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„BARS“
XXXI. évfolyamának I. évnegyedére.

Lapunk mai számával kezdi 
meg harmincegyedik 
évfolyamának l-ső évnegyedét. 
— Aki ismeri a vidéki hírlap
irodalom nehézségeit és szinte le- 
küzdhetetlennek látszó akadályait, 
igazat fog adni nekünk, ha önérzet
tel tekintünk vissza eddigi műkö
désűnkre. Tettünk, a mennyit 
tehettünk. Első Borban is megyei 
érdekeink gondozása lebegett sze
münk előtt s jeles munkatársaink 
s a nagy közönség szives támo
gatásával ez irányban fejtettük ki 
működésűnket, mindazonáltal gon
dosan kerülve annak lehetőségét, 
hogy lapunk magán avagy párt
érdek szolgájává fajulhasson. Ez 
alapon ajánljuk lapunkat továbbra 
is a nagyérdemű közönség szives 
jó indulatába. A múltban elért 
eredmény leend a jövő reménye, 
mely ezután is lapunk változatlan 
irányát jelenti.

^Előfizetési ár:
Egész évre 
Félévre 
Negyedévre

10 kor. — fill.
5 kor. — fill
2 kor. 50 fill.

Uj esztendő.
Lejártuk az ó esztendőt. A be 

nem töltött vágyak egész sokaságát 
temettük el a tegnap nappal, hogy 
a mai lapén, uj év reggelén, a remény
kedések csiráit ültessük el sziveinkbe. 
Mily szívesen zárná le mindenki az 
ó esztendő könyvének utolsó lapját, 
ha tudná, hogy az uj esztendő tiszta, 
fehér lapjaira csak egy szebb, loldo- 
gabb jövendő adományai lesznek fel
jegyezve.

Az elmúlt esztendőre követ szok
tak hajitani az emberek s az uj év 
küszöbén csupa rózsákat lát a lélek. 
Ha nekünk magunknak is beszámolót 
kellene tartanunk az elmúlt esztendő
ről, bizony igen vtgyes érzelmekkel 
tennők ezt. Reménységeink, vágyaink 
légvárát megtépte a vihar ; nemzeti 
aspirációink belevesztek a feketén 
hömpölygő Lethe zavaros hullámaiba.

Megjelöljük az elmúlt 1910. esz
tendőt. Ha valamikor a késő utód 
erre a lapra nyit, eszébe fog jutni a 
régi Lün, hogy soha össze mm tart 
a magyar s keresztülgázol rajta, mint 
az oldott kévén, mindenféle hitvány 
náció, kit az Ur Isten az emberiség 
csúfságára teremtett.

Az év első napján nem bocsátko
zunk rekriminációkba. Keresztülgázol
tak rajtunk s mi takarjuk sziveinket 

a haza szent palástjával s ülvén a 
babiloni vizek mellett némán, szótla
nul várjuk a jövendő csatangoló sze
kerének jobb útra fordulását.

Az országos politikával többé 
úgy. mint eddig, foglalkozni nem fo
gunk. Tudatában vagyunk annak, 
hogy ennek a fegyvernek sem célja, 
sem hatása nincs. Mindazonáltal fenn 
tartottuk s fenntartjuk ezután is la
punk politikai jellegiét, mert látjuk és 
tapasztaljuk nap naw u'án, hogy bár
mily kérdés kerüljél is napirendre, 
az országos politikával való vonatko
zást el r.em lehet kerülni. Hogy te
hát szabadon, függetlenül minden ak
tuális kérdéshez hozzá szólhassunk s 
ne kellessen tartanunk az esetleges 
hatósági zaklatástól, politikai lap ma
radunk anélkül, hogy határozott poli
tikai párthoz csatlakoznánk avagy 
meddő politikai toliharcot folytatnánk.

Nyílt és bátor szószólói leszünk 
az igazságnak t a kCrüuisz.itkadtig har
colunk hazánk törvényben biztosított 
jogai mellett; éber figyelemmel fog
juk kísérni iariut;gyci.ik L .á.vóúuh 
állapotát, fejlődését. Szivünk egész, 
mi legével ápolni fogjuk Léva váro
sának különleges, speciális érdekeit, 
mert hiszen ki volna közelebb hoz
zánk, mint ez a nemes, törekvő, szí
nig magyar város.

Az országos politika helyett erre 
a térte visszük át munkásságunkat 
s hisszük, ide nemcsak munkatársaink, 
hanem a nagy közönság is szívesen 
követ. Egy táborban találjuk itt Léva 
város minden polgárát s nem türjük, 
hogy bárki is közöttünk válaszfalt 
emeljen s bennünket Léva város fej
lesztése érdekeben teendő munkálata 
inkban elválasszon.

Léva városa óriási lépéssel haladt 
előre az elmúlt esztendőben. A városi 
vigadó és a taiiitóképzö-intézet gyö
nyörű palotája aere perennius monu
mentumként áll azok előtt, kiket 
ütjük városunk határán átvezet. Az 
elmúlt esztendőnek ez a két alkotása 
hirdeti a város fejlődését sok és más 
ez évben alkotott intézményén kivül.

De a város még nem áll meg a 
fejlődés utain. Törekedik, hogy valódi 
géczpoutja legyen annak a területnek, 
melyre őt a természet is predestinálta, 
Jli a tisztességes fegyverek minden 
nemét elő fogjuk venni és használni 
fogjuk, hogy Léva városát az őt meg
illető helyre juttassuk.

Részt fogunk venni ez után is 
közéletünk mindeu fázisában, miut 
önzetlen harcos, ki nem jutalomért és 
elismerésért, de egyedül a közjóért ! 
küzd. Három évtized van mögöttünk

.. három évtized -tehet tanubi- 
■ágot, hogy kérlelhetetlen követ

be tességgel, szigorú tárgyilagosság
gá. forgattak a tollat s ott voltuuk 
mindenütt, ahol városunk érdekeinek 
megvédelmezéséről volt szó.

A közérdeket mindenkor fölébe 
helyeztük m egyetek érdekének. Tesz- 
Bzük ezt ezentúl is, de agy, mint ed
dig, ezentúl ic szentnek és érintetlen
nek tartjuk a magánbecsületet, a csa
ládi tüzhelv <■. Senkinek privát szol
gálatába nem állunk, senkinek lekö- 
te'ezettei nem leszünk, hogy függet
lenségünket és tárgyilagosságunkat 
minden irányban megőrizzük.

Mindenkinek a meggyőződését 
tir"te,-’-',b s a becsületes ellenfelet is 
megbecsüljük. Ép ezért a meggyőző
dés és vélemény-nyilvánítás szabadsá
gának vagyunk hívei, minélfogva 
lapunk mindenki számára nyitva lesz, 
aki igazát lapunk hasábjain tisztes
séges modorban és hangon akarja 
előadni.

Ennek a meggyőződésnek tuda- 
lajai, üdvözöljük lapunó olvasóit ez 
uj év reggelén a azon óhajunknak 
adunk kifejezést, hogy békés munkás
ság, hazánk és városunk jobb létét 
célzó törekvés forrasszon bennünket, 
eggyé. Legyen jelszavunk: a haza és 
a becsület.

Ipari és kereskedelmi állapotaink.

Ebben az országban, ahol az ipari és 
kereskedői munkát és a munka embereit 
még ma sem becsülik meg úgy, ahogy ezt 
éppen az ország fejlődésének es boldogulá
sai ak érdeke megbivánná, sől ahol számos 
kereskedő és iparos még saját maga sem 
becsüli meg foglalkozását úgy, amiként kel
lene, még akkor sem, ha fényes sikereket 
ért el ezen a pályán, talán nem lesz pusz
tába hangzó szó, ha most, midőn egy uj 
esztendő küszöbét lépjük át, megemlékezünk 
ezen felszeg ál'apolokról, ha szemügyre 
vesszük egész gazdasági életünk betegségé
nek cgyix jelenjégét: egészségtelen kereske
delmünket.

