont* cim 
alatt egy, a szöget fején találó cikk 
jelent i;i®g, melyhez nekem is sza
badjon hozzászólnom. Nem biindre 
teszem ezt, mint sok sok cikkíró, 
aki az életet, a való életet legfeljebb 
az ablakon keresztül, messze tá
volról nézi. Annyi mindent össze 
is írtak már ebből, annyi megoldási 
módot hoztak javaslatba, hogy an
nak, aki a nemzetiségi kérdést 
csak írásból ismén, el kábul tőle a 
feje, az meg, aki a nemzetiségi ten
gerben él és nyitott szemmel nézi 
maga körül az eseményeket, részint 
mosolyog, részint boszankodik a sok 
jóakarat, de annál nagyobb tájéko
zatlanság fölött, olvasva a fővárosi 
lapokat. Hát én 25 éve tótok közt 
és velők élek, ismerem vágyaikat, 
talán a titkos gondolatukat is és 
merem állítani, hogy a Felvidéken 

- nemzetiségi kérdés nincs. Nincs, a 
n^p ilyen kérdést nem ismer, elég 
neki a megélhetésért való nehéz 
küzdelem. Nemzetiségi kérdés csak 
ott van, ahol gaz izgató van, aki 
részint egyéni hiúságból, részint 
piszkos anyagi haszon miatt titkon 
vagy nyíltan lázit. Hogy ez igy van, 
elég, h ' emlékezés okábul felemlí
tem Jr gának Léván való káplán
kodását. Ez a fő-fő izgató, ha to
vább marad Léván, képes lett volna 
a város körüli tót falvak becsüle

tes népét, akik pedig még híréből 
sein ismerték, hogj mi a pánszlá
vizmus, teljesen megmételyezni.

A népet pedig egyedül egy mó
don lehet sikerrel lazítani: ha azt 
házi djuk előtte, hogy sanyarú hely
zete, nyomorúsága, minden búja- 
baja azért vi i, mert a magyar akarja, 
készakarva akarja, hogy ő elnyo
mott koldus legyen. Ez hat, eltol 
megvadul a nemzetiségi paraszt. 
Az az elbolonditott nemzetiségi pa
raszt azonban a lelke mélyén még 
akkor sem a magyar parasztot, ha
nem igenis a magyar urat gyűlöli, 
őt okolja minden by-áért. Es az a 
gaz izgató ezen alapon ép oly 
könnyű szerrel fellázíthatná a nem
zetiségi parasztot a zsidók, az úri 
osztály, akár a tót urak ellen is. 
A nemzetiségi kérdés tehát első 
sorban is szociális kérdés, mert: 
biztosíts a népnek törhető anyagi 
jólétet, félig már megoldottad a 
nemzetiségi kérdést.

Nagyon igaz; „Szükség van a 
nemzetiségi kérdés alapos megol
dásához valóban nemzeti földbirtok
politikára*'. Csakis. De hogyan? 
Arra a nemzetiség lakta hegyes vi
dékre azonban hiába küldenénk a 
,.g; dasági szak tan Arokat“, ■ íert
ott ugyan azoknak mi hasznát sem 
látnok. Az erdőbirtok ott a nagy- 
birtokosoké meg a kincstáré Ami 
termékeny föld található a völgyek
ben, az is úri földbirtokosoké, a 
parasztnak alig van egy-egy lepedő 
nagyságú kavicsos földeeskéje, me

lyen a télre szükséges krumplija 
sem terein meg. Állattenyésztési 
sem űzhet a nép annyira, hogy 
abból megéljen, mert nincs meg a 
megfelelő legelője; a házi iparhoz 
pedig ért a tót annyit, amennyit 
egy ga dasági szaktanár sem. Hát 
minek . le az ilyen tanár? Nem ez 
kell ide, hanem gyár, gyárac és 
gyárak. Az a nagybirtokos osztály, 
aki az Alföld kánaáni termékeny- 
ségű földjéből majdnem az egészet 
lekötötte magának, úgy hogy itt 
meg a szinmagyar parasztság, h o g y  
éhen ne vcszen, kénytelen kivándo
rolni, ezek a naj /birtokosok felébe 
legalább cseréljék be alföldi birto
kaikat felvidéki kincstári birtokkal 
és alapítsanak ott aztán gyáripart, 
mert csak egyed nekik van eh
hez módjuk e hazában. Ezzel pe
dig két jó dolog nyerne megoldást: 
az alföld1 magyar paraszt állami 
porcelláza útján földhöz jutna és' 
nem kellene kivándorolnia, a felvi
déki tói paraszt meg kenyer t 
kapna é. ir lenne ktsz prédája 
a lelketlen izgatoknak. Hanem hát 
ebhez hazafiság, a haza oltárán 
nemcsak cifra szóval, de tettekkel 
is áldozni tudó magyar főurak Kel
lenének. A felvidéki nemzetiségek 
szociális kérdésének megoldása te
hát első c c : \ t n  főuraink liazafiságán 
fordul meg.

De hogy az izgatok ennyire el
szaporodva, a répet rt ídkivül el
vadíthatták, oka az a bizonyos 
„turáni biin“, mely a rendületlen

Láng és Kun köznonti szálloda, étterein és k ávéira , a kereskedők találkozóhelye. Telelőn 47.
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Pató Pál ok szemével néz és az or
ránál tovább nem lát, vagy ha lát 
is "alamit, hát józanul csillapítja 
magát: ,,Ej, még arra ráérünk*'. Hát 
nekünk ez a kérdés soha nem volt 
sürgős. Most meg, hogy már benne 
vagyunk a nagy bajban, mindenfelől 
a víz, az özönvíz, hát rezignál tan 
lógatjuk a fejünket és fel sóhaj tünk: 
„Hat valahogy csak lesz, mert még 
soha nem volt, hogy ne lett volna 
valahogy." És az izgatok által ki
csikart engedmények által engedjük 
a bajt még nagyobbra nőni, hogy 
kényelmünkben ideig-óráig ne há
borgassanak.
Paktálunk, parolázunk a lázitó urak
kal, a helyett, hogy a dutyiba dug
nék őket és ott telejte ;ők jó soká
ig, hogy idejük legyen gondolkodni, j 
a világ múlandósága fölött. Nem, 
ezt nem tesszük, a béke, minden
áron a béke a fő, a jövő,--h ivő lé
lekkel valjuk - azé-Isten kezében 
van. Ez a mi fő bűnünk é< ezért 
nem fogjuk mi megoldani soha 
a nemzetiségi kérdést, hanem majd 
a nemzetiségek oldják meg a ma
gyar kérdést, de a mi megkérde
zésünk nélkül.

De bizony kell, nagyon kell, 
százszor is kell az a „vaskéz**, ’ 
több: acélkéz kell ide. Erős törhe- | 
tetlen, könyörtelen, de igazságos 
Ne féltsük mi a jó nép*** ettől, an
nak ez c *k hasznára lesz, megóv
juk őt a gonosztól és visszaad juk az j 
ő becsületes lelke nyugalmát: mert I 
nem a népre kell ez az erős kéz, j

Versek.
I

Felolvasta a szerző a Reviczkv-Társaság i 
estélyén. 1

Ez a Sándor.
tMagánjelenet.)

Ez a Sándor én nem tudom 
Miért, úgy megváltozott.

