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A F. M. K. E. emlékirata.
A Felvidéki Magyar Közműve

lődési Egyesület, hogy a felvidéki 
tót népet megmentse a magyar haza 
számára, fülterjesztést intézett a 
kormányhoz a felvidéki házi ipar 
felkarolása, valamint a Felvidék 
alkalmas pontjain gazdasági és 
ipari szakiskolák létesitése iránt. 
Az emlékiratot fontosságához ké
pest itt ismertetjük meg a közön
séggel.

A Felvidék magyar közvéleménye 
át van hatva annak az igazságától, 
hogy a magyar társadalom és ma
gyar közművelődés, közvetve tehát 
a politikai magyar állam, az isko
lai és gazdasági népnevelésben bírja 
gyöke üt. Egyesületünk elnöksé
gének bőséges alkalma van meg
figyelni a Felvidék tiz vármegyé
jének nemzetiségi viszonyait. Bi
zalmi tényezői közötte élnek a nép
nek. ismerik életét, viszonyait. Meg
hallgatják panaszait, jogos óhajtá
sai;. És erős a meggyőződésünk, 
hogy nem akar az a szegény, be
csületes, de magyar érzéseiben üt
ött megtévesztett tót nép egyebet, 
mint azt, hogy valahára törvényho
zási úton történjék gondoskodás az 
ő szegényes megélhetéséről, nehogy 
kívül legyen kénytelen megkeresni 
azt a mindennapi kenyeret, amit 
itthon megkeresni nem tud. Azért, 
amely törvényhozás megtalálja a 
módját a felvidéki tót nép állandó

gazdasági és ipari foglalkoztatásá
nak, az két és fél millió tót anya- 

, nyelvű munkásembert mentett meg 
a politikai magyar államnak.

— A falusi nép ipari tevékeny
sége mindig hű fokmérője a köz
ségek jólétének. Ahol a lakosság 
valamelyes háziipart folytat, mely a 
földmunka szünetelésének idején 
nemcsak a férfiaknak, de a család- 

| tagoknak is jó mellékkeresetet biz- 
, tosit, ott a nép, ha nem is bőség- 
j ben, de aránylag olyan kedvező 
j anyagi viszonyok között él, hogy 
; az egyre súlyosabb közterhek da- 

cára sem jut eszébe, hogy meg- 
! élhetését, boldogulását a hazán kí

vül keresse.
Egy ezredév a klasszikus tanú

sága annak, hogy az a nép, a mely
nek kedve is, alkalma is van a 
munkára, kozmopolitikus eszmék
nek sohasem volt a termőtalaja. Ott, 
ahol a múltban kenyeret adott s a 
jövőre nézve is kenyeret biztosit a 
munka; ott, ahol a tavaszi és nyári 
földmivelésen kívül, a háziipar 

: állandó keresetet biztosit a mun- 
• kásnak és családjának, a téli hó- 
1 napokban is; ott. ahol a falu népe,
! habár nyomorúságosán, de megke

resheti a mindennapi kenyeret, ott 
hiába hallatja szirénhangjait a nem
zetköziség, az a szegény mag var,

! tót, román, szerb, kisorosz vagy 
horvát földmives hűen kitart szü- 

j lőhazája mellett.
I A háziipar tehát valóságos ál-

!
dása a föidniivelő népnek. Nemcsak 
azért, mert akkor is állandó fog
lalkozást ad neki, mikor egyébként 

j a földmunka szünetel, de azért is,
' mert alapját képezi a különböző 
! szakipar, de sőt sok helyütt a gyári 

ipar fokozatos kifejlődésének és igy 
közvetve az ország nemzetgazda
sági megerősödésének is. Egész 
sorozatát tudnók felsorolni a fel- 

! vidéki háziiparnak, amelyet úgy a 
belföldön, mint a szomszédos álla- 

• mok piacain, jó árakon lehetne ér
tékesítenünk.

Hová fejlődött volna ma már ez 
a magyar háziipar, ha a kormány 
és a Felvidéknek azok a tényezői,
akik vagyoni és értelmi viszonyaik
nál fogva a nép nevelésére hivat- 

I vák, a lelkészek, tanítók, birtokos- 
| ság és a közhatalom képviselői, az 
I elmúlt időkben állandóan közre

munkáltak volna, hogy amit csak 
| magyar kéz alkotni képes, az a 
i világverseny nagy forgatagában 
! mind piacra kerüljön!
I Egyesületünknek azonban nem az 
I a célja ezúttal, hogy a múltak 

mulasztásait fejtegesse. Ellenkező
leg. A jelen viszonyait s a jövő fel
adatait kivánja szóvá tenni, amikor 

1 emlékiratával a kormányhoz fordul.
: Nem habozunk kijelenteni, hogy
í a nemzetiségi kérdés a Felvidéken 
! főleg a megélhetés kérdése. A tör- 
i ténelern bizonyítja, ho y a nép 
i többsége politikai tekintetben min- 
I dig az uralkodó magyarsággal tar-

Ha nem ismeri a Meinl kávét
kísérelje m eg ezen ideális

keveréket

ta r  kapható. 
Kertész La jos  

hertsfciitsíbin Lilán.

Láng is  K m  közDonti szálloda, étterem és kávéháza, a kereskedők találkozóhelye, Telefon « .
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tott. Akik valamikor szemben ál
lottak a politikai magyar nemzet
tel, azok elenyésző kisebbsége vol
tak a tótságnak. Az a rész, amelyet 
a nagyszláv tőke, nagyszláv esz
mékkel, nagy szláv reményekkel sza
turált. Ez a pánszlávizmus azonban 
ina idejét múlta. Kiábrándultak 
belőle a vezetők s a tót nép egy
aránt. Manapság a jelszó: a cseh- 
tót egység eszméje. Az igazság el
len vétenénk, ha be nem ismer- 
nők, hogy ez a programm ma az 
egész Felvidéken erősen toborozza 
hiveit.

De mi ennek az uj pánszláv 
programúinak az alapja? Egy ön
tudatos, célzatos gazdasági akció, 
mely cseh pénzzel, cseh nemzeti
ségi alapon, az ipar és gazdasági 
vállalkozás eszközeivel akarja ma
gát belopni a hazafias érzéseiben 
megtévesztett tótság rokonszenvébe. 
Agitátoraik sűrűn, némely helyütt j 
állandóan ott járnak a nép között, 
tanulmányozva háziiparukat, gaz
dasági ismereteiket és munkaké
pességüket. És amíg a magyar ipari 
és kereskedelmi tényezők alig-alig 
törődnek a tót nép sorsával, a cseh 
tőke, magyarországi kirendeltsé
geinek útmutatása alapján egyre- 
másra alapítja azokat az ipari vál
lalatokat, amelyeknek politikai és 
magyarellenes tendenciájából im
már valamiféle titkot sem csinálnak. 
Aki ismeri a turócszentmártoni 
Tátrabank és fiókjainak, valamint 
a cseh-tót tőkével alapított úgyne

vezett tót gyárak éles nemzetiségi 
iráuyzatát, úgyszintén az egyes tót 
vidékeken alakult hitel- és fogyasz
tási szövetkezetek céljait és esz- 
közöit, az aligha fog többé, kétel
kedni azon, hogy ezek az intéz
mények mind egy végeredményében 
veszedelmes cseh-tót nemzetiségi 
mozgalomnak az eszközei, amely
nek célja a magyar államegység 
lelkiismeretlen megbontása és a 
cseh-tót politikai és társadalmi 
összetartozás propagálása.