Hazai kereskedelmünk betegségének 
siá’ai az ország közgazdasági állapotara, 
különösen pedig gazdasági függésünkre 
vezethetők vissza. Ennek a körü'ménye 
aztán rz, hogy az újabb kereskedői gone- 
lációnak, mely tanultságánál, műveltségénél 
és szakképzettségénél fogva nagyobb sza
bású feladat teljesítésére volna hivatva, 
megfelelő munkakör betöltésére iiáuyuló 
buzgalmát, törekvését hiábavalóvá teszi 
gazdasági állapotaink betegsége és kis- 
szerilsége.

Hiszen nézzük csak a magyar keres
kedő he'yzetét M'g más nemzetek keres
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kedői a nemzeti termelés és fogyasztás kö
zött végeznek közvetítő funkciót, addig a 
magyar kereskedő, ha könnyen akart bol
dogulni, kénytelen volt az idegen termelés 
és a hazai fogyasztás között létes'teni kap- 
csolatot ; s ezael a külföldnek, sajnof, nem- 
csak aat mutatta meg, hogy a magyar ke
reskedelemből hiányzik a modern szeljem, 
hanem azt is, hogy hiányzik a nemzeti 
öntudat. Ennek okát pedig abban kell ke
resnünk, hogy hozzá vagyunk láncolva az 
osztrák termeléshez, s szinte meg vagyunk 
fosztva a produktív uttörés. lehetőségétől 
is, hogy kereskedőink vannak, de magyar 
kereskedelmünk még nincs. Ezért nehéz 
azután a magyar kereskedelemnek a világ
forgalomba belekapcsolódni, önálló jelen
tőségre tenni szert, s ott a magyar nemzet
hez méltó pozíciót foglalni el, érvényre 
juttatva ennek gazdasági erejét.

Az osztrák gyámság alól pedig csak 
úgy szabadulhat fel a -hazai kereskedelem, 
ha első sóiban' egfesfllt erővel igyekszik 
úrrá tenni a magyvr termelést először a 
hazai piacon, azutan a külföldön az érdek
szféránkba <sö területeken, másodsorban pe
dig, ha megtisztítja az országot attól a temér
dek konkolytól, amely kereskedői bicsü- 
letünket és jó hírnevünket teszi tönkre a 
külföld előtt. Míg minden müveit államban 
számottevő értéket jelent a kereskedői 
becsület és ügyesség, addig bábuik, sajnos, 
számos helyen nem áll elsösoroaur Nevelni 
kell tehát olyan nemzedéket, amely a tisz
tességes magyar ipar közvetítésénél meg
állja helyét a külföld előtt is, s csak akkor 
fog uj korszak köszöntem ránk.

Igen, de mily í ebéz ez akkor, midőn 
a fejlődés lépesei e tekintetben oly lassúak, 
mint nálunk, mikor az üalet meg ma is 
szokatlan fogalom a magyar fülnek és szá
mos ember szemében még ma sem tar- 

tosik az úri fog'alkozások köré. Hiszen 
nincB Európában egyetlen állam sem, amely
ben oly tultengésben volna a szellemi pro- 
letarrimus, mint nálunk. Hivatott, nem 
hivatott elezönli a jogi pályát ; magában 
csak a fővárosban az ügyvédek százai 
küzdenek egymással a megélhetésért, s ra
gadják ki egymás kezéből a kenyeret. 
Jogvégzett, doktori szigorlattal biró egyé
nek kilincselnek bázról-házra, hogy oly 
csekély keresethez juth'ssanak, aminél há
romszorta többet ke es egy jóravaló munkás.

Szomorú tények ezek, még ha elgon
doljuk is, hogy mire ezen egyének csak 
szerény ex-satenciát is képesek maguknak 
biztosítani, már az élet küzdelmeiben kifá
radva, enerváltan, komoly, kitartó munkára 
képtelenül néznek a jövő elé. S ezenkívül 
hányán veszítik el az erkö'csi egyensúlyt, 
hányán tévednek le az egyenes útról, és 
járnak tojástáncot a büntető törvénykönyv 
paragrafusai körött?

Ha e szomorú táraada'mi és közgazda
sági állapotoknak a gyökerét kutatjuk, vilá
gos, hogy ismét arra az eredményre jutunk, 
hogy e bajoknak legtöbb oka gazdasági ön
állóságunknak a hiánya. Míg ma minden 
állam a gazdasági élet fellendítésével igyek
szik előrehaladni, addig a mi kereskedel
münk és iparunk pang, mart hiányoznak a 
fej.ödés alapfö.tételei. Nálunk a legtöbb 
családapa csak azért küldi gyermekét a 
diplomás pályára, mivel ott több társadalmi 
tiszteletet lehet szerezni, és mert azi reméli, 
hogy oklevéllel a zsebében mégis csak el
jut egy nyugodt mii állásba, s mint annyi 
más tizezer nur“ gyanánt viseli a citra 
nyomorúság terheit.

Társadalmunk félszeg felfogása azonban 
mindenesetre hozzájárul a diplomás pályák 
elözönléaéhez. Ma is érvényesül oly ostoba 
nézet, amely az ipari és kereskedői foglal

kozást nem tartja egyenrangúnak az irodai 
kenyérkeresettel. Azonban ez a kínai fal j, 
kezd már düledezni, e tekintetben is napró. 
napra terjed m’ir a helyes és józan felfogó 
Örömmel látjuk már nemcsak hazai főisko
lánkon, hanem a külföldön is, mint a mii 
nói kereskedelmi egy . temen a régi kon
zervatív, patriarchális magyar családul 
gyermekeit is. Mert belátják, hogy mindé 
ember értékét, tekintélyét és közéleti súlya 
a becsületesség, szorgalom és qualifikáci 
adják meg, bármilyen legyen is foglalko- 
zása, s hogy az ilyen iparos és kereslted 
épen olyan tiszteletet érdemel és nyer ei, 
mint bármilyen más foglalkozású egyén 1

Még csak a magyar parlamentről aka 
rok néhány szóval megemlékezni, ahol oly 
sok a jeles jogász és jeles földbirtokos, d 
sajnos, vajmi kevés a produktív munkát 
végző kereskedő és iparos, különösen az 
olyaD, aki nem azért van ott, mert eljutott 
már a gazdagság első lépcsőfokáig és élő
ké.ö társadalmi összeköttetéseket keresve, 
kitüntetésekre vágyik, a hátat fordit becsü
letes foglalkozásának a felületes és üres 
Bzeieplés kedvéért. Pedig mennyire fontos, 
hogy olyan parlament vezesse az ország 
ügyeit, amely elsősorban az ipari ób keres
kedelmi fejlődést, a népesség boldogulását 
tesinti programmjának, s nem az üres köz
jogi szalmacséplést. Mert hiszen közjogi 
téren is csak akkor boldogulhatunk és csak 
akkor fogunk valami eredményt elérni, ha 
az ország gazdaságilag megerősödik, ha 
nemcsak egyoldalulag a mezőgazdaság érde
keivel törődik, hanem az iparral és keres
kedelemmel is, mert csak igy maradhat 
életképes, b csak aakor törtethet előre a 
a népek, a nemzetek nagy versenyében.

Kern Oszkár.

T A K C A.