Kezet csókolt, meg is ölelt
Ha jött, vagy ha távozott.

Most: „Aláz* szolgája, nagysám!
Kész-e már a jó ebéd ?**

Így köszön, ha jő; s ha elmegy:
„Hát, a hivatalba mék“.

Hányszor térdepelt előttem
„Drága nagysád** míg valék!

És szemébe hány taszító,
Megvető szót vagdalék !

Egy csokor, vagy más ajándék 
Tőle hányszor érkezett:

Míg szeszélyből, békejel-kép 
Csókra nyujtám e kezet.

Szent parancs-kép teljesite 
Mindent, mit kigondolék.

hanem az izgatokra. A gyönge, a 
szeretettel simogató kéztől ki sem 
fél és bátran, büntetlenül lázit az 
izgató. És ez az izgató sok, tenger
sok van köztünk, többje ’iszes ál
lásban, ülve minden 1‘ölu. jóban. 
Acél kézben lángpallóssal szét kell 
ütni közöttük és biztos kézzel ki
vágni nemzet testéből ezt a rá
kos daganatot, hogy a magyar 
nemzet újabb ezer évre megmentve 
legyen.

Jjgy^üi ügyek
A várain yci as községi pótadók kezelésé- 

; nek egyszerűsítése Az ütne , vármegyei és 
■ községi pótadó, úgyszintén a községi nénzek 
| kezelésére vonatkozó ossza- atvi'yoW

revízió alá vétetnek s azok könnyebb és 
egyöntetű kezelés végett egyszeri itve lesz
nek. Előre láthatólag ezer uj nyomtatvá
nyok még ez év folyamán az egész vár
megye területén kötelezőleg használatba vé
tetnek, ezért kérem kartársaimat, ho r az 
ezekre vonatkozó munkálatokat az uj nyom
tatványok megérkeztéig tartsák függőben, 
nehogy fölösleges munkát kelljen 
végezniök. Zseliz, 1914. január 20. Kartársi 
tisztelettel Szedlacsek János egyl. elnök.

Állami vagy. önkormányzati közigazgatás. 
A Községek Lapja szerint, a belügyminisz
tériumban serényen dolgoznak a közigaz
gatási reform alapvető munkálatain Minde
nek előtt az alapelveket állapítják meg. Az 
alapelvek megállapításánál az ? vita ten
gelye : centralizált állami legyen e a köz- 
igazgatás az egész vonalon, igy a közsé

gekben is, vagy pedig részben önkormány
zati? — Az ahpelvek tekintetében két el
lentéte 'elfogás kii d egymással Az egyik 
szerint nagy nemzeti érdekek fűződne* ah
hoz, hogy a .'.igazgatási teendőket az 
egész vonalon államilag kinevezett, tehát a 
helyi érdekes' irtoktól független és nem
zeti szempontból feltétlenül megbízható 
tisztikar lássa el, — igy a közigazgatási 
tisztviselők ál^mi kinevezése szükséges.— 
Az államosítás híveinek véleménye szerint 
a kinevezési ru.uszer, — ma már mikor az 

i edministrátiót az egész vonalon szakképzett, 
élethivatásos tisztviselők IáJák el és a no- 
bile offeium kora rég leáldozott, — az ön- 
kormányzat lényégét nem érinti A kineve
zési rendszer mellett is lehet lüktető és ele
ven önkormányzat s a választási rendszer 

j sem akadályozhatja meg az önkormányzat 
lassú sorvadását, — ha az önkormányzati 
testületek hatásköre a mai keretek között 
marad. Maga a tisztviselők alkalmazásának 
módja az önkormányzatnak nem lényeges 
része, ha pedig meggond !juk, hogy az or
szág jövendő fennmaradásának, anyagi és 
szellemi bőid >gulásának egyenesen létfelté- 

: tele a becsületes, igazságos, mindenkit egy
aránt gyorsan kiszolgáló, egyedül hivatásá
nak élő és pártatlan jó közigazgatás, akkor 
megállapith dó, hogy a közigazgatás államo
sítására feltétlenül s iikst-g van, mert Ma
gyarországon államosítás n-ikül jó közigaz
gatást teremteni nem lehet.

Ezzel a fe fogással szemben az önkor
mányzati közigazgatás hivei azt vitatják, 
hogy éppen nem 'éti szempontból volna vé
szedéi mes az allami közigazgatás, mert az 
önkormányzati jogok anugy is sziik térre 
vannak szorítva, holott oz önkormányzati

Névnapomra jött egy gyűrű,
És újévre egy karék.

S haj. minő volt a csokor, mit 
Esküvőmre kaptam én !

S haj, mi csinos (mások mondták) 
Sándorom, mint vőlegény!

Nász után nagy útra keltünk. ,
Oh, mi kedves volt Füred l

Hányszor mondtuk . „Száz keservvel 
Ér föl élni nélküled!*

Bájaimmal hányszor tettem 
Bálkirálynő címre szert!

Férfi volt, ki tőlem eg’- kis 
Fordulócskát érdemelt.

Most a férfiak seregje
Összeesküdt ellenem.

Rózsaszínben is kicsinyli
Egykor bájos kellemem.

Jő szünóra: Sándorom hi.
És az átkozott lapok! . . . .

Az „ott voltak* névsorába 
Jó, ha végre juthatok.

Haj, de még ez mind csekély, de 
Sándorom se néz reám.

Nappal unalom kerülget,

Nyuglntatlan éjszakám.
Nappal ám kényért keres, de 

Este kártyáz és iszik;
S hogy goromba s durva hozzám, 

H‘jába mondom, nem hiszik.

Társalogni nincs kivel, ha 
Magda néni nincsen itt.

Jámbor asszony, jó beszédes;
Ám nagyot hall egy kicsit.

Olvasási kedvem is vesz.
Nincs, ki hordjon könyveket.

Lapra kén* előfizetni,
S int a sors, hogy: nem lehet.

Itt az újév Szép-ajándék 
Meglepően elmaradt,

S meglepőn meg/álogoltak 
Bo ti tartozás miatt.

S meglepetésem Sándor is, hogy 
Betetőzze, föifedé:

Lumpolásba, tartozásba
Hogy s miként merüle bé.

Kétezer forint mivel már 
Egyeseknek tartozik.

Feddem érte, s ig  ̂ felel rá :
„Az te rád nem tartozik*.
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testületeknek tagadhatatlanul van még mindig 
a történelmi múltban gyökeredző alkotmány
jogi jelentőségük Egy ilyen országban, mely 
vám, pénz, hadsereg és kiilügye intézésé
ben más országgal /aló közAségre van 
utalva, fokozatos veszedelmet j* lent a nem
zeti akarat érvényesithetését illetőleg a cent- 
ralisztikus hatalom növelése és az önkor
mányzati jogoknak igen szűk térre való szo
rítása. Az önkormányzati közigazgatásnak 
igen is lénytge a tisztviselők választásának 
joga s a választási rends." . fenntartását 
magának a községnek közigazgatási é .eke 
teszi szükségessé. Az önkormányzati köz- 
igazgatás történelmi multja s általában a 
közigazgatásnak az összes nyugati államok
ban az összkormányzati irányban való fej
lődése azt látszanak igazolni, hogy a köz- 
igazgatásnak az önkormányzati jogok kiter
jesztése irányában való kibővítése jelenti a 
fejlődést és haladást, mig ellenben minden 
megszorítás, vagy jogfeladás a reakciót és 
visszafejlődést jelenti. A két ellentétes fel
fogás igazolására mindkét tábor az érvek
nek még egész tömeg* t hozza fel, melyek 
között nem utolsó érv si. n megszívlelendő: 
a jelenlegi választási rendszer korrupt volta, 
megbízhatatlansága s a központi hatalom tul- 
nagy befolyásából kifolyólag sokszor puszta 
formalitássá sülyedése.