Nincs a Felvidéken az a község, ' 
ahol ennek a nemzetellenes esz
mének ott ne járna az apostola. 
Nyíltan vagy titokban, de ott van 
mindenütt. Ott, ahol a nemzetiségi 
izgatás termékeny talajra talál, nyíl
tan hirdeti. — ott pedig, ahol van 
megdolgozandó anyag, de ellen
őrző kötelességét éberen teljesiti a 
politikai hatalom, a szó és a betű 
hatalmával, sajtó útján raételyezi 
meg a közérzést És mig a köz
hatóságok, a magyar állam ténye
zői, a magyar állam hivatalos te
kintélyével és hivatalos nyelvén 
csak szóval igyekeznek mentesíteni 
a gondjaikra hízott tót lakosságot 
az izgatóktól. addig a nemzetiségi 
eszme apostolai nemcsak szóval és 
Ígéretekkel, de tettekkel is propa
gálják a cseh-tót egység igazát. 
Nem biztatást, de kenyeret, foglal
kozást nyújtanak a népnek, amely 
szűkölködik és éhezik. Gyárakat 
emelnek, amelyekben a tótság szá
zai biztosíthatják maguknak a min

dennapi kenyeret. Pénzintézeteket 
alapítanak, amelyek az eladósodott 
tótságot aránylag olcsó hitellel men
tik meg az elpusztulástól. Fogyasz
tási szövetkezeteket létesítenek, a- 
melyek a megélhetés viszonyait 
könnyebbé teszik a népnek. És ami 
a fő, piaczot keresnek az orszá
gon túl annak az ipari foglalkozás
nak, melyet az ország határain be
lül értékesíteni nem tudnak. Egész 
törekvésük, minden munkájuk oda 
irányul, hogy bebizonyítsák a Fel
vidék lakosságának, hogy anyagi 
előnyeit, boldogulását, megélhetését 
magyar hazájától nem, de — a 
külföldtől várhatja. É<* arait a sze
gény tót nép házilag csak produ
kálni képes, azt ez az agitáció mind 
kiviszi külföldre, nagyobbrészt Cseh
országban és Morvaországban ér
tékesíti és állandó keresetet biztosit 
a népnek.

Ezzel a gyakorlati agitációval 
szemben csak egy fegyvere lehet 
a magyarságnak: a gyakorlati élet. 
Ellensulyoznunk kell a külföldi 
emisszáriusok munkáját azzal, hogy 
kiragadjuk a Felvidék népét és 
iparát kezeik közül s kezük becsü
letes munkájának itt az országban 
szerzünk piacot.

Ha a kormány és a felvidéki vár
megyék erős kézzel összefognak, 
háziipari szövetkezeteket létesítenek, 
amelyek a Felvidék szegény népé
től messze híres háziipari termékeit 
átveszik, reá megfelelő előleget ad
nak s a magyar piacon értékesité-

Szombat délután.
Ir ta : K o s z to lá n y i D e z s ő .

Szombat délután volt, de e/. nem nagyon 
fontos a történetre. Az ég azonban alany
sárga üvegkupolaként feszült szét és enyhe 
ibolyaillat párolgott a barna szobákban. 
Ez a különösen világos és átlátszó szom
bat délután, mikor a szorgalmasabb diá
kok a nyitott ablakoknál vonalazzák meg 
füzeteiket egy szabad vasárnap délután 
örömében, s a távol mezőkön kacagva, 
puffogva hangzik fel a méta lármája, mint 
valami eltévedt harangszó. Ebben a pilla
natban még a szigorú arcú iskolaudvarnak 
is bolondos kedve támad s a nehéz ho
mok ugrálni szeretne örömében, ha az a 
kenetes és vallásos komolyság, amely ilyen
kor szentelt olajként minden tárgyra ráö
möl, meg nem tiltaná neki.

Egy fiatalember nézett ki ilyen szombat 
délutánon második emeleti ablakából, a- 
mely egy hosszúkás, beláthatatlan végű 
szobának szállította a napsugarakat. Na
gyot kortyintott a részegitö kék levegőből, 
azután kijebb dugta a fejét és rákőnyökölt 
az ablakdeszkán heverő fekete posztóra. 
A ruhája is fekete volt és sápadt arca eb
ben a gyászos keretben csudásan szomo
rúnak látszott. De vájjon miért is volteny- 
nyire bús? Nem tudta senki, még csak nem 
is sejtette. A szomszéd ablakokban kö
nyöklő leányok találgatták, de ők nem jöt

tek rá. ki lehet igazán ez a sápadt fekete 
fiú, aki naponta tisztán, elegánsan jön-mén, 
néha gyászkeretes leveleket kap, melyeket 
szótlanul tép össze, és darabjait nyugod
tan hajigálja le a járda kövezetére? Váj
jon távol hallottja van-e, életunt világfi, 
vagy talán szerelmes is? Nem mondjuk 
meg, hanem higyjük a legjobbat.

A kis mellékutcán éppen az ő ablaka 
alatt átfujt a virágszagu szellő s mintha 
csoda történt volna egyszerre az egészélet 
ragyogását mulatta meg a szűk kőbörtö
nök lakóinak. Kün a körút tölcsérein még 
télies vidámsággal kavargott a zaj, itt azon
ban a kocsisok már andalogva hajtottak, 
az udvarok kötelein színes ruhák lógtak és 
a kövek között szivárványszinüen, lustán 
csillogott a szappanos viz. Ide már meg
érkezett a tavasz. Az ablakban könyöklő 
idegen, tág tüdőkkel szívta magába s für
késző szeme észrevette azt is, hogy ne
hány homályos ablaküveg mögött otromba 
cserépbögrében ibolya kéklett. Len egy 
szállítókocsi uj bútorokat hozott és a friss 
festékszag tavaszosan vegyült el a virág
illattal és a zöld gályák életlehellő szagá
val. Nyelte ezt a selymes, bársonyos leve
gőt és nem tudott betelni vele. Alatta ug
rálva jártak az emberek, mintha őrültek 
lennének a napfénytől, a virágoktól, a lá
nyoktól s egy percre 6 is kiáltani szeretett 
volna, hogy minden csupa vér, csupa forró

bulya tavasz, csupa csók és lángoló seb 
legyen, de azért csak olyan szomorú ma
radt, mint eddig.