A diákok és inasok harca.* *)

Aírlytn Hűiéit hölyyum ét Uraim}
Amikor az Iparos Olvasókör igen tisz

telt elnök o fékért, hogy ma felo.vasáét 
tartsak Önöknek, amire a legnagyobb kész
séggel vállalkoztam, — a tárgynak meg- 
válaiztása nem sok gondot okozott; mert 
ebben segítségemre jött varosunknak egyik 
velem egykorú, derek iparosa, akivel né
hány nap előtt . régi jó időkről igen ér
dekes eszmecserét folytamra.— Beszélgetős 
közben iparos balálom a többi közölt 
ezen kérdéssel fordult hozzám :

— Emlekeaik-e, még arra a nagy harcra, 
amely 186ö.-ben Léván a diákok és az 
inatok közt folyt le? Én is akkor voltam 
inas és monabatom, hogy a poroszok 
1866.-ban Königratzntl nem vertek es ker
gették meg jobban az osztrák ármádiát, 
mint bennünket a dákok. Engem is o.yan 
alaposan el áttak, hegy 8 napig nem bírtam 
dolgozni 1 — Es is méltó helyet foglalna 
el a lévai krónikák közölt.

— Hogyne euleki mérni — mondám 
neki. — Hiszen jó rnagtnu is részt vettem 
az ütközetben és meg is sebeeü tem. Egy 
vasi os ktpós ügy megnyomorította a bal 
lábamat, hogy Ctak egy lobon kandikálva 
keiültrm haza. — Kötzönöm, kedves bará
tom, hogy etrrn.be juttatta ezt a mindkét-

•) át Iparoi-olvMéköriiek Hee. 26.-án taiu-tt 
estélyén felvlvazta i Jaroaa Ferenc.

tőnkre nézve nem nagyon kellemcsemlékü 
csatát. Lesz gordont rá, hogy ez se menjen 
feledésbe. . . .

Teljesítem egykori ellet felem kíván
ságát és — ha nem untatja Önöket, — a 
következő gotokban iiom le a diákok és 
inasok harcát.

* • *
A diók (ptrdon, most: gimnátiumi 

tanuló) és az itas (bocsánat, most : iparos- 
tanonc) — ma sem élnek olyan jó barát
ságban, hogy az utcán őszinte szeretetböl 
ölelkeznének egymássá1.

Do volt idő, amikor nemcsak Léván, 
de azt hiszem egyebütt is, a diákok és az 
inasok igen gyakran ölelkeztek össze nyil
vános helyen is, hogy a kutya- macska
barátságból eredő szoretetükuek ökleik össze
mérésével adjanak minél nyomatékosabb 
kifejezést.

Ez az ellenséges viszony a mai modern 
nevelés és a nyers testi erőnek megfékezése 
és helyes irányba való terelése által nap
jainkban — ha nem is teljesen — de már 
annyira javult, hogy a két ellenfel legalább 
is tűrhető barátságban él egymásat).

És ha kutatom az okot, amely a múlt
ban a diákokat és aa Írásokat elkeseredett 
ellenségekké tette, — azon sajnos meggyő
ződésre jutok, hogy az iparospálya iránt 
még ma íb széles körben mrgnyilatkozó 
ellenszenv 40—50 év előtt sokkal nagyobb 
volt, mint jelenleg.

Példákat tudnék felhozni, hogy egyes 
stü'ök joblm beeélték azt a fiukat, aki 
a gimnáziumba járt és csak úgy, kegyelem 
utján csúszott ál egyik osztályból amáiikba ; 

mert azt hitték, hogy mégis ur lesz belőle; 
míg a másikat, aki a műhely asztalánál 
görnyedve, szorgalmasan dolgozott, — a 
legkisebb hibájáéit koiholták és büntették,— 
mert abból csak mesterember válik.

Tudok számtalan esetet, hogy tesli 
lelki jó barátok, akik az előző tanévben 
még együtt jártak a gimnázium valamely 
osztályába, — mert időközben egyikük 
inasnak ment, — úgy elhidegültek, mintha 
soha nem is ismerték volna egymást.

Nem csoda tehát, ha testvér és jó 
barát — mint diák és inas — ellenségekké 
lettek csupán azért, mert a diák tisztessé 
gesen öltözve könyveket hordott az isko 
lába, — az inas pedig mezítláb, szurtosan. 
kötényben szerszámot cipelt vagy kárét 
húzott az utcán.

Tagadhatatlan, logy az inasok elége
detlenségét számos mesterember még fokozta 
is azzal, hogy cselédnek és napszámosnak 
való munkákat végeztetett velük. Akadta! 
olyan iparosok is, akik az első évben semeu 
ipari dolgot nem ad*ak  az inasnak, legfel 
jebb a műhely kitakarítását bízták rá. Ö 
t olt a gyerekek dajkája ; ö volt a majsztern 
asszony cselédje, edénymosogatója és a 
majsaterurnak mindenese, — akin — ho*  
okkal, bol ok nélkül — a haragját is Ütle- 
gekkel szokta iecsiliapitani ; mert a céhei 
paragrafusai ez ellen nem igen oltalmazták 
a szegény inasokat.

A diák, a papa vagy a mama kedtonct 
akinek az inas többnyire szolgája volt, — 
szüleinek példáján indulva — lenéz.e m 
inast, mert ez nem a latin gramatikí. fok*
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— Tlsztujitás. Városunk képvisele
te tiileie Maildth I Iván a i pán elnöklete 
alatt n:ult hó 29-én délelőtt ejtette meg a 
tiez1 ujitént, ímely a képviselötsgok nak és a 
város kő. önBegének elénk érdek ödi se mel
lett folyt le. Az eredmény következő : egy
hangú ig megválsíztstiaH : Bódogh Lajos 
polgóimester, — Komtsik Lajos penztárnok,
— Bitesek Jó séf főkapitány, — Csekey 
V: mos t suti ügyéjz, — dr. Medceczky K. 
roly tiszti orvos, — BaÁer Árj ád számvevő,
— Bflcsák B.1*  mérnök, — Arícz János 
VHrvyrm és váró gatd , — Bellán Sirdcr 
fogalmazó. — Svótöt’bseggel uiegr álasztat- 
tak *, dr. Mocsy Aóa első tanácsnok és 
Torma L jós euenör. — 'liszteletbeli tanács
nokok : Borcsányi Győző, Behula József, 
Siemerédy Lajos, Varannay István, Re- 
piczky János, S ui;el József, Bartos lstvár, 
Pcy István, Dóka Karoly, Vaczy Jónás, 
Kovács Sándor, kovács és Tó h Károly. — 
Tó zteietbeli ügyészek ; dr. Kaszaniczky 
Ká raáu és dr. Weiez Ztigmond. — Tiszte
letbeli orvosok : dr. Gergely Fülöp és dr. 
Lvufer Lipót. — Árvaszélti kültagok : dr. 
Bz’ogh Sándor, Hiberth Vilmos, dr. Ketssk 
János, dr. Kmoskó Béla, Medveczky Sándor, 
Lavatich Gusztáv, dr. Ssilárd Samu és 
Szemerédy Lajos. — A gyámpenztári vizs
gáló bizottság tagjai ; Arvay József, Kar. gó 
Samu, Friedmann Samu és Joeefcsek Géza.

— Ktlrthy Lajos báró. A király 
Kürthy Lajosnak, Bárt- és Zólyomvárme- 
gyek főispánjának, valamitt törvényes utó
dainak sok évi kiváló Bzo.gálatai elismeré
séül a magyar bál ói méltóságot díjmentesen 
adományozta. A királyi kegynek ezen meg- 
Lynatkozása alkalmából mi is ÖBzinten 
üüvözöljük váimegyénk főispánját, mint uj 
m.igyar főnemes'.

— A népszámlálás. Országszerte 
ma kezdődött meg a népszámlálás, me.yre 
nezve úgy a városi hatóság, mint a mun
kálattal megbiiO.Uk minden előkészületet 
pontosan megteltek. Figyelmeztetjük váro
sunk lakosságát, hogy tőié telhetőiig a ezük- 

gatta, hanem csirizt kevert, deszkát gya
lult vagy lovat patko t.

Ezek a társadalmi ferdetégek, az iparos 
pá.yának az iparosok által va ó lekicsinyí
tése és az urhatuáwság után való vágya
kozás — ameiy hibák — sajnos — iparo
saink egy részében ma is megvaLnrk, — 
szították legjobban a diákok és az inasok 
között az egyenetlenséget, sniely aotsior 
nyiit lázidásiai tört ki.