Az egész vita jóformán már csak a köz
ségek közigazgatása szempontjából van 
szőnyegen, mert a vármegyei igazgatás ál
lamosítása, — mint tudjuk — befejezettnek 
tekinthető.

Megöltek egy asszonyt . . .
A bánatos régi szép magyar népromán

cot, melyet B aháné oly bűbájos szépen 
énekelt valamikor a 60 forintjáért megölt 
és a Tiszába bevetett legényről, igy mó
dosíthattuk a legutóbbi fővárosi gyilkos
ság után :

Megöltek egy asszonyt 
Ezer koronáért,
A dunába bevetették 
Gyén int butonjáért.

Duna be nem vette,
Partjára vetette,
Arra ment két kocsislegény,
Szekerére tette . . .

Két nap alatt megtudta a főváros, hogy 
ki az a rejtélyes halott az utazó-kosárban, 
kiderült róla, hogy egy milliomos gyáros
nak, a magát Fabrik-bácsinak nevező 
Schmidt Miksa gyárosnak a Léváról Pestre 
elszármazott kitartottja, kinek a milliomos 
több százezer koronára rugó vagyont aján
dékozott, a kit aztán hercegi pompával te
mettetek el Az igaz, hogy a temetés csak 
külsőleg v( lt fényes, de azon sem kegyelet, 
sem tisztelet nem nyilvánult meg, mert a 
hatlovas gyászkocsi körül mindenféle aljnép 
tolongott, újságárusok és perecesek adtak 
és vettek, a kocsik és bicik' k négyesével- 
hatosával hajtottak kereszti l-kasul egymás 
mellett > a tömeg mindenféle összevissza 
nótázások és kacagás közt nyomult előre, 
de ezért harmincezer ember ott volt és részt 
vett a meggyilkolt utcalány és egykori szol
gáló temetésén A lapok tele voltak a 
meggyilkolt lakásának pompázó leírásával, 
a hermelin-köpenyegeKkel, csipkepongyolák
kal, gyöngyökkel, gyémántokkal, sok sok 
ezerekiől szóló takarékpénztári könyvekkel 
s a főváros tisztességes nővilága szűkös 
körülmények között élő tagjainak ajkairól 
mindegyre hallhatták a férjek és apák e 
keserű fölkiáltásokat:

— Hát érdemes ezért becsületesnek lenni, 
ha a becstelen életet ily pazarul jutalmazzák!

Mit csináljak, Istenem, ha 
így foly életem tovább? 

Válni tőle? Nem! Kimúlni
Hirtelen, mint gyönge báb?

Magda néni, Magda néni!
Híja vissza férjemet!

Messz* megy már? Semmi, jól van ; 
Látja Isten lelkemet.

Nem! Van egy még, egy utolsó; 
Ez meggyőzi Sándorom.

Hogy kivígyem, jöjj, segíts meg 
Engem, égi irgalom!

Hogyha munka és kitartás 
Szentesíti tűzhelyem1,

Jót becsülő nagymamámat
Könnyű módon megnyerem.

Nagymamámnak pénze sok Rám 
Várna összes mindene,

Hogyha szívem* nem vezérlné 
A hiúság Istene.

Nő vagyok, hát mért ne lennék 
Férjéhez hű házi nő?

Mért ne lennék nagyravágyást, 
Elmúló fényt megvető?

Megkísérlem: hátha jobban
Honn maradna Sándorom.

Hó, megállj csak, nem leszesz te 
Nékem kósza vándorom!

Téli ének.
A tél komolyságát zene, vígság váltja;
A szerető szívet párja föltalálja :
Atyám, ilyenkor sem feledkezem rólad;
El nem mulaszthatom, hogy veled ne szóljak.

Te tőled jő minden, az öröm, a bánat;
Te nyitod ki dalra, siralomra számat.
Te zárod az embert bús magánosságba,
Te ereszted s hívod vidám társaságba.

Mindezekből látszik nagy kegyelmességed, 
Hogy érdeme szerint nem bünteted néped*. 
Hogy ha megbántunk is gonosz tettel, szóval, 
Mint jó atya, fizetsz büntetés helytt jóval.

Köszönjük is Uram, végtelen jóságod*, 
Hogy már itt e földön nyújtasz boldogságot. 
Hosszitsd életünket, s ha fedsz sírhalommal, 
Töltsd be megtért lelkünk* égi vígalommal.

Tóth István.

Azok számára, akik ezért fölvethetik ezt 
a keserű kérdést, persze nem érdemes be
csületesnek és erényesnek lenni. Aki a 
maga jutalmaztatását abban látja, hogy női 
tisztessége feláldozásáért külső fényt és 
pazar jólétet nyerjen, az menjen a „Mág- 
gás Elza** útjára s ne törődjék a világ Íté
letével. Vannak még Eabrik-bácsik széles 
Magyarországon. Aminthogy Schmidt gyá
ros eddigelé több, mint nyolcszáz levelet és • 
egyébb aj< nlatot kapott a magyar hölgy
világnak nem épen csak az utcán kóborló 
tagjaitól, kik mind a megürült helyre pá
lyáznak. „S mit mondott Smidt? — mint a 
feledhetlen, kedves nagy művész Náday 
Ferenc mondotta egyik szerepében. Azt, 
hogy az ügy rá nézve nem sietős, majd a 
véletlenre bízza e hivatal betöltését. Akinek 
annyi kidobni való pénze van, az várhat 
és válogathat. Íme hiszen pénzével azt is 
megtudta csinálni, hogy egy rég lezárt te
metőt. melybe már nem volna szabad ha
lottat vinni, megnyitottak az ő kedvéért. 
Mi mindent tehet még a pénze útján, ki 
tudná ma azt megmondani. Ez az egyet
len nagy hatalom ma a modern világban, 
ez előtt hajol meg mindenki.

Kiszámithatlan, mily romboló hatása van 
egy ilyen példának a különben is romiott 
közerkölcsökre. Mióta a megölt utcalány 
mesés gazdagságának tényei közismertekké 
lettek az országban, egyébbel sem foglal
kozik a felületesebb gondolkozásu nők 
nagy részének fantáziája, mini azz il, mi
ként lehetne hasonló Fabrik- bácsira szert 
tenni, ki azért a csekély áldozatért, mit egy 
nő hozhat, ily krőzusi kincseket ad! Sanyarú 
viszonyok közt levő a magukat legalább is 
csinosoknak tartó lányok ezzel keserítik 
anyjukat, hogy elmennek ajánlkozni Fabrik- 
bácsihoz. Családi viszályok és perpatvarok 
támadtak a szerencsétlen nő szellemi vég
rendeleteként, mint egy átkos örökség, 
melyre Évá anyánk minden lánya jelentkez- 
hetik örökösül. S ennek oka az a feneket
len kíváncsiság, melyet a hírlapok, szen- 
záció-hajhás<.atból még jobban fokoznak, 
isnervén az olvasók Ízlését.