Felvette vékony, fekete tavaszi kabátját 
és megindult kifelé. Nem nagyon sokat 
gondolkozott, merre menjen, hanem ment 
egyenesen és vakon, amerre inai vitték. 
Mindenki láthatta, hogy az ő esze most a 
lábaiban volt. Roskatag, szomorú lassú
sággal háladt, mint valami öreg ember és 
nem is tekintett maga körül. Ilyen révede- 
zően járni csak a megcsalt szerelmesek 
szoktak, akiknek már nincs több vágyuk. 
Ez a szegény fiatalember is fáradtan hagyta 
maga mögött a várost, a házak egyre ki- 
sebbedtek, az utcák fogytak és ritkultak s 
egy lapos napfényes mező szélén már in
tegetett a lassú hajlású temetődomb, a kál
vária. Nem riadt vissza az enyészet komor 
színpadától, hanem nyugodtan ment előre. 
Az ázott tavaszi fák közül mosolygó kopott 
Krisztus oly szelid volt, s a régi eső mo
sott szentképek mind ismerősként köszön
tötték, bár tudta, hogy sohasem járt itt. 
Talán csak álmában kalandozhatott erre, 
de ebben sem volt bizonyos. Ment tehát 
előre, a sarjadozó puha lucskos földben, 
a virágos domborodó földpupok közé. Tá
volban a szomorúság ntmtője megfordított 
fáklyával állott, a márvány-angyal zokogva 
borult egy oszlopkőre és a kis sírok mel
lett olcsó fakeresztek szomorkodtak.
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síikről gondoskodnak; szóval, ha a 
Felvidék háziiparát, mely méltán 
meg tudja állani a versenyt a kül
föld hasonló népies foglalkozásával, 
hazafias leikesedésse 1 felkarolják, 
istápolják és előmozdítják, — ha 
észreveszi a nép, hogy hazájának 
közhatóságai és társadalma legaláb > 
is ugyanazokat az előnyöket biz
tosítják neki, melyeket a külföld, 
— az idegen izgatás sohasem fog 
alkalmas talajra találni a felvidéki 
lakosságban s ott, ahol a megélhe
tés érdekeiből eddig talált is. el 
fogja veszíteni visszahozatlanul

Az emlékirat ezután hiteles ada
tokban foglalja össze a felvidéki 
vármegyék háziipari tevékenységét, 
majd pedig a gazd. és ipari szak
iskolák kérdésével foglalkozik be
hatóan.

A cseh-tót mozgalom egyik leg
gondozottabb és legveszedelmesebb 
módszere az, hogy a felvidéki tót 
anyanyelvű ifjúságot a cseh és 
morva tanintézetek ne, főleg a gaz
dasági, ipari és kereskedelmi szak
iskolákba csábítja, ott igen kedvező 
körülmények közt, legtöbbször egé
szen ingyenesen vagy ösztöndíjak 
adományozása mellett fölneveli, a 
maga kepe és érzelmei szerint ki
alakítja, kiképezi, hogy azok azután 
hazatérve, itt a cseh tót eszméknek 
terjesztőiként szerepeljenek.

A tót anyanyelvű ifjúságnak ide
genbe való csábítása pedig igen 
könnyű, mert a Felvidéken alig 
vannak gazdasági és ipari szak

iskolák. Másutt, az ország szinma- 
gyar vidékein, ahol a nemzetiségi 
veszedelmet még csak híréből sem 
ismerik, egymást váltják fel: a tej- 
gazdasági munkásokat képző isko
lák, a kertészeti tanintézetek, a ba
romfitenyésztő telepek, a kertmun- 
kásiskolák a gy ümölcsfatelepek, a 
pincemesteri tanfolyamok, a vincel
lériskolák, selyemfonódák s az ipari 
szakiskolák egész sorozatai. Csak 
a Felvidék áli e tekintetben árván, 
magára hagyatva, állami támoga
tás nélkül, ahol pedig ezekre az ál
lami intézményekre emesek a köz
művelődés, de a politikai magyar 
állam életérdekei szempontjából is 
elsősorban volna szükség.

Egyesületünk a maga szerény 
eszközeivel megkísérelte már, hogy 
útjába álljon a felvidéki tót anya
nyelvű ifjúságnak a cseh és morva 
gazdasági és ipari iskolákba való 
Elhurcolásának. Szövetségbe lépett 
a keresk. felügyelete és ellenőrzése 
alatt működő „Budapesti Kereske
delmi és Ipari Munkásokat Közve
títő Intézet* vezetőségével s immár 
közel egy évtizede egészen c önd 
ben, minden ellenséges figyelmet 
elkerülve, évenként mintegy 30— 10 
elemi és ismétlő iskolát végzett tót 
anyanyelvű ifjút közvetített a ma
gyar Alföld városaiba, megbízható 
magyar iparosokhoz tanoncoknak, 
ahol ezek az ifjak nemcsak jó ipa
rosokká képezhetik ki magukat, de 
mauyar levegőben, ma var szellemű 
nevelésben, magyar éizést is sa-

Szomoruan és hangtalanul nevetett, vál
lát vonta és suttogott.

— Mindez olyan mint egy álom . . . akár 
csak egy szomorú, rejtelmes álom.

Vájjon hol volt? Bizonyára nem is tudta. 
Mintegy alvajáró bámult maga köré s ment, 
ment előre a nedves, aranyos tavaszban. 
Ártatlan hangú csengettyűk csilingeltek. A 
halkszélben borzasztó bánat futamai csuk- 
lottak meg s fenn a kék mennyboltban 
angyalok tört sírását lehetett hallani.

Micsoda ünnep volt? Micsoda emlékek 
tértek vissza ?

Lehet, hogy a szomorúság ünnepe volt 
és a szerelem emlékei sírtak. Ez a szomorú 
idegen talán szerelmes volt egy gyönyörű 
szőke asszonyba s ezen a világos szom- 

> bat délutánon annyira túlcsordult a szive, 
hogy nem birva magával, idejött velünk. 
Az asszony bizonyára nehéz kávébarna 
bársonyruliát hord, komoly szőke haját 
már hátrasimitja. nedves szemeiben félve 
csillan fel az ősz s csak forró testén ér
zik még a tavasz lüktetése. Képzeljétek el 
e nőt, amint ezt a pelyhetlen állu fiút őrül
ten, éhesen csókolja, selymes szobájában, 
ahol ijedten rezzennek össze a drága cse
csebecsék s megmozdulnak a falon a ko
mor velencei képek. Képzeljétek el és ta
lán megértitek ezt az érthetetlen fiút. De 
miért mondom el ezt? Lehet, hogy ez az 
asszony nem is él, s csak én koholtam ez 
álombajáró, ködös lovag mellé aranyos 
háttérül.

Sokáig andalgott a szomorúság mezőin.

Körültekintgetett. Távolban széles mezők 
j nyújtózkodtak, szélmalmok forogtak, ko- 
1 esik jártak. Minden szomorú volt ez er

nyedt álmos szombat d'Titánon, m kor a 
szív tele van habkönnyű álmokkal és ne
héz kétséggel. Egy e ’ bér jött a határon, 
azután eltűnt. Egy dal hangzott fel s el
némult. Egy fiistgomoly szállt fel és szerte 
züllött a levegők magasságában. Mindez 
fájt neki, hogy szinte könnyezni szeretett 
volna. A temető szélén állott már ismeret
len törpe sirok között. Mellette a temető 
mély árka zöld, pállod vizével, bojtorján- j 
tövisével, csalitjával, nehez, furcsa illatával, f 
Messzebb egy szemétdomb. Ember, amed- j 
dig szem ellát, sehol Ebben a nagv néma
ságban pedig fojtogatni kezdte a bánat, a 
szív szent, névtelen bánata s üres szemek
kel ügyetlenül leült egyik elhagyott sirha- ' 
lomra.