11a a 0 ák az utián meglátott egy 
inast, akivel már előzőleg is voltak ellen
tétes nézetei (olyan pedig levés akadt, 
akinek ne lettek volna,) — jó réggé.ti 
vagy jó napot! helyett ezt kiáltotta neki: 
Jnas, üres a kas! — Aztán következtek a: 

cseszkó, nyefo, dikicr, dratyva, Itbszíj, 
sspszii és más cifra nevek. — Az inas 
pedig a diákot köny vrágónak, ni popénak, 
iiuUnyaiogatónak és ingyené.érek Csúfolta.

De ritkán elégi ditk nitg a Cifra titu
lusé kai, a szóviiat a legtöbb esetben 
ökölharc követte.

Úgy a diákok, mint az mások minden 
igyekezetüket arra irányítottak, fogy egy
másnak ke.lemetlenséget ónozzanak. 11a a 
diákom vásár- es ünnepnapokon a begy alá, 
a banyákba vagy a butusokba mentek 
laptázni, — az inasok ott zavarták meg 
mulatságukat ; — ha pedig a külső vásár
terén gyűltek ő sze a flakon nagymetíra, 
— ornsn ipirlodtak ókét kin ontani. Az 
étnek a laptázásra kedvező időszakiban 
abg műit el vaséintp, hogy a kit ellenség 
kisebb-nagyobb csete-patét ne rögtönzött 
volna, amely aztán néhány kapta össze
törése mellett azzal végződött, hogy vi gy a 
d ákok kergették meg az inatokat, vagy 
esek Khlenteitsk szét a diákokat.

Folyt, kör,

séges adatoknak kéBzcntartásával igyekez
zék megkö. nyíteni a népszím'áló biztosok 
nehéz és négy felelősséggel járó működését.

— Püspöki jubileum Kohl Medá d 
dr. múlt hó ül. én ünnepe te meg püspökké 
szentelésének í zedik évfordulóját, amely 
alka’omló az eszteigt.mi föl gyházmegye 
tagjai öszn’e szerete'tcl üdvözölték a jó
szívű iöpapoi, aki fáradhatatlan munkássá
gával és jótékonyságával tette feledhetet
lenné azt a tíz évet, melyet az egyházmegye 
élén m-nt püspök eltöltött. — H'r szerint a 
püspököt, jubileuma a ba rnából a király 
valóságos belső titkos tavác-osi címmel 
tünteti ki.

— Tüdőbeteg gondozó Intézet 
Léván. A József kir. tierceg Szanatórium 
egyesület elnöke, Lukács György, va óságos 
belső titkos tanácsos a követ&ező levelet 
in'ézte Dr. Frommer Ignác, a lévai szana
tórium bizottság elnökéhez :

Igen tisztelt Uram I
A lévai dispensaire érdekében már meg
tettem a szükséges lépéseket a belügy
minisztériumban. Mé tóztassék teljesen 
nyugodtnak lenni. A mulatságot igen 
jónak tartom arra, hogy a dispensaire 
érdekében minél inkább gyarapodjék a 
a pénzalap. Eo úgy a taggyüjtést is. 
Köszönöm nemes fáradozásait és vagyok 

nagyságod iránt
Budapesten, 1910. december 20.

mély tisztelettel 
Lukács

v. h. t. tanácsos egyleti elnök. 
Tanúbizonyságot tesz e levél arról, hogy a 
lévai tüdőbeteg dispensatorium ügye lassan, 
de biztosan halad élőre a megvalósulás felé. 
A mint értesülünk, a szanatóriumi bizottság 
a közelgő farsangban szintén rendez egy 
estélyt a dirpensatóiium javára, aminthogy 
célzás történik erre a fönnt leközölt levél
ben is. A taggyüjtés serényen folyik. Újab
ban ismét közel negyvennel szaporodott a 
lévai szanatóriumi bizottság tagjainak a 
száma es ez a szám a közeli napokban még 
emelkedni fog. Valóban büszkék vagyunk 
arra, hogy oly páratlanul lelkes közönsége 
van városunknak, a meiyen közjótekonyság 
tekintetében egyhamar túl nem tesz senki. 
Csák rajta 1

— A uöegylet táncululatsaga. A 
Stefánia árvábbat fenntartó uöegyltl által 
e hó 7.-én rendezendő tár cmulatság iránt 
nemcsak Léván és vidékén nagy az érdek
lődés, hanem még a logmsgasaob körökben 
is meleg rokouszeuvre talál, aminek; élénk 
bizonyítéka a következő távirat, melyet 
Auguszta fihercegasszouy őfensége, mmt a 
nöegy.etuek v duóké inteztetelt az egylet 
titkán hivatalához. 1 „A Stefánis-áivahazat 
ientartó Lévai Nöegyiet tekintetes titkári 
hivatn ának Léva. Ö cs. és kir. Fenségeik 
a jótékony nöegyle. állal rendezendő tánc- 
muiatságia szóló meghívót köszönettel elfo
gadni nieilcziaitaá,akadá.yozia’átuk folytan 
azon tan .egnagycLb sajna.aiuaia nem ve
hetőik reszt. — Ft.idvaimesteri hivatal. “ 
— Reméljük, hogy az egylet fenséges véd
nöke a jövő étben, a köiülméryei meg
engedik, migas látogatásával meg topja 
tiszieni a nöegyle eoieiyét.

— KsráCbOUJl estély. Páratlan sikert 
ért a lévai iparos Olvasókörnek 1910. dec. 
26-án karácsony mátodik finnt pén rendezett 
estelye. A kör b y bégéi zsúfolásig meg
tellek az érdeklődé közönséggel, mely ez 
alkalommal is igen szépeu összeállított mü- 
torban gyönyörből ölt. A műsort Jaross 
Feienc e.emi isi o ai igazgató-tanító nyitotta 
meg, telolvasváu az o kedves, jóízű humo
rává! fűszerezett visszaemiékezeseil az ma
sok es diakok falcáról, a melyet lapunk 
tarcarovataban köz ünk. Zajos taps jutal
mazta meg a urpoze ü felo.vasét a nyújtott 
élvezetén. Ezután 1 olnay Mariska megkapó 
ügyességgel és Lajos eieveiitaeeggel adta 
elő dr. Vrabeiy Üli azok a férfiak című 
magái jelenetet. Ezuiáu Csutora József 
eneieit haitin snep magyar nttst. Szép, 
tnztáu csengő teLO.ja utal talált a konöu- 
ség szivéhez. Majd Szigetinek bájos páros 
jelenetet a , Kolosi orbilu~l játszották et 
Kyiredy Erzsiké (Coralie) es Stalay Pai 
(Úszkál). Szebb, prec.zetib e.öadáat még 

hivatásos színészek sem produkálhatnak. 
Biztos és nyugodt játékuk nagy hatást 
keltett. Utánuk Syiredy Ilonka lépett az 
emelvényre s mélyen átérezve szavalta a 
Szőke leány emu balladát, a melyet zenekar 
kitért. Megérdemelt taps jutalmazta szép 
előadását. Ezután Krizsdnyi Erzsiké énekelt 
két szép dalt. Nemcsak szép, erőteljes, üveg
harangként csengő tömör hangja, de szép 
és korrekt előadása is méltó fel'ünést és 
jól megérdemelt elismerést keltett. A bána
tos melódia utolsó akkordjai szép beveze
tést képeztek a következő számhoz. Ez dr. 
Kereék János egy drámai jelenete volt Mese 
a szerelemről címen, a melyet Szalay Lenke 
és Farkas József adtak elő zenekiséret mel
lett. Az ügyes előadók meglehetősen nehéz 
szerepük minden szépségét kiemelték. — 
Komoly és dizerét játékuk általános tetszés 
aratott. — Végül Ördöyh Árpád nagy tet
szés mellett énekelte a rendőrkupiét, a 
melyet háromszor is meg kellett ismételnie. 
Elözdás után a tombolatárgyakat sorsolták 
ki, majd pedig reggelig tartó tánc fejezte 
be a mulatságot.