A magányosan élő nőket különösen az 
éltesebbeket pedig elfogja a cselédektől 
való félelem. Hogyne, mikor azt olvassák, 
hogy a meggyilkoltnak havi 60 koronával 
díjazott cselédje oly hidegvérrel öleti meg 
az ő dúsan fizető úrnőjét a szeretője áltaif 
Hát mennyit fizessen egy nő a cselédjének, 
hogy az ne legyen gyilkossá? Az az aljas 
nő, ki a szeretőit oly sűrűn változtatta, ki 
igazán jólétben fürdött a kitartott nő házá
ban, rögtön kész a gyilkosságra. Ha arra 
a nyomorúság vitte volna, érthető lenne 
cselekedete, de erről szó sem lehetett. 
Százszorta hünösebb tehát, mint maga a i 
elvetemedett, aljas gyilkos, ki nem tartozott 
hűséggel az őt fizető iránt.

De vájjon megoldás lesz-e az, ha Nick 
Gusztáv mellé Kóbori Rózsit is fölakasztja 
Báli uram, ki ez ügyben az utolsó szót 
fogja kimondani?

Kérjük olvasóinkat, akiknek elő- 
fizetésük lejárt vagy egyébként is 
hátralékban vannak, az előfizetési 
dij szives beküldésére,
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— A Felvidéki magyar irók és újságírók 
szí etségenek közgyűlésé. A F déki Ma 
gyár írók és Újságírók Szövetsége folyó 
hó 18-án tartotta Liptószcntr U'sonavár- 

• megyeház dísztermében rendes évi közgyű
lését. Tizenkét felvidéki vármegye tollíorga- 

fói, az ország ezen exponált rí szőnek edzett 
kulturharcosai, gyűltek egybe a Felvidék 
ezen lelkes intelligenciájú városában. Ez a 
közgyűlés valóban a Felvidék magyarságának 
ünnepe volt, mert Szövetség az egész 
felv dékre kiterjedő alapos munkásságáról 
száméit be. A közgyűlésen a gorál-kérdés 
tárgyalására való tekintettel és a magyar
lengyel barátság dokumentálására a Lengyel 
Ujsági k Szövetsége képviseletéhe., a köz- 
g, _w3:r. megjelent Cwizdz Félix lengyel köl
tő és szerkesztő, akit a megjelent hatvan 
szövetségi tag és Liptó megye közönsége 
tüntető szimpátiával fogadott és ''.ki felszó
lalásaiban a magyar-lengyel barátság ápo
lásának reális szükségességét hangoztatta. 
Táviratba 1 üdvözölte a közgyűlést a lem- 
bergi magyar-lengyel egyesület, valamint a 
lengyel újságírók szövetsége. A közgyűlést 
a vármegye házának dísztermében Balló 
Rudolf alispán lelkes beszédben üdvözölte 
a liptói közönség nevében. Clair Vilmos 
talpraesett és nagyhatású, a magyar kultú
ra hóditó jogait hirdető elnöki megnyitója 
után, mely a Szövetség működését vázolta, 
Steier Lajos szövetségi titkár felolvasta a 
sajtókamarák szervezetére vonatkozó hosz- 
szrbb jelentését, melynek elkészítésével 
másfél évvel ezelőtt, tehát a sajtókérdésnek 
aktualitása előtt bízatott meg A Szövetség 
elhatározta, hogy ezt a jelentést kinyomat- | 
ja és az ország összes sajtótényezőinek 
megküldi. Francsák Gábor szövetségi jegy
ző jelentését a gorál-kérdésről és annak ez 
aktuális kérdés célszerű tanulmányozására 
vonatkozó indítványát a közgyűlés nagy 
figyelemre méltatván öröm*nel és egyhan
gúlag fogadta el. Dr. Kersék János szövet
ségi tag, a lévai Reviczky-Társaság főtit
kára, szép magyar vonatkozású (Honnan 
jöttél magyar nemzet? c.) versét olvasta fel 
nagy hatással. Telléry Gyula főtitkár jelen
tését, többek között a Szövetségnek a tu- 
rócszentmártoni Magyar Kulturház megva
lósítása iránti munkásságát ismertette. A 
Kulturház céljaira a Szövetség agilis alelnö
kinek, Dugovich Tituszi ak kezdeményezé
sére megindított gyűjtés eddig 11,000 ko
ronát eredményezett. A közgyűlés után a 
szövetség tagjait Liptó megye alispánja lát
ta vendégül a Balassa-körben. — Holló 
Sándornak a szövetség területéről, Léváról, 
történt eltávozásával megüresedett alelnök- 
ség betöltését a közgyűlés jövőre halasz
totta el. A jövő évi közgyűlés Trencsén- 
tepjicen lesz megtartva.
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— Gyászrovat Sztehlik István nyugalma
zott honvéd százidos, gazdászati tiszt, 
hosszas szenvedés után e hó 21-én este 
meghalt Léván. — Dr. Sehl György, Csa- 
nádmegye tb főorvosa szivszélhüdés kö
vetkeztében hirtelen meghalt életének 48-ik 
évében Mezőkovácsházán. A megboldogult
ban özv. Vosztruha Györgyné vejét gyá
szolja.

— A közigazgatás köréből. A belügymi
niszter, a ftlebbezést elutasítva, jóváhagyta 
Barsmegye törvényhatósági bizottságának 
azt a határozatát, melyben kimondta, hogy 
a garamszentkereszti járásban rendszeresí
tett három szóig* bírói állások egyikét 1914.

1 január 1 ével megszünteti és azt az oszlá- 
nyi járásban rendszeresíti, ahol még egy 
szolgabirói állás rendszeresítése szükséges
sé vált.

— Rodli-sport Léván. Az idei szép télen 
fokozottan indultak meg a téli sportok. Igen, 
igy: s p o r t o k ,  többes szambán, mert a 
korcsolyá mellett tért hódított mar a ródli 
is, amit gyerekkorunkban mi még szánnak 
neveztünk. Esténként nagy elevenséggel in
dul meg a ródlizás a — nappal oly for
galmas — Báti parton. Hölgyek, urak s az 
ifjúság egyforma nagy élvezettel csúsznak 
lefelé kis szánjaikon a partról. Két helyről 
történik az ereszkedés; a tanítóképzőhöz 
vezető emelkedett útról és a Báti partról, 
de olymódon, hogy a képzői útról lefutó 
szánok keresztezik a Báti partról ereszkedök 
útját. Könnyen elképzelhető most már, hogy 
mitörténhetik, ha a kétfelől nagy sebesség
gel haladó szánok esetleg össze ütköznek, 
ami előbb vagy utóbb is megtörténik, ha 
mindkét helyen egyszerre ródliznak.