Révetegen tekint i tt maga köré, amint ar
cán az élet rózsáival az enyészet domb- j 
ján merengett.

Nem is tudom, milyen sokáig ült ez a 
fekete fiú a virágozni kezdő sirhalmon, j 
nem is merem sejteni, miért, hisz azt sem ! 
tudom, honnan jött és hová ment. Még azt 
sem mondhatom meg, hogy ez a könnyező ! 
ember én voltam-e, vagy te. De hogyha , 
rágó..dolok, elfog a sirás és zokogni sze
retnék, mint ő, ott a temető szemetes árka 
mellett, amint halaványan, összetörve leült 
egy ismeretlen, elhagyott sirhalomra.

I Mindez olyan, mint egy szomorú, rej- 
I telmes álom.

játiihatnak el, amelyet többé semmi
féle ellenhatás meg nem változtat
hat. De mi ez a 300—400 ifjúnak 
a megmentése amaz állandó cseh 
és morva ellenakció mellett, amely 
egy évtizeden át a felvidéki tót 
anyanyelvű ifjúságnak ezreit vitte 
ki a cseh és morva gazdasági és 
ipari szakiskolákba!

Ha már nem tudjuk megakadá
lyozni a nagyok, a felnőttek kiván
dorlását, akadályozzuk meg legalább 
az ifjúság kivándorlását. Mert a na
gyok kivándorlása ho. hat esetleg 
kamatozó tőkéi vis za, de az ifjú
ság, amely külföldi levegőben él, 
külföldi szokások között nevelkedik 

I föl s a külföld internácionálisvagy 
! éppen magyarellenes érzéseivel sza-
■ tur 'lva jő vissza szülőhazájába, csak 
! olyan szellemi tőkével térhet vissza, 
j amely a politikai magyar államnak 
; kamatozni sohasem fog. A kor- 
j mányt azért mély tisztelettel kér- 
* jük, hogy emlékiratunkat hazafias 
I Figyelmére méltatni s amennyiben 
! kérelmünket a maga részéről is mél- 
j tányosnak méltoztatnék találni, a 
í kereskedelmi és füldmivelésiigyi

miniszterekkel egyetértőleg elhatá- 
I rozni kegyeskednék, hogy a Fel- 
! vidé^ városaiban vagy a köz:gaz- 
j gatási járások arra alkalmas köz- 
. pontjain olyan állami gazdasági, 

ipari vagy kereskedelmi intézmó-
■ nyék létesittessenek. amelyek a ha- 
! táros külföld hasonló intézményei- 
; vei eredményesen fölvehetik a ver- 
: senyt s a Felvidék tót anyanyelvű

ifjúságának egyrészt a haza hatá
rain belül megadják az alkalmat, 
hogy a-gyakorlati életre kiképez- 

! hesse magát, másrészt megnkadá- 
í lyozzák az ellenséges külföldre való 
j kiözönlését és ellenséges levegőben,
! ellenséges érzésben való kialakulását.

Nyugatmagyarországi Cukorrépatermelö 
Gazdák Egyesülete.

A cukorgyár-ipar hatalmas fellendülé
sével párhuzamosan a cukorrepatermelés 
elsőrangú mezőgazdasági faktorrá fejlődött. 
A gazdák évről-évre nagyobb területen ter
mesztenek cukorrépát, sok helyen pedig, 
különösen a cukorgyára* közelében domi
náló mezőgazdasági ágazattá fejlődött a 
cukorrépatermelés Hazánk nyugati részé
ben alakult meg a legtöbb cukorgyár, a 
gyárak répakereslcte folyományaképen pe
dig a nvugati megyék gazdái csakhamar 
áttértek a répatermelés intenzivebb müvelé- 
séte. A gazdák és a cukorgyárak ezen gaz
dasági ör szekapcso!ódása nem maradhatott 
azonban meg a kereslet és kinálat termé
szetes szabad kialakulásában, a két faktor 
közötti érdekellentét csakhamar .megterem
tette a gyárosok részéről a cukorgyárosok 
kárteljét, a gazdák részéről pedig utóbbiak 
defenzív irányú egyesülését. Néhány répa
termelő kezdeményezésére vasárnap tartot
ták meg ; nyugati és északi vármegyék 
gazdái, termelő érdekeik előmozdításán 
hivatott egyesület alakuló közgyűlését. Az
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alakuló gyűlésen résztvett gazdák 20.000 
holdnyi termelés érdekeltségét képviselték 

A gyűlést Ivánka László hontmegyei 
földbirtokos nyitotta meg é.e nagysárói 
Fr?nk! Ede barsí nagybirtokost kérte föl az 
alakuló gyűlés előzményeinek és céljainak 
előadására. Nagysárói Franki Ede találó 
szavakban festette a gazdák sérelmeit. A 
cukorgyárak kartellt kötöttek, hogy a répa- 
termelőkKel szemben és ezek érdekei ellen 
önkényesen szabályozhassak a répa árát. 
Már régebben is kartellban állottak a gyá
rak, különböző cimü elnevezést adtak ter- 
mellőellenes egyesülésüknek, ilyméretü és 
természetű egyesülést azonban, mint jelenleg, 
eddigelé még nem tapasztaltunk. A répa
termelők helyzete nyomasztó és elviselhe
tetlen. Eddig is volt ugyan már a termelők 
részéről kartellellenes mozgalom, de ez 
nem járt eredménnyel Különösen az északi 
és nyugati megyék érdekeltségeire vetették 
rá magukat a gyárak, kíméletlenül kihasz- ! 
nálták az előleget, a függő viszony hatal- ! 
más fegyver a kartell kezében. Az ezzel 
szemben alakuló egyesület célja megvédeni 
a termelők érdekeit: hitelnyújtással függet
leníteni a gyáraktól. Egyesült erővel kell 
föllépnünk a kariéit ellen, szakosztályokat 
létesítünk az egyesület keretében, mely 
szakosztályok a termelők minden érdekét 
felkarolják.