— Gyászhlr. Őszinte részvéttel vettük 
a szomorú hirt, hogy Miklósba Lajos nyu- 
ga mázott zsitvagyarmati tanitó, aki váro
sunkban született, a múlt napokban életének 
61 k évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
A megboldogult 38 évig működött Zsitva- 
gyarmaton, ahová mint ifjú tanitó került. 
Szerénysége, szorgalma s fáradságot nem 
ismerő buzgósága által úgy tanítványainak, 
valamint felebbvalóinak s az egész község 
lakosságának szeretetét érdemelte ki. Uosz- 
siú, 41 évi működése után, 4 évvel ezelőtt 
vonult nyugalomba és gyermekei körében 
élt. A temetési szertartást fényes papi 
segédlet mellett Krafiszky József vereoélyi 
esperes végezte, aki a sírnál el is búcsúz
tatta a boldogultat a községtől, kérve a 
híveket, hogy az ö lelkes és buzgó tanítását 
tartsák szemeik elölt ób őrizzék meg szi
vükben emlékét, — Béke hamvaira!

— Hímen hírek. Múlt hó 29.-én két 
esküvő volt a helybeli izr. templomban. 
l’réyer (Kaboc) Jakab, pécsi főkönyvelő 
Damburyer József jólnrü szabómesternek 
Adél nevű kedves leányát vezette oltárhoz. 
— Semes Izidor tanitó pedig Steiner Bertává1, 
Sleiner f-andor ügynök leányával tartotta 
esküvőjét. — Ugyancsak műit hó 2ö.-én 
esküdött örök hűséget Losoncon Weist 
Gyula lévai szesznagykereskedő Lustig Lázár 
kedves leányának, Margitnak. — Fischer 
I unkát, özvegy Fischer L pótné Kedves 
leányát dec. hó 26.-án jegyezte el Léván 
dr. llertskó Abris kálkápolnai gyakorló or
vos. — Állandó boldogság kísérje frigyüket!

— Gyászhlr. Őszinte részvéttel vet
tünk a szomorú bírt, hogy Vaes Ödön zefzi 
plébános múlt hó 28.-án eleiének 49.-ik, 
áldozó papságának 26.-ik évében hosszas 
betegség után maghalt. Holt testét 29.-én 
szentelték be a zelizi templomban, ahonnan 
máenap Óhajra vitték s a családi sirboltban 
helyezték örök nyugalomra. A jóielkü és 
népszerű plébánost előkelő rokonságán 
kívül hívei is őszintén gyászolják.

— A körmöcbányai polgármester 
visszavonulása. Falkovícs Emu, Körmöc- 
bárya város polgármestere körlevélben 
értesítette a kepviseiötestület tagjait, hogy 
abban az esetben, ba neki 27 évi szolgála i 
ideje után jelenlegi teljes fizetését megadják 
és le eségének ez illetmény, k negyven szá
zalékát nyugdijellátásképen megszavazzák, 
a viroa békéjének helyreállítása érdekében 
nyugalomba vonul. — A képviselőtestület u 
hó 30. án rendkívüli kösgy ülésen tárgyalta 
a beadványt es egyhangúlag elfogadta a 
tan/c-nak aat a javaaiatát, hogy a polgár
mestert évi 4200 korona fiaetéBsel nyug
díjazza, nejenek öavegységre jutása eseten 
pedig a nyugdíj 40 százalékát biztosítja. A 
határozat hatálya 1911. január 1.-én kez
dődik. A közgyűlés egyúttal kimondotta, 
bogy a beadványnak indokolásától, amely
ben a polgármester a város érdekeinek elő
mozdítása körül kifejtett buzgalmát éa nagy 
érdemeit fejtegeti, eltekint továbbá az új
ságokban közzétett ama közleményeké*,  
amelyek a képviaelötealület éa a polgármester 
közötti harcot ez utóbbi üldözésének akar- 
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tik feltüntetni, * tényeket nem ismerő ét 
elferdíteni szándékozó forrásból eredőknek 
tekinti. Végül elhatározta • közgyűlés, hogy 
• nyugdíjazás törvényhatósági jóváhagyása 
esetére * polgármester ellen folyamatba tett 
négy rendbeli fegyelmi eljárást megszünteti.

— Rendkívüli közgyűlés. Léva r. 
t. város képviselőtestülete tegnap rendkí
vüli közgyűlést tartott, amelyen elhatározta, 
hogy vármegyénk főispánját hürthy Lzjost, 
bárói méltósággal való kitüntetése alkalmá
ból üdvözli. A városi szálloda és színház 
építési költségeinek fedezésére a felvett 
kölcsön nem elég, a közgyűlés a vágóhid 
alapból engedélyezett ideiglenesen 38 
ezer koronát, hogy a szükséges kifizetések 
eszköaölhetök legyenek. A szálloda és szín
ház ünnepélyes megnyitása alkalmából jan. 
7-én a város társi sebédet tart, amelyen 
több megyei és országos előkelőséget lát 
vendégül. Dr. Mocsy Aba I-ső tanácsrok, 
Bellán Sárdor fogamszó és több tisztelet
beli tisztviselő ez alka'cinmal tették le a 
biva'aioi esküt.

— Karácsonyi pásztorjáték. A 
Kath. Legenyegyesületben a szokásos pász
torjáték deczember 26.-án a közönség élénk 
érdeklődése mellett tartatott m.g. Síinre 
kerü t A betlehemi bakter című 3 telvonaioi 
karácsonyi énekes pásztorjáték, un yut Szabó 
János káutortsnitó irt. A szereplők kifógflBta- 
lan és precíz játéka megnyerte a reudkivül 
nagyszámú hallgatóság tetszését, rneyet az 
előadók méltán még is érdemeitek. A nagy 
sikertől felbátorítva a vezetőség elhatározta, 
hogy a pásztorjátékot újév n pjao — le
szállított hilyárak mellett — u|ból e.öa 
datja. A nösrerep ők közül: Be ucb M.rgit, 
bisia Mariska, Miklósy Mariska, 8 pos Ju
liska és Banyai Böske tűrnek ki, míg 
Konecani M.cite és Bányai Annuska kedvos 
angyalkák vo'tak. A férfi szerep ók is név
szerinti Bella Gyula, Csuvara László, Ütnie 
Lajos, Dolnász Pa1, Jauoaovics Bsla, Pop 
racz Kaio.y, Sebő lat vau, Tóth Kai oly, es 
Uhlárik Sándor, dicssretremc.tó igyekezettől 
nuzgólkodtak az est sikerének kivívásában. 
A vasárnapi előadás kezdete célúan ö 
orakor lesz. Helyarak : felnőtteknek 60 fin. 
gyermekeknek zO f.ller.

— Képvlselövalafcztas Se mecbá- 
nyáu műit bo 26.-eu Czobor Lászlói, Hont- 
vsrmegyének nyug, alizpau á', nemzeti műn- 
aapaiti progrimmal egyhangúlag ország
gyűlési képviselővé választottak.

— Jólelkű adomány. A varosunkban 
levő és jo hír ne vn ea örvendő Kern Testvé
rek keresaedöceg — mint erteau.unk — 30 
eves fennálása alkalmából, az ujovi míg- 
váltások címen, — a Stefanis-arvabáznak 
ásás koronát adomány oson. A szép és 
követésreméltó példa nem szorul bővebb 
dicséretre.