— Hatál tagosítás Verebélyen Az igazság
ügyi miniszter több verebélyi lakos kérel
mére, a helyszínére kiküldött tárgyaló bi
zottság által megállapított tényállások figye
lembe vételével hozzá felterjesztett javaslat 
alapján megengedte az általános halártago- 
sitást. A miniszteri rendelet megjegyzi, hogy 
hasznos a tagosítás, mert a jelenlegi tulnagy 
eldaraboltság mellett a külömben jómódú 
és gazdaságilag fejlett birtokosság belterjes 
gazdálkodást folytatni nem képes. Szüksé
ges a tagosítás keresztülvitele a közlegelő 
létesítése végett is. A miniszter megállapí
totta annak szükségét, hogy a tagosítás alá 
kerülő birtokokból birtokarány szerint 5°/o 
közlegelő létesítésére forditassék. Továbbá 
a község mint jogi testület illetményének 
egy része, a község fejlődésére való tekin
tettel, beltelek gyanánt volna kihasítandó. 
Az uj vásártér céljára alkalmas terület szin
tén a község illetményéből lenne kiha
sítandó.

— Püspökválasztás a dunántúli ref. egyház
kerületben. A dunántúli ref. egyházkerület
ben a február 3-án tartandó rendkívüli köz
gyűlés fogja elrendelni a szavazást az An
tal Gábor dr. halálával megüiült püspöki 
széknek választás utján * aló betöltésére. 
Amint halljuk, a választással kapcsolatban, 
a többek között sűrűn emlegetik P a t a y  
Károly barsi esperes nevét is.

— Ipartarsulati választások. A lévai sza
bóipartársulat elnökévé újból Korpás Istvánt

álasztotta meg, alelnök lett Vida Jónás, 
pénztáros Boldis József és jegyző Uhnák 
Mihály.

1
— Tanügyi kinevezés A közokt. miniszter 
a gyertyánfai állami elemi iskola tanítójává 
Wolf Gézát nevezte ki.

— Fogházvizsgáló bizottság. A főispán a 
lévai járásbirósági fogház megvizsgálására 
hivatott bizottság tagjaivá az 1914. évre 
Ltvatich Gusztáv közig. biz. tagot és dr. 
Karafiáth Márius járási orvost nevezte ki.

— Az esztergom—párkánynánai villamos 
vasút. Amint inár jelentettük, Esztergom és 
Párkánynána között összekötő villamos vas
utat létesítenek, melynek közigazgatási be
járását most tartották meg az illetékes fak
torok jelenlétét en. A létesítendő uj vasút
nak az a célja, hogy az eddig csonkán 
végződő budapest—esztergomi vasúti vona
lat villamos üzem segítségével bekapcsolja 
a budapest—bJcsi fővonalba. Az összeköt
tetés Párkánynánán keresztül fog történni, 
mégpedig olyképen, hogy a garamvölgyi 
vasúttal is lesz közvetlen kapcsolat.

— Rendelet a sorozási eljárásról. A hon
védelmi miniszter rendeletet intézett a tör
vényhatósághoz, mely utasítást tartalmaz a 
sorozási eljárásra nCzve, különösen abban a 
tekintetben, hogy a sor alá .dió legénységet 
az orvos alaposan vizsgája meg, hogy a 
hadseregbe csak egészség.s katonákat so
rozzanak be. Az alaposabb vizsgálat érde
kében egyben azt is elrendelte a miniszter, 
hogy a sorozási napok száma megszapo- 
ritassék.

— Fontos döntés adózási ügyben. Fontos 
közérdekű ítéletet hozott a napokban a 
közigazgatási bíróság azon kérdésben, váj
jon ha évközben az állami adó valamely 
cimen, helytelen kivetés, elemi kár stb. cí
men törültetetik, van-e joga a községnek 
a törült adó után kivetett községi pótadót 
beszedni, amennyiben az állami adók tör
lése évközben történt és a községi pótadó 
kivetése már jogerőre emelkedett? A köz- 
igazgatási bíróság azon álláspontot foglalta 
el, hogy a községnek ilyen esetekben 
pótadót kivetni, illetőleg beszedni nincs 
joga. A községi pótadó mindig az állami 
adók után igazodik, ha tehát az állami 
adó vagy annak bizonyos része bármi ci
men tönltetik, — a községi pótadót is 
törülni kell.

— A falu erkölcsei. Dr. Kiss Mihály ár
vaszéki elnök, a vármegye közigazgatási 
bizottságának folyó havi ülésén jelentést tett 
a múlt évben általa megtartott gyámügyi 
vizsgálatokról. Ez a jelentés nem a legszebb 
színben tünteti fel a barsmegyei falvak tár
sadalmi állapotát, mert a megvizsgált 31 
körjegyzőség és 3 nagyközség területén nem 
kevesebb mint 1167 törvénytelen gyermek 
találtatott. Ez a jelenség nemcsak a kóros 
társadalmi állapotokról, de a falusi nép er
kölcsi színvonalának sülyedéséről is tanús
kodik. Egyébként a törvénytelen gyermekek 
száma legnagyobb a nagysárói körjegyzőség 
területén (149), amit annak ke<l tulajdonítani, 
hogy Nagysárón nagyobb kiterjedésű cigány
telep van. Utána következik Verebély nagy
község (74), melyre azonban már nem lehet 
hasonló, de egyáltalán seirilyen mentséget 
felhozni.

— A hó a levegő tisztitója. Egy angol 
orvosi újság kiszámította, hogy a szerkesz
tőségi épületének tetejére esett hó mennyi 
szemetet és piszkot ragadott magával A 
hó tisztátalan részében -  ártalmas és ár
talmatlan baktériumokon kívül — főleg ko
romrészeket é- kénsavtartalmu anyagokat,
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ammóniákat, klórt, honyhasót és kátrányos 
anyagokat találtak. Eszerint a havazás való
sággal a levegő megtisztítását jelenti és igy 
fontos higénikus jelentősége van.

— A Lévai Apolló Mozgószinház vasár
napi előadásain igen élénk változatosságu 
műsor fog szerepelni. Az érdeklődés köz
pontja azonban A csipkekirályné című 3 
felvonásos színmű lesz, mely pompás slá
ger film. A műsoron szerepel ezenkívül A 
farkas-veremben c. hatásos dráma. Osztat
lan tetszést fog bizonyára kelteni a Pom- 
péjiról készített eredeti színezésű termé
szeti felvétel is, mely messzi, csodás tájak
kal ismerteti meg a nézőt. A szép műsort 
a legújabb komikus felvételek, továobá 
varieté mutatványok fogják kiegészíteni, 
hogy a vidámság is képviselve legyen.

— Harmadik gyógyszertár Léván. Deme
ter Kornél szászvárosi és László Ede felső- 
vizközi gyógyszerészek együttesen kérvényt 
intéztek a belügyminiszterhez, Léván, a Kos
suth Lajos téren gyógyszertárnak engedé
lyezése iránt. A kérvény véleményezés cél
jából a városhoz küldetett s itt a napokban 
foglalkozott vele íz  egészségügyi bizottság. 
A bizottság a gyógyszertár engedélyezését, 
mivel a meglevő két gyógyszertár és egy 
drogéria a szükségleteket jól ellátja, nem 
javasolja, illetve a legközelebbi képviselő
testületi közgyűlés elé ezt a véleményét 
fogja terjeszteni.

— Balesetbiztosítási járulekok behajtása.
A belügyminisztériumi államtitkár körrende
letét intézett valamennyi törvényhatóság 
első tisztviselőjéhez, amelyben — az Or
szágos munkásbetegsegélyzö és balesetbiz
tosító pénztár előterjesztésére — a keres
kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg elren
deli, hogy az 1907:XIX. t.-c 46. §.-a ér
telmében a közadók módjára behajtandó 
balesetbiztosítási járulékok behajtására hi
vatott közigazgatasi közegek a balesetbiz
tosítási járulékhátralékok behajtása iránt 
hozzájuk intézett megkeresésnek akkor is 
tegyenek eleget, ha a megkeresést — nem 
mint eddig a kerületi pénztár, hanem— az 
OP. intézi hozzájuk.