Franki Ede nagy tetszéssel fogadott elő
adása után a gyűlés jegyzője Pollák Kornél 
dr. pozsonyi üg)véd az alakuló egyesület 
alapszabálytervezetét olvasta fel A tervezet 
egyes pontjai felett élénk vitát folytattak a j 
megjelentek. Szilvay Gusztáv indítványára 
a Tervezetet oda módosították, hogy nem- i 
csak az 50 holdat felülhaladó termelők, j 
hanem minden termelő tagja lehet az egye- j 
sületnek, még pedig községi csoportok fór- í 
májában. Czobor Béla kívánatosnak mon- ! 
dotta, hogy a gazdasági egyesületek is be- ! 
lépjenek tagonként az uj egyesületbe. A ! 
közgyűlés ezt az álláspontot magáévá tette. | 
Ezután Franki Ede megköszönte a négy . 
megye gazdasági egyesületeinek és titkárai
nak az ügy érdekében kifejtett ügybuzgó- 
ságát, mely lényegesen hozzájárult a mai 
szép siker eléréséhez. Egyebekben a terve
zetet elfogadták. j

Ezután az új egyesület tisztikarának és 
választmányának megválasztására karült a | 
sor. A választmányi tagokat az érdekeltek 
lakóhelyeinek tekintetbevételével választották. , 

A tisztikar következőkép alakult meg: i 
Ernők Mezey Gyula, alelnök: Ivánka ; 

László, Czobor Béla, Franki Ede, Szilvay j 
István és Elek Henrik; pénztáros: Somién- i 
féld Jakab ; ügyész : Pollák Kornél d r.; j 
választmányi tagok : Pozsonymegye : Frid- 
rich Béla, Sonnenfeld Jakab, Glaser Ede, 
Popper Emil, Leichter L., Schlesinger Sán
dor, Bittó Lipót, Strasser Rezső, Hindler 
Károly, Mehicska Gyula, Müller Jónás. 
Nyitramegye: Emődy József, Steringer Lajos, 
Jókay Géza, Bárány Pál, Elek Imre, Salz- 
berger János, Schwitzer István, Verő A., 
Slezák Vitus, Bárány Zsiga, Fuchs Miksa, 
Schultz Ede, Horn Bertalan, Heim Gyula, 
Barsmegye: Vopronits Ödön, Szentiványi 
Egon, Kosztolányi István. Balogh Sándor dr., 
Grün Dezső, Weisz Kálmán, Salzberger 
József, Kazy János, Sümeg Ármin. Tren- 
csénmegye: id. Schlesinger Fülöp, Mária- 
völgyes Schlesinger R. dr., Rakovszky An
tal, Gansler Mór, Singer Lajos, Osztrolnoky 
Géza, Karieki Béla. Hontmegye: Ivánka 
István, Vinter Fülöp, Wertheimer Vilmos, 
Sümeg Ottó, Adler Gyula, Szterényi Gyula, 
Matula Király és Kuffler Ármin.

H I R J B K .
— Kiss József-ünnepély. Az Erzsébet 

Leányönképzökör március 1-én vasárnap
d. u. 5 órakor a lévai ref. iskola díszter
mében: Kiss Jó/sef-diszgyüiést tart, melyre 
az egylet tagjait és a m. t. érdeklődőket ez 
utón is meghívja a vezetőség Belépti dij. 
Leánytagoknak és diákoknak 30 f. Nein 
tagoknak 50 f Műsor a helyszínén kap
ható !

— Felhívás. A Reviczky-Társaság nyil
vános jellegű léva i Zeneiskolája szerezve

i van s az 1914. évi szeptember hó elején 
! megkezdi működését, ha felvételre legalább 
! 3f> tanuló jelentkezik. A Reviczky Társa- 
i ság Zeneiskolájában a következő zenei sza- 
‘ kokban nyernek férfi- és nőitanulók ma- 
j gasahbfoku kiképzést: I. a zongorajátszás- 
j bán 2. magánénekben (leányok 14 éves 

koruktól kezdve) 3 hegedüiátszásban. (A 
zene-elmélet mindegyik szakon kötelező 
tantárgy.) Heti 4 órai oktatásért a tandíj 
havi 16 korona havi előleges részletekben 
fizetve Az iskola 2 előkészítő (kezdők ré
szére) és 8 rendes évfolyamból áll. A ha
ladottak megvizsgáltatván, őket az intézet 
abba az osztályba osztja be, melybe a 
budapesti Nemzeti Zenede tantervé-nek kí
vánalmaihoz képest ismereteik alapján so
rolhatók A zeneiskola érvényes és rendes 
bizonyítványt ad növendékeinek. Felvételre 
jelentkezni lehet Köveskuti Jenőnél és Bel- 
csák Lászlónál Léván, levélben vagy élő
szóval. Felhívjuk mindazokat, akik a Re
viczky-Társaság Zeneiskolájába be akar
nak lépni, hogy ebbeli szándékukat f. évi 
május végéig a fentebbi módon bejelenteni 
szíveskedjenek, hogy a növendékek száma 
felől tájékozva legyünk s az iskola fel
állítása iránt a R. Társ. kellő időben intéz- 
kedhessék A jelentkezésnél kitüntetendő a ’ 
zenei szak (zongora, ének v. hegedű,) I 
melyre a jelentkező be akar iratkozni. Léva, | 
1914. febr. 19. Köveskuti Jenő, a R. T. 
elnöke. Bdcsák László, a R. T. zenei osz
tályának elnöke.

— Esti előadások a kath. körben. A nagy
böjt vasárnapjain a lévai kath. körben zenei i 
előadással és szavalattal kapcsolatos, vetítő ! 
képekkel ilusztrált, ismeretterjesztő előadá
sok rendeztetnek. Az első előadás március
1-én este 6 órakor lesz. az előadásokon 
mindenkit szívesen látnak, belépődíj nincsen, 
csak a készkiadások fedezéséhez kell hozzá
járulni 20 fillérrel.

— Gyaszrovdt. Gyászlapon tudatják ve
lünk Aranyosmarótról, hogy özv. ógyallai 
Szabó Kálmánné szül. niárkus és batizfalvai 
Máriássy Irén, életének 60-ik és 36 éves 
boldog házassága után következett özvegy
ségének 5-ik évében, sok szenvedés után, 
február 21-én este meghalt. A gyászháznál 
történt beszentelés után a családi sírbolt
ban helyezték örök pihenőre. A megboldo
gult úrnő leánya volt néhai Máriássy István 
kvai polgármesternek. — Leidenfrost Aurél 
a lévai urad. főbérlőségének egykori agilis 
tagja, 73 éves korában Budapesten meghalt.

— Az aranyosmaróti főgimnázium. Dr.
Boncz Ödön min. tanácsos, a középiskolai 
ügyosztály vezetője, az aranyosmaróti fő
gimnázium ügyében a helyszínén szemlét 
tartott és tanácskozásokat folytatott az ille
tékes tényezőkkel. A telket, melyre a főgim
náziumot építeni fogják, még nem válasz
tották ki, csak három helyet, melyek mind
egyike 3—3 kát. hold nagyságú, kijelöltek, 
mint olyanokat, melyek bármelyike megfelel a

célnak s ezek közül választják majd ki a leg
alkalmasabbat. Az építési munkálatokat már 
a tavasszal akarják megkezdeni, hogy a 
jövő tarévre készen legyen az épület. Kelt2 
főispán ebédet adott a miniszteri kiküldöt
tek tiszteletére.