— Karácsonyi előadás. A karácso
nyi ünnepek alatt — mint eriesülüuk — 
Aitópeleu a róm. katb. tanitotestü et az 
lakola tanítványaival egymásután háromszor 
adta eiö Lábay Gyula aisópeu plébánosnak 
4 kis Jézus ajándéka című barom felvonásom, 
kedves, atka un müvei. A likeiüit előadáioa 
kellemes szórakoztat nyújtottak úgy a 
község lakosainak, mint a vidék intemgen- 
ciajanak. A p.ebsuos jószív ü bőket üségeböl 
kaiácsouy oicesiejen szép kaiacsonyfa- 
ünnepély is volt az iskolában.

— A beszélő némák. A siketLémák 
köimecbauyai luieze.e, nie.y az idén fej
lődött ki Vili. osztályúvá, megható kara 
csouyi ünnepélyt rendezett sikelnema növeu- 
dektrnek. Az ajaudeatargyaaat, messze 
idegenbő , Varady Zs guruid igazgató gyűj
tötte össze a az ünnepeljen, tueiy dec, hó 
22.-en tartatott meg, nemcsak a szeretet 
faja, hamm íz zpio kis siketnemák atca is 
Csupa rzgyogás volt. Az ünnepélyen az igaz
gatón kívül beszellek meg Adamcsik I. 
int .'Suti tan. és Vity Ferenc, volt orss.ggyütci'i 
képviselő a az mtezet felügyelő ti.ot Sá
génak ügyvezető aleltökr. Megy lutezeii 
nővendek karácsonyi veraekot szavait. A 
beszelő aiketncmak könnyekig hatották 
meg az ünnepeljen jelentőit szépszámú 
közönséget.

— Kettős esküvő. Bitka és szép 
családi ümepeiy less e napokban Szódó 
községében, ahol két ijutebtver itt laáoj- 

testvérrel egyszerre tartja esküvőjét. Ugyan- . 
is • özv. Nagy Gergelyne András és Gergely 
nevű fiai e hó 17. én d. u. két órakor 
vezetik oltárhoz a szódéi ref. templomban 
özv. Demény Jánosiénak Hermin és Etelka 
leányait.

— Halálozás. Varga G.’z'-ne, J zule- 
tott Gasparik Ilona -- nrnt részvéttel érte
sülünk — múlt hó 17.-én Ipolypáezión 
meghalt. A megboldogultat, akinek elhunyta 
felett nyolc árva kesereg fájó szívvel, 
a község őszinte részvéte mellett dec. hó 
18.-án helyezték örök nyuga ómra.

_  Jutalmazás. A vallás- és körok
tatásügyi miniszter Tóth Lajos nagysallói 
reform, iskolai tanítónak a népnevelés to
rén szerzett kiváló érdemei juta mazására 
évi 200 korona fizetés termrsretével bíró 
Bzeméiyi pótlékot engedélyere t.

— Halált okozö fatörzs. Berka 
János nagykáinai lal.os múlt hó 24-én a 
község határában levő eidíben egy düledezö 
nagy fatörzs mellett favágással foglalkozván, 
munka közben r. fatörzset eröcen meglökte. 
A lötésre a fatörzs egész su y svai Burkára 
esett, aki — mié ött íz orvosi segély mug- 
érkezott volna — a heb színén meghalt.

— Vilmos német császár diszdok- 
torsága A király megengedte, hogy a 
kolozsvári tudományegyetem ma'emslikai 
és természettudományi kara II. Vilmos né
met császárt és Poroszország királyát dísz
doktorává avathassa.

— Hitvallásos iskolák. Kgy felme
rült esetből kifolyólag a közigazgatási bíró
ság kimondotta, hogy a hitvahásos iskola 
részére megszavazott fedezésére kivetendő 
adóhoz való hozzájárulás alól a mái feleke*  
zetekboz tartozó községi lakosok fel nem 
menthetők.

— .betyárvilág Barsban. Múlt szá
munk ily cin ü köziemet yebeu azt irtuk, 
hogy Mészáros Lajos feisöszeceei halászt is 
elfogták, de azonnal szabadon bocsátották. 
Mint értesd üuk, Mészáros neve valakinek 
rosszakaratú bt mondása alapján került a 
bajkai betöréssel kspcso atba, mert neve
zettnek abban része nem volt s ellene nincs 
is Bénim fele eljárás folyamatban.

— Hány agg honvéd él az or
szágban ? Hasaikban az össze., 48.-as 
honvedtisztek szama 473, az altisztek és 
közvitézek s. ama pedig 4816. Mivel minden 
gazolt honvéd k«p nyugdijat, tekintet nélkül 
vagyoni viszonyaira, — de vannak sokan, 
akik nem vettek azt igérybe hozzávetőle
gesen meg lehet állapítani, hogy most már 
az összes honvedek Bzáma ang iehet több 
i.etezernel. E szamba be vaunak foglalva 
azok az agg honvedek is, akik bajtarssiz 
elhalálozása folytan nem tudjá. igazolni 
mágusát és így habár megérdemelné*,  a 
szana.yok szigoiu ez hetü»zeriuű ueiaitnsa 
miatt meg sem kaphatnak nyugdijat.

— Az állatok kínzása. Koimóczba- 
uyáról panaszos leve,ez a-piuuH, ame.yuea 
írója cseleket .6 említ tol arról, begy nemeiy 
selvlelen einoer milyen kegyetlenül bánik 
az kilaiokkal es a*ou  uh.jtasauak ad aite 
jezest, hogy a isiitek es a papok — mint 
erre leghív a ouabbas — igy< kezzeuek ezt a 
barbár szokást a gjeimeseklo. ős a felnőt
tekből kuitani. — M> hisszük is, hogy úgy 
a tanítok, mint a pspo» tündén to.ua tel
hetők elkö o.uea ** al.atoskal Való ember
séges tana, mód feiebieszlesere es apó ásara 
s ba faiadsagtizisk meg sirca a kenő es 
óhajtott eiedineuye, ennek egyrészt az em
berek szívte.i uoeg., másrészt a ha.óságok 
lanyha eljárása az oka. 11*  a haióiágok 
mindoLÜit es minden egyes fe.merült 
aiiaikinzasi esel a.a*.mával  szigorúan lep
nének fel az ellátókkal kegyetlenül banő 
emberekkel szimbeu, — ez biztosan Csök
kentené es idővel meg is szünteti.e az 
állatok kínzóinak nagy szamát.

— A 48-as honvedek özvegyei. 
Kevesen vam.as mar •*.  egyt.ori uuso*,  >ain 
végig küzaö.iek a U.csOseges szabadoaghar- 
co;. Valamivel többe.. Vannak e tzegeny, 
nyomorgó özvegyek, akis az elnyomatás 
szomorú napjaiban megosztottak a bujuosó 
hő.ős sorsai. Amikor özvegységre jutottak, 
rajun köszöntőit a nyomor, mert a kormán’’ 
csak azon bonvvdözvegyeknek adott nyug
dijat, akik a ii«t adaégharc alatt vagy 

azelőtt mertek férjhez. Most végro a töb- 
biekről is történik gondoskodás. A minisz
terelnök — hír szerint — javaslatot fog 
előterjeszteni a volt 48 as honvédek és 
özvegyeik ellátásának u)abb rendezésire, 
amely javaslatban az lesz az eltérés a régi 
rendszerű), hogy a nyuddijjogosultságot 
kiterjesztik azokra az özvegyekre is, akik a 
szebadsághsrc után mentek férjhez.

— A lovasság szürke zubbonya. 
Becsből Írják, hogy már döntöttek a lovas 
iá,- uj tábori egyenruhájának kérdésében. 
A 'ovzsság a gyalogsághoz hasonlóan csuka- 
szü ke zubbonyt fog kapni, a n*drágon  és 
csizmán azonban nem fognak változtatni, 
ugyanolt an marad, mint eddig volt.