— A Darvin könyvtár most megjelent 3. 
és 4. füzete a magyar irodalomnak igazán 
érdekes gyarapodását jelenti. A 3. sz. füzet 
Ewald dán Írónak a „Kétlábú" c. kisebb 
munkáját hozza. A „Ketábu" alatt a kőkori 
ősember értendő; ennek a kultur-elemek 
megszerzéséért folytatott küzdelmet adja elő 
Ewald ember-állat párbeszédek alakjaban, 
ragyogó modoiban. A 4. sz. füzet a pár 
év előtt elhunyt világhírű bécsi orvostanár
nak, Nothnagel-nek a „Halálról" tartott elő
adását tartalmazza. A nagy emberbarát és 
nagy orvos cseveg itt a testi meghaiás kö
rülményeiről, részleteiről, eloszlat sok ba
bonát és indokolatlan félelmet, ami nagy 
lelki megnyugvást szül az olvasó^ . A 
Jarwin-Könyvtár füzetei 60 fillérjével kap
hatók a könyvkereskedésekben ; a Darwin- 
folyóirat előfizetőinek ingyen mellékletül 
járnak.

— Anyakönyvi oejegyzések. Születések: [
Kohn Arnold Herczog Aranka: Erzsébet. 1 
Kohn Arnold Herczog Józsa: Ferencz. //a- 
lá lo z á s : özv. Abrahám Ignáczné I. n  Anna 
55 éves gyomorrák. Missik Mihály 49 éves 
idült alkohol mérgezés. Vida János 54 éves 
szervi szívbaj. Styehlik István 60 éves bár- 
zsingrák. Szűcs László 3 éves agyhártya
gyulladás.

Farsang.
— A Lévai kereskedő ifjak társulata jan. 

24-iki tancmulatsagan rendezendő sétahang- ' 
verseny műsora. A cs. es kir. 7b. g>. e. i 
zenekara játszik. 1. Striczl: Mágnás induló.
2. Lehár: Ha feleségem úgy tudna csókolni. j 
Keringő az Ideális teleség-böl. 3. Keler B.: 
Csokonai nyitány. 4. a) Semler: Csak te 
egyedül. Szeienad posaun solóval. b) Gil- 
bert. Az ejben. Dal a Kmokiiálynó operet- 
ből 5. Gounod : Ábránd. Margit (Faust) c. 
operából. 6. Lehár: Cigány ünnepély. Bal- 
letjeienet. 7. Moréna: Rajta tovább a tánc
cal. Egyveleg modern dalok és táncokból. 
8. Eysler: Joupla Joupla, Twc^tep a Ne
vető férj operettből.

— A kath. kör estelye. A lévai kath. kör 
február l én tartja meg szokásos farsangi 
estélyét a Vigadóban. Hirtsek arról a kor 
estélyei, hogy évről-évre változatosabb es 
újabb, szép műsorral lepnek sorompóba a 
sikerért, ami sohasem is marad el. Most 
sikerült a kör vezetőségének az estélyen 
való szereplésre megnyerni Mócik Felicián 
fohercegi udvari lelkészt, pozsonyi ifjúsági 
énekkarával. Különben alább adjuk az egesz, 
igazán stílusos műsort: 1. a. Schweitzer: 
Üiífusa est, b. Müller : O. salutaris, c. Witf: 
Sanctus, előadja a pozsonyi ifjúsági ének
kar. 2. A nagy Napóleon, fölolvassa Ras- 
sovszky Kálmán. 3. a. Ábrányi: Ha én ve
led szoba állnék, kettős, b. Ratt: Édes álom, 
kettős, éneklik Szilassy Dezsöné és Bellán 
Sándor, zongorán kiseri Belcsák László. 4. 
a. Ignotus: Régi Mária dal, b. Schuberth: 
Hársfa, c. Schauberth ^Vadrózsa, előadja a 
pozsonyi ifjúsági énekkar. 5. Romantika. 
Irta Uarvay Andor. Személyek : Mr. Ulobb, 
amerikai milliomos — Kottek Ferenc, Miss 
Ediih, leánya — Tóth Maicsa, Mr. W. 1. 
L. Hugh, lllinoisból — Dr. Novotny Ernő, 
Szobaleány — Bányik Mici. 6. a. Mocik : 
Dal az éjben, b. Szabados: Hadnagy uram, 
c. Mócik: Magyar dalok, előadja a pozso.’ 
nyi ifjúsági énekkar.

— A Lévai izr. noeyyiet február 7-én igen 
ötletes, szinte szenzáció szamba menő mű
sorral egybekötött jotekonycelu bált rendez 
a Vigadóban. A műsort Rappepuit Olga 
prológgal vezeti be, amit egy poKol-jeienet 
fog követni, melynek szereplői: Lucifer — 
dr. Balog Sándor, Sátán — dr. Rohonyi 
Gyula, Varázslónő — dr. Steiner Oszkámé, 
Don Juan — Holczman Ferenc. Pokoli. Irta 
Szilárd János. Szereplők : Hermin — Kemp- 
fner Aranka, Ottokár — Szauer Zoltán. Bal
let : Goldberger Jolán, Hollósi Olga, Pető 
Ilma, Rappeport Elza, Rónai Olga, önnek 
Anna, Singer Rózsi, Singer Grethe, Vermes 
Jolán, Wertheimmer Margit és Wilcsek Irén.

Rossz kedved van papa? Irta Gábor Andor. 
Szereplők : A férj — l ieberman Leó, a fe
leség — Rohonyi Caesa, szobaleány — Sil- 
binger Annus. Zongora solo : X. Liszt rap
szódia. Bricht Klára. Tangó Irta Faragó 
Jenő. Szereplők : Férj — Lévai Károly, fe
leség — Herczka Erzsiké. Szalon tangót tán
colnak Bárány Lujza és Engel Gyula. A 
fényesnek és nagysikerűnek ígérkező mu
latságra a napokban küldik szét a meg
hívókat.

— Toronynrabál. Mint minden lévai far
sangot, úgy az ideit is a polgárbál rekeszti 
be, melynek tiszta jövedelmét a ref. egyház 
toronyórájának felhuzási költségeire szoktak 
fordítani. Bizonyára az idén is szép siker
rel fog záiulni.

— A farsang Zsarnócán. Zsarnócán a 
Magyar kö*- február 1 én saját helyiségében 
táncmulatságot rendez. Az ottani Kaszinó 
pedig 7-é szintén saját termében álarcos- 
jelmezestélyt og rendezni. A Zsarnóca és 
vidéke intelligenciája melegen érdeklődik e 
jóhirü mulatságok iránt.