— A F. M. K. E. Barsvármegyóröl. Nyit- 
ráról írják nekünk: A F. M. K. E. bars- 
vármegyei választmányának legutóbb meg
tartott közgyűlésén Clair Vilmos főtitkár 
azt a nyilatkozatot tette, hogy azokon az 
évi költségeken felül, a melyeket a választ
mány barsvármegyei kulturcélokra fordít, a
F. M. K. E Központi elnöksége Barsvár- 
megyére, mint nyeKhatárra, évenkint külön 
is sokkal többet áldoz, semhogy azt bárki 
is gondolná. A F . M. K. E elnöksége most 
tételenkint mutatja ki ezeket az összegeket, 
a következőkben ; I., Barsmegyei iskoláknak 
124 példány gyermeklap (Én Újságom) elő
fizetésére 436-38 kor. 2., Zsitvaujfalunak 
népkönyvtár 300 kor. 3., Aranyosmaróti 
kath. legényegyletnek népkönyvtár 300 kor.
4., Garamvezekénynek iskolai könyvtár 
198 kor. 5., Jánoshegyi állami iskolának 
ingyen tankönyvek 84 86 kor. 6 , Szelepcsé- 
nyi ifj. egyesületnek segély és vetitőgépre 
hozzájárulás együttvéve 100 kor. 7. Ujbá- 
nya-irtványi iskolának vetitőgépre öO kor.
8 , Nemcsényi iskolának tankönyvek 55 kor.
9., Magyar beszélgetési tanfolyamokra 5 is
kolánál 1000 kor. 10. Könyvtárszaporitá- 
sokra (Verebély, Alsóhámor, Geletnek, Ga- . 
ramkelecsény, Vámosladány, Nemcsény, Bé
lád és Garamszentbenedek) 222 kor. ll . 
Garamkovácsii állami iskolának vetitőgépre 
karaatnélküli előleg 2.0 kor. 12. Barsvár
megyei választmánynak központi segély az
1913. évre 400 korona, összesen 336634 
korona. Miután a F. M. K. E. központja | 
barsvármegyei alapítványok összegében 
mindössze csak 7000 koronát kezel, a mely 
4°/o-os magyar koronajáradék-kötvényekben 
van gyümölcsözőleg elhelyezve s évenkint 
csak 280 koronát jövedelmez, nyilvánvaló, 
hogy a F. M. K E. központi elnöksége 
évenkint tizenkétszer annyit fordít Barsvár- 
megye közművelődési érdekeinek előmozdí
tására, mint a mennyit a barsvármegyei 
alapítványok arányában Barsvármegye kö
zönsége a központtól igényelhetne.

— Házasság. Zongor László földbirtokos, 
néhai Zongor János és neje Detrich Antónia 
fia, Budapesten eljegyezte Birly Irént, báró 
Jeszenak Jánosné szül, Kelecsényi Izabella 
leányát- — Kempfner Lipót lévai kereskeJő 
eljegyezte lruh Zelma kisasszonyt özv. dr. 
Lőwinger Mórné unokahugát Nyitráról.

— A Barsvármegyei Gazdasági egyesület 
évkönyve, amint értesülünk, a közelebbi idő
ben fog ingyenesen kiosztatni a tagok kö
zött Az évkönyvet Krajtsik Jenő titkár 
szerkesztette. Hűséges tükre tárul az év
könyvből elénk annak a nemcsak nagy, 
de valóban sikeres tevékenységnek is, me
lyet az ország eme egyik nagyobb gazda- ' 
sági egyesülete a vármegye állattenyészté
sének fejlesztése, a kisgazdák körében az 
okszerű földmivelés népszerűsítése, szóval 
általában az egész megye agrikulturájának 
emelése érdekében kifejteti.

— Halál a verekedés közben. Garamszent- 
benedekben a Stiglitz-vendégiő előtt össze
verekedtek a cigányok. A verekedés végén 
Sárközi Péter halva maradt a csatatéren. 
Mindazonáltal, hogy a szerencsétlen cigány , 
hulláján számos súlyos sérülést találtak, a 
hatósági orvos vizsgálata szerint halálát 
nem ez, hanem ezivszélhüdés okozta,
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—  Móricz Zsigmond Léván. Móricz
Zsigmond a jeles iró tegnap, pén
teken d u fél 4 órakor érkezett 
Lévára, hogy a Reviczky-T'usaság- 
ban felolvasást tartson. Az orszá
gos liirü irót a pályaudvaron 
* Reviczk.v-Társáság küldöttsége 
élén Köveskuii Jenő üdvözölte úgy 
a társaság, mint a város nevében. 
Móricz Zsigmond fogadására a tár
saság küldöttségén kivűl a helyi 
társadalom számos előkelősége is 
megjelent. A Reviczky-Társaság 
estélye este 5 órakor kezdődött a 
városi székház dísztermében, melybe 
nem fért be a nagyszámú közön
ség, mely között igen sok volt a 
vidéki. Az estély első száma volt 
Czeglédy Sándor felolvasása; A je 
len és jövő eszményei címen áltc- 
iános figyelem között fejtegette a 
modern ember eszményeit, vá
gyait és törekvéseit. Ezután Scháffer 
Ferenc több verset szavalt érző 
hangon. A többek között előadta 
azt a verset, melyet Ady Endre 
irt Móricz Zsigmondhoz. A közön
ség nagy tetszéssel togadta az elő
adást. Majd Móricz Zsigmond foglalt 
helyet az előadói asztalnál és mint a 
Reviczky-Társaság tiszteleti tagja, 
megtartotta székfoglalóját. Csöndes 
tűz cimü paraszt elbeszélését ol
vasta fel, melyben teljes mértékben 
megnyilatkozott Móricz naturalista 
irói egyénisége. Olyan eredeti szín
nel festette meg a búbos kemence 
mellett kurizálgató parasztlegényt, 
hogy szinte magunk előtt láttuk le
folyni az egész idillt A felolvasást 
a közönség rendkívül melegen fo
gadta és lelkes ünneplésben része
sítette az irót. Ezt követőleg Kér- 
sék János olvasta fel több, tftszési 
keltő szép versét. A nívós estély 
méltó befejezése volt dr. Heinnch 
Viktorné művészi éneke, mellyel 
szaporította addigi, nem is kevés 
sikereinek számát. Belcsák László, 
a tőle megszokott finomsággal látta 
el a kíséretet zongorán, miért a si
ker egyrésze az ő javára is betu
dandó. A nagysikerű estély után a 
Reviczky-Társaság társas vacsorát 
rendezett a vendégiró tiszteletére 
a Vigadóban, ahol végtelenül mw- 
leg ünneplésben volt része.

— A hercegprímás a zeneoktatásról. Dr 
Csernoch János hercegrimás legutóbbi fö* 
pásztori levelében az egyházi kormányzata 
alatt álló összes iskolák vezetőségét figyel
meztette a magyar zene és énekoktatás fon
tosságára, erkölcs é? jellemnemesitö hiva
tására s egyben tudatta, hogy az összes

LéTai H ír lap

iskolákat Hackl N. Lajos orsz. énekoktatási 
felügyelő meg fogja látogatni az ujrendszerü 
zene és énekoktatás meghonosítása végett.