— A fertőző betegségek térj esz 
tőse Turóovármegyú tiszti focrvosa, tekin
tettel arrr, hogy a 1 o dusoknak bátról-házra 
va ó kéregetése nagyon aika'mas mód a 
fertőző betegségek szethurcolására, — azon 
fáradozik, hogy a koldusügy a szegények 
érdekeinek szemmeltartásával méltányosan 
rondeztessék.— Valóban üdvös dolog volnr, 
ha ezt az ügyet a közegészség megóvás., 
szempontjából megfelelő módon lehetne or
szágszerte mego dani.

— Állatvédelem télen. Gondoskod
junk elsősorban murikká adataink s ezek 
között kivált lovaink vede.mérői. Patkoltas- 
suk a téli síkos útra éles sarkú patkókká . 
Jeges ut, havazás esetén, kisebbitsuic a 
rakományt. Mmdeu lú terhelés, állatkínzás a 
ez az 1879. évi 49.-ik törvenyezikk 86.-Í& tj-a 
a,apján 8 napig terjedő elzárással es 2ü0 
koromig terjedhető penzbüntetessel sújtható. 
Ne hagyjuk mur.kas ál a ainkat a hidegben 
betakaratlanui hosszasabban Vfliztege ni, ha
nem munka után igyoker üuk velük az 
isiidlóba Hűséges házőrzőinket, a á ccs 
ku.yaukat is regjük vide.műnkbe. Tata
rozzuk ki telre Ójá', hogy szó’, hó re 
jáiúassa át a benne meghúzódott á.lalo , 
almozzuk jól benu s v djük meg lehetőleg 
kívül is a h.degtői, szá m*  boritekkal. Se
gítsünk a lén fagyus világban, a hóval bbri- 
tott teiüieteken eiesegbez alig jutó madarakon 
is, állítsunk fel szamukra vedett bolyén 
etető asztalkákat s iá suk el azosat vala
mely oiy o cső, keverek oleseggel, íme ybeu 
minden ott megtol duó madar-fvj ted lneti 
a neki aika más eleit. J, o cu.ra a rosta-a j 
gabona, keverve olajt tartalmazó mag
vakba', aszta ról lekerült bul-i dél okaai, 
kinyr-, hu-, sza ouna-, zsír, faggyú- 
darabaaKka1. Vegre, ba ailatkiazaensk va
gyunk tanú , lépjünk közbe s kérjük a 
k.tiagót emberséges viseikedesie, am.ly 
védtelen, panaszkodni nem tudó aliatainakal 
mm szinten er.Ö lenyeaKel szemben is 
tartozunk.

Őfelsége az olasz király és királyné 
Udvari fogorvosa sw-oi írja: „Gyakran 
volt a kaiu*iu  uioubeti-g-auel, aaiuei egy 
enyhe h>sba)iószuihez aedelc fur .u uoiu, 
Purgo-l igénybe venni s annaa enyhe, 
simulta ép sem izgató halászai rendkívül meg 
voii.m e egedv . Vciemetiyem szerint ezen 
s*er  valóban a jövő l xáuoenaa t< hinthető. 
Pro! Dr. Au-ouio M.gg.urau'.

Trebltbch. Gyulajobuü tőv.rcsi mo- 
lorte.epeu (VI. Eu.voa-U’Ca 42) a legújabb 
rendezőid mu.or Caepi0aeoz e-ea, benzin , 
nyeisoiaj- ez szivbgazmo.biok, teljes m.- 
lombereudez sea igen e.önyos reszletfiziit sí 
fene e.ea mellett B*ere*he>ba  be.

Hazai Ipar Hódítása. M ndon ma- 
Icmiuiejduiuos, ga.du, nagy es kisiparos 
liaa.ii.bau vau azzai hogy uz.eli cidoaeuek 
eső illenie a kdugi.ct. áru. és iugi lcsob- 
t an azaz a eoktvesebb üzeméö tsjggel 
müi.tdu fajtógep, S.lany gepea beszerzésű 
mar nem epy szépén indu ó vállalat rom
lását időzte idő. (jromm-1 üdvözölhetjük a 
Brünn Kbniysfeldi gépgyári as a»ou náu- 
duaai, hogy legközelebb motorj’ztnak gyár
tásaira M.gyuiorsz, gon uagys.abisu gyaiat 
épít — a Brünn — Kouigs.e di 1 6W 
iőerejü motorok mind a legszondabb es 
liggazds. ásossabsu dolgozó gepek Magyzr- 
oiszagou kitűnő tu ajdoiszguaa örvendenek 
a fennm neti hazai gyár létesítésé a cég 
agilis vcserktpviselöjétiek Ábelen Amd-tes 
köszönhető Budapest V, Váci ut 14.

to.ua
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Nyi-r»i Tar«a r. t könyvnyomdája L*va.
A Dr. Rlchter-féle Liniment Capa, 

cornp- (Hür»,ouy-Pa n-Expeiler) igazi, nep- 
tzeiü b..z>szerré lett, mely nsámos csalid
ban mar iok év óta mindig kesa eihen van. 
Htiíájás, cópöfajdalom, fej'ájás, kösavény, 
csúznal stb.-rél a Horgot y.Linimi-nttel va'ó 
bedöriaöléeek mindig fájdalomcsillapító ha- 
,áat idtatek e ö : töt jarványkóiná', mmö ; 
a koitia éa Hny*  ba folyós, at aheslneé 
Borgony-Lii Inenite) va ó bedor«.nö.me min
iig igen jónak bizonyult. Ezen kitűnő 
baziaztr jó credmenynyel alkalmat Utóit 

idorzaö.eaképpon az influenza u.ien is és 
üvegekben : á K —.80, K 1.40 és K 2.— 

egiöbb g) Ó ,yszertárban ktpha'ó; de 
.ovaearlás alkalmával trések l a urozottun : 
l.cLiOt-féle Horgony L'nimentet (Horgony 

VaiL-Expellert) kérni, va amiül a „Horgony" 
ojegyie figyelni e» csak eredeti üveget 

fogadni.

Irodalom és művészet.
Dr. Zelenyák János or zággyüb si kép- 

..seló, természetiuiiós és szorgalmas búvár 
gy évvel ezelőtt úgy a nagyközönség, 

in nt a Kcmo yan kuta'ó orvosi körök figyel
mét felkötötte aBVéredény e meszesedé?,, 
rul írott könyvével. Bemutatta azon saját
ságos kis gyógynövényt, mely nem is 
sunyira a gyökerei áltat, hanem leveleivel 
ti pá kötik. Ezen húsevő nővén / neve „kar
ina /ű„ (Drosera rotundi fólia), aikalódiájz 
húiuusz-savat tarialmez, mely sav a véredény 
belső faláról az od.t-padt meazet 1. 2. 3. 
évi folytonos használat után az emberi 
szeri esetből ejesen eltünteti, ha ped'g 
valaki 45-ik életévében ennek teáját kávé 
helyett iss.a : a véredény-e me.szeedéa, 
mely minden véfelgyengülésnek egyedü'i 
okozója; kifejlődni soha nem engedi. Most 
pedig egy 15 ívnyi könyvet adott ki a 
tSeurastheniárólu, meiyet úgy a nagykö
zönség zöme, valamint a tudósok egyaránt 
nagy élvezettel és haszonnal o.vathatnak. 
Hiszen nincs szellemi téren működő ember, 
• ki Hetében 2—3 szór ncureethen ába no 
esett vonz, amikor is az ember magát 
töbt e-keveeelbe ek-halotinak tar ja, mirt 
teher a est járja r> ak, kőityezete ues is ön- 
öinagintk. Az a 6, 8, 10 hónap, melyet 
vai.ki neuraatbeniábau tölt, valóságos pokol 
es gyötrelem. A betegek úgy a be földi, 
untt a 1 üllőid; orrotokat sorra kilincseik, 
ce mudeg)iá csak a bremor, vagy morfi
umot aőaguljs, míg vigte is oiysu külföldi 
aiana óiiunitklan húzódtak meg, aiiol az 
ottoiok a teinitezties gyóayuóutak hívei. 
A Le igei, pi izüket kllfo dón kötik el, 
Ui y vesztesig a magyar aiiam iia tartósá
ban i , m migvetmdo tetei gy aLant i terepei 
lJr Ze'enyák a vizet, eioi ous eidei levegőt, 
bagót, loiuaaMt, gyógytenest, a (portot, a 
házi, kerti és mezei munkai, az okszeiü 
taplaikoaati, ruházkodási szabályt, mibdmeg- 
atu.yi gy<gyszeráent sorolja tel, de telsorolja 
azon gyogytuveaet is, lesocu azoknak rész
leges iisizualatat, melyek az élőbbem 
gyogymóadai kaiöiive, a szánalomra me.tó
■iesei poko.i gy öli elme.tői igen rövid idő 