Faeladási hirdetmény.
Pálosnagymező község 1914. évi janu/r 

29-én délelőtt 10 órakor a községházánál 
tartandó nyilvános szóbeli árveréssel egy
bekötött zárt Írásbeli ajánlatok útján eladja 
erdejének következő vágás hozamait:

I. A. ü. o. 17 osztag 9. k. h. területén 
kijelölt, tövön álló:
71 db. 20—26 cm. mell m. mér. 26 2 m3

jegfenyő.
344 db. 28 - 40 % „ „ „ 324 2 „

jegfenyő.
180 db. 42 % felüli „ „ „ 323*3 „

jegfenyő és 74 8 m3 fenyő tűzi fa.
Kikiáltási ár 5700 kor. bánatpénz 570 K-
II. B. ü. o. -/*. osztag 5 K. holdon ki

jelölt tövön álló 318 db. mintegy 500 ürm. 
becsült bükktüzifa kikiáltási ár ürméteren* 
kint 1 kor, bánatpénz 50 kor.

III. B ü. o. 40 osztagában 4*14 K. hol
don tő mellett termelt 397 ürm. bükk ha 
sáb és dorong tűzifa, kikiáltási ár 873 kor 
bánatpénz 90 kor.

IV. D. ü. o. 2/b osztag 1.10 k. h., a 2 
osztag 18 98 k. hold. területen tövön álló, 
mintegy 2o'ó7 urméterre becsülhető bükk 
tűzifa kikiáltási ár ürméterenkint 80 fill, 
bánatpénz 160 kor.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el, zárt 
írásbeli ajánlatok az árverés megnyitása 
előtt nyújtandók be.

Árverési feltételek Pálosnagymező köz
ség elöfjaróságánál, a zsarnocakohói m. 
kir. erűögondnokságnál és a besztercebá
nyai m. Kir. állami erdőhivatalnál tekinthe
tők meg.

Palosnagymező, 1914. január 10.
Községi elöljáróság.

Legszebb levélpapírok 
Schulcz-nál kaphatók.
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Hygiaenikus fodrászterem Léván.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, 

hogy Léván a Petőfl-u. 4 sz. alatt közvetlen a nagytőzsde mellett 
a mai kor igényeinek megfelelő, fényesen berendezett

borbély és fodrász termet
február 1-én nyitom meg.

Nem kímélve sem költséget, sem fáradtságot üzletemet a hygiaene 
követelményeinek megfelelően, fővárosi mintára rendeztem be és igy 
remélem, hogy a legkényesebb igényeknek is meg fogok felelni.

Raktáron tartok mindennemű bel- és külföldi illatszert, valamint 
piperecikket, melyeket a legolcsóbb áron bocsátók a t. közönség ren
delkezésére. — Hajmunkákat a legmodernebb kivitelben készítek.

Kérem a mélyen tisztelt közönség szives támogatását.
Kiváló tisztelettel 
R ó n a i  A u r é l  

fodrász.

Vasárnap a moziban

Csipke királyné
nagyhatású dráma, és a
teljesen uj műsor les?, bemutatva.

f i Ragál yok j 
i  e I e n I

most igen alaposan kell védekez- fl 
' ‘ nünk, mert vörheny, kanyaró, typ- f\

I
hus, himlő és egyéb ragályos be- ■ 
tegségek télen fokozottabb erővel j  
lépnek fel, mint más évszakokban, 1  
miért is szükséges, hogy mindén B 
háztartásban egy megbízható fertőt- f  ‘ 
lenitő szer kéznél legyen. A jelenkor^ 
legmegbízhatóbb fertőtlenítőszere a ft

ksSOFORHj
szagtalan, nem mérgező, olcsó ée R 
eredeti üvegekben Ml f i l l é r é r t  E  
minden gyógyszertárban és drogériá- R 
bán kapható. Hatása gyors és biz- A  
tos, miért is az összes orvosok R 
betegágyak fertőtlenítésére, antisep- R 
tikus kötözéseknél (sebekre és da- R 
ganatokra) kéz- és arcmosásra és B  
ragályok elhárítására, nőknek altesti R  
irrigációra stb. mindenkor ajánlják. R

LYSOFORM-j
szappan 1

finom, gyenge pipereszappan, 1% R  
lysoformot tartalmaz és antiseptikus E  
hatású Alkalmazható a legkénye- K  
sebb bőrre, még csecsemőknél is; j l  
szépíti, megpuhitja és illatossá teszi Q  
bőrt Egy kísérlet és ön a jövőben ■  
kizárólag ezen szappant jgja hasz- J  
nálni. I l lír  ah  j a  1 k o r tn a .

m Fodormenta-j 
I  L y so fo rm  1
mn erősen antiseptikus hatású szájvíz iá  
9  Szájbűzt rög és nyomta anul el- 
f ii tüntet és a fogakat konzerválja n  
9  Használandó továbbá orvosi utasítás f i  
2  szerint loroklobná1, gégebántalmak- 
9  nál és nátha esetén gurgulázásra A  
S  Néhány csepp elegendő egy fél po- E  
■  hár vizre. E re< leti üveg je  I  k o r . RE
■  « o  m i .  ra
U  Az összes lysoformkés7;tmények t i  
2  kaphatók minden gyszeríárban, S  
H  drogériában Kívánatra bárkinek S  
m  ingyen  és bérmentve megküldjük f l  
P  c „Kgé «ég és fertőtlenítés** R  
Ü j cimü érdekzs lyvet. 
h  Ahol iy s o lo rm  nem  vo lna  j f  
I  k a p h a t* , oda közvetlenül is kül- B 

R  dünk ál k o r . e tő /e te *  b e k ü ld é se  K  
W  esetén 3 üveg lysoformot. 2 darab U  

szappant és 1 üveg szájvizet. 9

|  Dr. Keleti é* Murányi I
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Ideális, Tartós, Elsőrendű Kovács Sándor

C
l 1 /  cipöáruházában a legnagyobb
I I I  K  választékban kaphatók. Mérték-
* * szerinti osztály.

8 napi próbára
küldői' mindenkinek

utánvéttel 3 évi jó tá llássa l:
Amer. nickelóra K 2 80 
Szab Ros.opföra „ 3‘— 
Amer. aranyóra n 3*— 
Vasúti Roskopfóra„ 4 — 
R«>sk. duplaicd. „ 4  40 
Lapos fémóra „ 5*— 
Ezüst utánz. dupl.
fed...................... „ G*—

14 kar aranyóra „ 18.— 
Valódi Omega óra „20*— 
R. dium világitó 

ébresztő . . .  4 — 
Rádium 2 harangu 

ébresztő . . . „ 5-—
Rádium 4 ha • ébr. „ 9 — 
Rádium zene ébr. , 8-— 
Ingaóra 75 cm. „ 8 — 
Ingaóra tor. ütővel „ 10*— 
Ingaóra zene- és 

iilőszerkeyettel , 14 — 
Kerekóra ébreszt. „ 9 — 

Közönséges ébresztő óra K 2 —. 3 évi írás
beli jótállás. - Szétküldés utánvéttel.

BÖHNEL MIKSA Bécs,
IV., M a ra a p e th e n s t ra s se  27 846

Eredeti gyári árjegyzék ingyen.

BRADY-fé leGYOMOR-CSEPPEK
ezelőtt Máriacelli cseppek 

több. mint 30 esztendő óta úyg 
beváltak, hogy nélkülözhetetlenke 
minden háztartásban. E cseppeknek 
utolérhetetlenül jó hatása van 
emésztési zavaroknál, azután p - 
ratlan gyomorrontás, gyomorégés, 
székrekedés, fej- és gvomorgörcsök 
émelygés szédülés, amatlanság kó- 
lika és stb. sápkór stb. ellen, 
{aphdtó minden gyógyszertárban. 
Egy nagy üveg K 1.60, kis üveg 
-*90 fillér, 6 üveget K 5.40, 3 

nagy üveget K 4 80, beküldése 
után küld franco

BRÁDY K. gyógyszertára
a „Magy. Királyhoz* BÉCS.