—■ A lévai takács céh jegyzőkönyve. Néh. 
Hlavács Józsefnek, a lévai takács céh leg
utolsó atyamesterének hasonnevű fia a haj
dani céhnek száz éves jegyzőkönyvét adta 
át nekünek egy későbbi származású pecsét
nyomóval, hogy juttassuk el a városi levél
tárba. A kérelemnek eleget tettünk. Az öreg 
könyv érdekes világítást vet a régebbi idők 
iparosaira. Ugyanis több éven keresztül 
cseh nyelven írták a jegyzőkönyvet, nyilván 
azért, mert a takács céh magyar vezetői 
nem tudtak Írni. Ezt a föltevésünket meg
erősíti a sok keresztes kézjegy is, a mit a 
céh tagjai alkalmaztak a könyvben névalá
írásuk helyett. Eme könyv már ennélfogva 
is megérdemli azt, hogy a levéltárban he
lyeztessék el, a régi idők tanulságos doku
mentumaként. A cehekre vonatkozó emlé
keket mind össze kellene gyűjteni, amíg 
nem késő, amig nem kallódnak el.

— Farsangvégi mulatságok. Szombaton 
este a lévai kaszinó sörestét, az iparos 
olvasókör meg teaestélyt rendezett, vasár
nap a vigadóban a csizmadia ipartársulat 
táncmuiatsága zajlott le, másnap pedig a 
katholikus kör szép műsorral kapcsolatos 
teaeitélyc volt megtartva, A farsangot régi 
lévai szokás szerint a toronyóra-bál zárta 
be kedden éjjel. E mulatságok mindegyikén 
igen nagy vidámság uralkodott, amint azt 
általában az idei farsangi mulatságokon is 
alkalmunk volt tapasztalni.

— Burgonya föazaporlto telepek megyénk
ben. A földmivelésügyi kormány várme
gyénk garamszentkereszti és oszlányi já
rásaiban burgonya főszaporitó telepeket ki- 
ván létesíteni. Azon birtokosok, akik eme 
munkálatokban részt vesznek, ingyen kap
nak 1—2 waggon burgonyát ültetésre. A 
következő év tavaszán ugyanannyit tartoz
nak a miniszteriumrak átadni s a kapott 
mennyiség négyszeresét pedig ' —6 kor. 
metermázsánkénti egységárban beszolgál
tatni. Akik hajlandók erre, ások a vm. 
gazdasági egyesület titkári hivatalában (Lé
ván) jelentkezzenek.

— Kinemaszkeces, — müvéazelöadás a 
Vároai színházban. A mindenfelé csodás 
érdeklődést keltő legújabb és valljuk be, 
hogy méltán szenzációs, mert a legtökéle
tesebb műfaj: a kinemaszkeces, hóditó út
jában elérkezett végre Lévára is. A  mozi - 
szkeccs azért a legtökéletesebb műfaj, mert 
a mit a színészek nem képesek el
játszani, azt a közönség elé varázsolja a

, mozi vetítőgépje. Csöppet lem csodála
tos tehát, hogy a szombat és vasárnapi 
moziszkeccs előadások iránt rendkívüli 
érdeklődés nyilatkozik meg eleve is, mert 
Léván ilyen pompás látványosság még nem 
volt, mint most lesz. De az érdeklődést 
máskülönben is megérdemli a jónevü mű
vészgárda, mert Baumann Károly, Beleznay 
Margit, továbbá kedves régi ismerősünk 
Kovács Andor, Szentimrey Béla és Nagy 
Margit, elaőrangu bpesti müintézetek kö
telékében állnak s igy garantálják Robin
son Krausz sikerét. Mert ez a pompás és 
végtelenül mulatságos 4 felvonásos pesti 

j zer.és kinema-szatíra kerül előadásra, ka- 
! báréval, szkeccsel, a legújabb kuplékkal és 
! tangóval és könnyezésig való kacagással, 
1 de ez utóbbit már a közönség fogja csi

nálni.
— Miniszteri engedely. A .Belügyi Köz

lönyben- olvassuk, hogy a belügyminiszter

Kuliffay Kálmán lévai lakosnak engedélyt 
adott Zalaegerszegen gyógyszeráru kereske
dés nyitására. Kuliffay távozásával városunk 
társadalma egyik igazán rokonszenves tag
ját veszíti el, amit sokan fognak sajnálni.

— A hsrnyóirtás. A földmivelésügyi mi
niszter most adta ki szokásos rendeletét a 
hernyóirtás tárgyában. A miniszter értesü
lései szerint az idén különösen sok her
nyóra van kilátás. Tavaly annyi pillangó 
volt, mint még talán soha. A gazdasági 
tudósítók mindenfelől azt jelentették a mi
niszternek, hogy a gyümölcsfákon óriási 
tömege .átható a hernyófésrkeknek Utasítja 
tehát a miniszter a törvényhatóságokat, 
hogy a hernyóirtásra előirt intézkedéseket 
az idén különös gonddal hajttassák végre. 
Tavaly a hatóságok az irtás kötelezettségét 
későn hirdették ki s magát az irtást is ké
sőn kezdték ellenőrizni. A kártékony her
nyók azért szaporodhattak el annyira. A 
hernyófészkek még rügyfakadás előtt el- 
pusztitandók. A hatósági ellenőrzés is meg
ejtendő e tekintetben *ég a fák lombo- 
sodása előtt. — A cserebogarak irtására 
szintén különös gond és erélyes intézkedés 
fordítandó, mert ezekből is több lesz az 
idén, a rendesnél. A marokkói sáska fel
lépése nyomban bejelentendő a hatóságok
nak s a marokkói sáskából, vagy más, ha
bár ismerttlen, de nagyobb mennyiségben 
előforduló rovarból néhány példány az ál
lami rovartani állomáshoz (Budapest, II. 
kér , Intézet-u. 1. sz.; azonnal felküldendő. 
Figyelmezteti még a miniszter a törvény- 
hatóságokat a vértetü, a darazsak, a cu
kor- és takarmányrépát pusztító lisztes 
répabatkó és a nagy hamvas vincellérbo
gár, végül a mezei pockok és egerek kö
telező irtására.

— A jegyzői irodák vaeamapi munkaszü
nete. A belügyminiszter által kibocsátott 
jegyzői ügyviteli szabályzat nem állapította 
meg a jegyzői hivatalos órákat, hanem ab
ból kiindulva, hogy e tekintetben főként a 
helyi viszonyok az irányadók, azoknak 
megállapítását a községek képviselőtestü
leteire bízta, amelyek aztan a legkülönösebb 
variánsokban állapították meg a hivatalos 
órákat, aboan azonban jóformán kivétel 
nélkül mindnyájan egyetértve, hogy a vasár
nap t élelOttjct hivatalos idővé deklarálták, 
igy történt tehát, hogy a vasárnap, a tör
vényes munkaszünet ideje, a jegyzői irodák 
legkeményebb munkanapja lett, mivel az 
egész héten mezei és gazdasági munkával 
elfaglalt falusi nép százai mind ezen a na
pon akarnak hivatalos bajaikon túlesni s 
mind e világszerte piheaésre rendelt napon 
rohanják meg a jegyzői irodát és a jegyzőt. 
Régi panasza volt ez a jegyzőknek, de bi
zony a panasz pusztába kiáltott ssó maradt 
mind a mai napig. Most aztán más oldalról 
is kezd panasz hangzani a jegyzői irodák 
vasárnapi munkája ellen. Mégpedig lelkészt 
körökböl. A különféle feltkezetek lelkészei 
ugyanis újabb időben egyre ostromolják a 
fószoigabirákat, alispánokat, megyei közgyű
léseket, hogy tegyenek valamit a jegyzői 
irodák vasárnapi munkálkodása ellen, mert 
amiatt, hogy a falusi publikum vasárnapjait 
jegyzői, egyesületi, szövetkezeti ügyeinek 
elintézésére fordítja üresek a templomok. 
Mind erélyesebben hangoztatják a lelkészt* 
a panaszukat, úgy, hogy a sok panasz vége 
alighanem annak a kimondása lesz, hogy 
a jegyzői hivatalok csakis délelőtti 10 óráig 
tartandók nyitva, ami aztán bizonyára meg
nyugtatja majd a híveik lelki üdvösségét 
féltő lelkészeket is és az ilykép vasárnapi 
pihenőhöz jutó jegyzőket is.
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Tnindennemü kézimunkák, alkalmi ruhák, menyasszonyi 
kelengyék s ruhák arany-ezüst hímzést a legizlésesebb