1., Fleischmarkt 2., Depot 5. 
Ügyeljünk a védjegyre, amely a 

I náriacelli Szűz Marját ábráaolja, 
i vörósszinü csomagolásra, s az 

I tláirásra, amely az oldalt levő kép 
másolata és utasítsuk vissza min

den utánzatot.

M ezőgazdasági- és varrógépek legnagyobb ra k tá ra :
Telefon 

Niám 33.

llofflier é« Sclirantz I , , , , , . , . í Oanz-féle motorok
ftla.vf'arth Pli. és Tsa. Ö0D61I16K Y6Z6n(6PVlS6l6t6. állandóan üzemben 
H itekor  & Melichar | ^ I r | láthatók 3$ 3$

M űkőlapos jégszekrények. Világhírű Rapid lánooskutak.
Legjobb minőségű takarmánykamrák elkészítése ésfelállitásajutányosárakban

Nyom atott. Schulcz Ipmácznál Lévan.
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Tűzifa, szén és koksz
kapható BRAUN JÓZSEF és fiánál Interurban telefon 

szám IS.

H í r l a p

és desert sütemények, torták elsörendüek, 
P r a f a i t s a r B a r t o s  H e n r l k S f ^ ^

Házhoz szállítandó megrendelések pontos kivitelére nagy súly lesz fektetve. Naponta szétküldés a vidékre is.

KÖHÖGÉS, REKEDTSÉG é s  HURUT 
e l l e n  n i n c s  jobb,  m in t  a  v a ló d i

„MENTHOMOL- CUKORKÁK"
Hatásuk gyors és biztos, nagyon kellemes 
jó izüek, a gyomrot nem rontják, az étvá
gyat elősegitik. — A köhögési ingert, va- 
amint a hangszálak kifáradását megakadá

lyozzák, miért is énekesek, színészek, pa
pok, szónokok állandóan használják. — 
Dohányzóknak nélkülözhetetlen a száj iidi- 
tésére ts  a dohányszag eltávolitására. Ára 

I d o b o z  4 0  f i l l é r .
Kapható minden gyógyszertárban és drogé
riában. — Vásárlásnál vigyázzunk a 
„Menthomol névre, melynek minden dobo
zán a fent látható 4 gnóm alaknak rajta

"1-,EGGEF5 fl. FIA,
csász. és kir. udvari szállító, Bécs.

. KÁLMÁN FEP.ENCZ
“  műbutor asztalo*
^  O  Zsarnócza, BarMmegye.

Raktáron tart saját készítményü legújabb stylü  
w  szobabútorokat, hált' s édlő és konyha berende

l j  zéseket, díványokat valamint az összes elképzel-
hető bútoroknak legolcsóbb bevásárlás’ forrása. 

^  Bútort saját butorszállitó-köcsijén bárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolgálás. Kívánatra 

rajzokkal bárhol megjelenek. Pártoljuk a magyar ipart*

T easütemenyek,cukorkák,

\  *  A nagyérdemű közönség tudomására juttatom, hogy J

s 2  j  Kováid Péter és Fia, |  s  í  §  5
9 +S j  Budapest cs. és kir. szabadalmazom kelme-, fonál- &  £  co ^ t
t  © és szőrme-festő, vegytisztító és gőzmosó gyárának *5 %  gj •  &  ^
^ *♦— t  képviseletét az itteni píaczon uj üzlethelyiségemben §  -* Sr £ *
f  A  |  Fischer Natál házában Grotte céggel szemben, 3  gr /  g  4
t  e  folytatólag gyakorolom. 2 . 2J *g •  t
J  /  Amikor ezen vállalkozásomat a t. közönség figyel- jg ?  cr £  o  £
•  ^  J  mébe ajánlom, további szives számos megbízását ké- £. >  3  f  2*. (
f  ^  •  rém, melynek legpontosabb eszközlését sürgősen J  g* as_ •  ^  f
|  a  ^  foganatosítom. Tisztelettel 5T 5T £ 55 •

5 5 ?  FINTÉR JQZSd 1 1  * S
\  *  5  női divatterme. o  3  ?  5
f f  5«r f  f
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Kohn MdílÓ kályhásmester
____ Mozaik és Mükölap gyártó Léva--------

50 %  tüzelő anyag megtakarítás.
Kellemes és egészséges fűtés ha kályháit 

az általam feltalált mód
szer szerint rakatja.

Cokszés szénfii-
tésre igen alkalmas.
Elvállalom uj kályhák és 
tűzhelyek elállítását a 
legűiszcs^ebb kivitelig.
T ováb. a már haszná
latban levő kályháknak 
az uj módszerre való 

- átalakítását.

U t s i s 2  H e n r i k
cipőáruháza

X a g y M a l l ó .

Nagy választék úri és női divatos 
amerikai fazonú cipőkben.

Két egységár

9 és 11 korona.

IC O D D R M
Az építtető közönség becses figyelmét fel

hívom saját gyártmányú

Mozaik es műkő
járda lapjaimra egyszerű és diszes 
kivitelben, melyek állandóan na
gyobb mennyiségben raktáron van
nak. vagy* te tszés  szerinti kivitelben 

is rendelhetők.

B Ú T O R O K
Kárpitos és dí

szítő munkák. Teljes lakberendezések  
W cíkse . i n n i ! !  Cégmető: B io b a  ^ ís itlian  
butorkészitőnél szerezhetők be 

Zsarnóczán.
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Meghívó.
A  BARSMEGYEI NÉPBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t. ez. részvényeseit az 1914. évi január 31-én délelőtt fél 11 órakor Aranyosmaróton a Barsmegyei Népbank

saját helyiségében megtartandó

R E N D E S  ÉVI  K Ö Z G Y Ű L É S É R E
tfo.kelettel meghívja

A z igazgatóság .

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés elnökének választása és a jegyzőkönyv hitelesítésére vonatkozó intézkedés.
2 Az 1913. évi üzlet eredményről szóló igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés tárgyalása és a 

felmentvéi y megadása.
3. Rendelkezés a tiszta jövedelemről.
4 A felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság tagjai fizetésének megállapítása
6. Esetleges indítványo*'.
Azon tisztelt részvényeseket, <ik a közgyűlésen szavazati jogukat gyakoroln kívánják, felkérjük, hogy részvényeiket intéze

tünk főpénztárába, vagy fióktelepeinknél legkésőbb 1914. évi Janu r hó 28-ig bezárólag — elismervény ellenében — letéteményezni 
szíveskedjenek.

VAGYON M érleg-szám la  1913. év i d ecem b er  h ó  31. ' TEHER

A felügyelő-bizottság az értékeket leltározta, a mérleget megvizsgálta és az üzleti könyvekkel össze
egyeztetvén, minden tételében megegyezőnek találta.

Aranyosmarót, 1914. évi január hó 14-én.

I intéi Károly, elnök Csernik Alajos Rakovszky István Kolecsányi Géza Dr. Rajczy Kálmán, jegyző.
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