kivitelben elvállal.-----------------------------------------------------

Nálam olcsón beszerezhetők, mivel a környékünkön dol

goztatok s első kézből kapható.---------------------------------

Kívánságra mintákkal is szolgálhatok. 

--------------------ITI. házi ipari kézimunkák.---------------------

T R É Q E R  5 / Í N D O R N Í

TTÍAőyfíf^-öURAB (Pozsony m- Posta: Réthe.)

H Á Z I G O M B A  E L L E N
egyetlen pusztitószer a  
S E B P P I i l T

M E d Ö L I  a házigombát ét meg/éd ellene.
Hatáaa biztos. K é r je n  prospektust. Ara olcsó. 

G y á r t ja  és eladja
a v K D M T t  1 T  « . T  B u d ap es t , V l l .  k o r .  g E B P l I L l T  A a k e r -k ó z  3 . 1. om .

F ó r o k  t é r  L é v á n :
Szauer I. ét Mér uraknál. —
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és desert sütemények, torták elsőrendüek, 
Prafait  ̂a^e^ob^k*0 B 3  f  t 0  S H C Iirik  (i«>vn, nárionffyn. 3

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

KÖHÖGÉS, REKEDTSÉG é s  HURUT r 
e l le n  n in c s  Jobb, m in t a  v a ló d i [„IAENTH0M0L - CUKORKÁK"

Hatásuk gyor es biztos, nagyon kellemes 
jó izüek, a gyomrot nem rontják, az étvá- « 
gyat elősegítik. — A köhögési ingeit, va- ! 
lamr t a hangszálak kifáradását megakadá- 
tyozzak, miért is énekesek, színészek, pa- |

B
ök, szónokok állandóan használják. —
>c ányzókrak nélkülözhetetlen a záj üdi- 

éséie is  a dohányszag eltávolítására. Ára 
I d o b o z  40  f i l lé r .

Kapható minden gyógyszertárban és drogé- ; 
riában. — Vásárlásnál vigyázzunk arajta a j 
„Menthontól névre, melynek mind -nobo-éá j 
zán a fent látható 4 gnóm ahknakesom ■
, ° ,  E G 6 E ( ^  f l  F A I ,

yugsá sés kir. d\fri  szrllitr, Bécds a.

KÁLMÁN FERENCZ
m ő b u to r  a sz ta l© *

Z f n a r i u i c z H ,  B a r N m e ^ e .

Raktáron tart saját készitményü legújabb stylüi 
szobabútorokat, halé t'édlő és konyha berende
zések-1, díványokat, valamint az összes elképzel
hető butoroknak legolcsóbb bevásárlás* Torrása.

Bútort saját butorszállitó-kocsij.' tárhová ház
hoz szállít. Pontos és gyors kiszolg is Kíván \tra 

rajzokkal bárhol megjelenek. P á r t o l ju k  u m ag  r.%r iparr  •

Irodahelyiség. j Egy
Irodának nagyon kedvező helyiség a lég- ‘ használt 
forgalmasabb utcán I. eme’et május l .-tőt 
kiadandó, esetleg még e^y két kisebb szoba . JOkarban 
hozzá. Bővebbet a kiadóhivatalban. -

kapható B R A U N  JÓZSEF és fiánál In te rn rb a n  te le fo n  
szám  1*̂ .
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Kohn Manó kályhásmester
-------Mozaik és Mükölap gyártó Léva--------

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

, az általam feltalált mód- ;
szer szerint rakatja.

Cokszés szénfü- 

tésre igen alkalmas.
Elvállalom uj kályhák es 
tűzhelyek elállítását a 
legdíszesebb kivitelig.
Továb a már haszná- !
latban levő kályháknak j
az u] módszerre való j

átalakítását.

Az építtető közönség becses figyelmét fel
hívom saját gyártmányú

Mozaik es műkő
járda lapjaimra egyszerű és díszes 
kivitelben, melyek állandóan na
gyobb mennyiségben raktáron van
nak, vai^y tetszés szerinti kivitt*Iben 

is rendelhetők

Készít a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig mindennemű 
bútorokat. —Mintabútorok megtekinthetők.

Deisz Henrik
cipőáruháza

N a g y s a l l ó .

Nagy választék úri és női divatos 
amerikai fazonú cipőkben.

Két egységár

9 és 11 korona.

XODERi B Ú T O R O K  
Kárpitos és di-

szitő munkák. Teljes lakberendezések  
WeiHZ Ármin Cégvezető: Kőim Náthán 
butorkészitőnél szerezhetők be 

Zsarnóczán.

Tanom* fizetéssel Schulcz Ignác 
nyomdájában felvétetik.
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Ideális, Tartós, Elsőrendű Kovács Sándor

C I P Ő K
cipőániházában a legnagyobb 

választékban kaphatók. Mérték
szerinti osztály.

8 napi próbára
kü ld ik  mindenkinek

utánvéttel 3 évi jótállással:
Amer. nickelóra K 2 80 
Szab. Roskopfór* „ 3 — 
Amer. aranyóra , 3 — 
Vasúti Roskopfóra * 4 — 
Rosk. duplafcd. , 4  40 
Lapos I6móra , 5*— 
Ezüst wtánz. dupl.
fed............................ « —

14 kar aranyóra ,  18.— 
Valódi Omega óra r20-— 
Rádium világitó

ébresztő . . ,  4 — 
Rádium a harangu 

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

Htőszerkeyettel „ 14*— 
Kerekóra ébreszt. ,  9 —  

közönséges ébresztéséi a' K V 3 évi Írás
beli jótállás. -  Szétküldés tánvétrel.

BÖHNEL MIKSA B ecs,
IV.. M a r s i r c t h e i u t r i s M  27IS46

Eredeti gyári árjegyzék ingyen.

I lo f fh e r  és Sclirantz  
NayEarCh P h . ém T s a .  
ItA cher & J le lichu r

gépeinek vezérképiisehte. O an z -fé le  m otórok  
Á llandóan  Özemben  
lA tbatók «  #  #  #

M űkőlapos jégszekrények . V ilághírű Rapid láncoskutak.
Leg jobb  minőségű takarmánykamrák elkészitése ésfelállitásajutányos árakban

rtvomatott. Schulcz Ignácznál Lévan.
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