alatt megfosztják aneikü, hogy egyiknek is 
b.oiao*,  vágj moiiibmot ajau.ana. Dr. Zv- 
enyak kbskincnve teszi a kiváló azon 

unó,oá tipaBZtalalait, akik magasan taár- 
i.yaó tudományuk me.lett semmit sem 
derogk.nak a leim.szel lágy ö ehez a 
. Jógylüvek éa gyógy virágok közé leszáliani. 
A a Ö K. — kapható Nytirai és Tarsa r. 
l. sönyváereskedeseben Lován.

Lévai piaciárak.
llovaiveaetlí; Kó-ya József rendörkap:tíur 

Bura m.-mázsan'Tént 20 kor. 29 üli. — 
*0 kor, 40 Kétszeres 16 kor. — fill. .17 
■ír. — üli. — Rozs 14 tor, 40 fill. 14 <or ' 
60 ülj, — Arp 16 kor, —* fill. 17 kor. 
— üli. Zab 16 kor. 60 fill. 17 kor 40 üli. 
Kukoiica 13 kor. — fill. 13 kor. 80 fii.

Lencse 24 aor. — fill. 25 aor. — fill. — 
*6 IV kor — £il, 20 kor. — fill — Kö- 

u lő kor, — fjjj, 14 kor, — üli.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here termesze töl arankamentos 150—155 
Vörös lóhere kis aránkéi 135—145 Vörös 
lóhere, négy ariikis 125 -140 Luczerna 
természettől araukamentes 165—170 Lu- 
czerna, viláios szemű aiáukás 155—160 
Luczerna, barnás szemű 115—120 Biborhere 
80—85 Bal irccíd 32—34 Muhar mag 14—15

Házasság.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi dwc. hó 25-től 1911. évi j <u, hó 1-ig.

Születés.
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Juhász Miklós Mészáros Agues leány Eszter
B'.öd Hermán Nátháu Fáui fiú Leó
Szabó Dezső Szidou Margit fi- Gyűl*
Blöd Dávid Schweiger Rozália leány

1
Gizella

Árverési hirdetményi kivonat.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Nemes Izidor Steiuer Berta 
Priiguer Jakab Hamburger Adél

izr. 
izr.

Halálozás.

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Ozv. Árendás Miklósné
Gajdos Anna 

Szniolka Andrásué
Danis Auua

Hoioyacsek Józse*  
Wilheitn Dezső 
özv. Kineti István

77 eves

70 eves
[ 22 éves 

9 éves
51 éves

végkimerülés

Tüdőgyulladás 
Tüdögümökór

Leukocythaeinia 
Szerviszivbaj

6396/1910 tikvi. szám.

A lévai kir. járásbíróság mint tikvi. hatóság köz
hírré teszt, hogy a lovai takarékpénztár végrehajts tónak 
Dr. Robonyi Gyula lévai ügyvéd mint biróilag kiren
deli üg, gondnok által képvitelt ibmerttleu helyen tar
tózkodó Nagy Lajos végre hajtást szenvedő elleni vég
rehajtási ügyében benyújtott árverési kérvénye folytán 
a nevezett végrehajtató javara 400 koroua töke ennek 
1010. évi március nó 1 tői járó 8*/<  kamatai 64 ko
rona 30 fillér eddigi per ts végrehajtási az ezúttal 
23 korona 76 tillerbtu megállapított árverés kéreti, 
valamint a ring felmerülendő további költségekm k 
kielégítése, úgyszintén az 1881. évi LX. t. ez. 167 fi. 
alapjau ezennel esatlakozuttnak kimondott végrehajtási 
zá ogjoggal bíró Kis Zsófi i bpesti lakosnak 10 korona 
töke ennek 6% kamatai és 21 korona 26 fillér költség 
és járulekaiból álló követelésének kielégítése végett 
az 1881. évi LX. t c. 144. fi. es a VHu. alapján a 
vegrthajt^si utóajaulati áritiest a *•  égrebajiást szen
vedő Nagy Lajosnak a lévai kir jrrasbirósag területén 
Kissaró község határában fi ki ö és a kissárói 165 
sztjkvben A 1 1 sor b d hrs zárna ingatlan és 5 ö 
számú hazbau való B 16 tetei alatti ’/> ’e8Z tulajdoni 
illetményére 440 korona ts aa ottani 156 sztjkvbeu 
A I 1 sor 5/e kiszár u inga lanban való B 9 tétel 
alatti '/, rész tulajdoni illetni nyére Í20 korona kiki
áltás*  arbau elrendelte.

Ezen aiveres 1911. ev jar.uár hó 30. napján dél
utáni 2*/ s orakor Kisaaro kö> oghazánál lesz megtartva.

Az árverésen az ingat) -nők a megállapított ki
kiáltási árnál alacsonyabb áron daúatni nem fognak 
és az esetre ha a kikiáltási árnál magasabb ígéret 
lem tétetnek bz utóajánla’ot tett Dr. Szilárd Samu 
ügyvéd lesz v vonta uyilváuiiva nivg az eseibeu is, 
ha ezen u’.órjánlati áiveicsbez meg utm jelenne.

A Kis István felső javára a kiseár’i 156 sz’jkvben 
C 18 tétel alatt bekebelezett lakási szolgalmi jog ezeu 
utóajanlati árverésen mar nem ívsz fentarlva.

Az áivttesni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának lÜ0|t-át k szpénaben vagy az 1881. 
évi LX. t. c. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számi'ott 
és az 1881. évi 3333. számú I. M. R. 8. fi ában ki
jelölt ovadekkepes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy az 1881. évi LX, t. c. 170 fi-a értelmé
ben a banatpénzuek a bíróságnál törtéut elöleges elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol- 
galtatni, mely kötelezettseg alól csak a Vbn. 21. fi-ában 
megnevezettek vannak felmentve.

Azon árverelŐ ki a kikiáltási árnál magasabb 
Ígéretet tett, La többet ig ni setki s.m akar, köteles 
nyomban a kikiáltási ár százaléka szeriül megállapított 
bánatpénzt az áltaia ígért ár ugyauaunyi százalékáig 
kiegészítem, uiett ha ezen koielezetisegenek eleget 
nem vesz, igeiete figyelmet*  kiviil marad es a hala
déktalanul folytatandó árv< résben többe reszt nem vehet.

Kell Léván, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1V10. évi decunber hó 11. najján. Hoífmann 
s. k. kir. aibiró, A kiadvány hiteléül.

Dodik 
kir, tlkveselö.

Nyiltér.

Enyh*, oldó hávisser nindazoknak, kik tmésatés 
za’. árokban és az illő ektn ód tgyébb követktz 
ményeiben szenvednek.

Egy eredeti dobez ára a kerona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük X^1'1
készítményeit.

LM O LL- FÉLE J
SÓS - BORSZE-S? >

TiS" S.“71- bedörzsőlés, 
elismert, régi ióhürnevü báziszer szaggatás és hüléaböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára leox. Q.

Kapható míudeu gyógyszertárban 
és drogériában, mg

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész,
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbuen 9.

Állóit Itptar E=y okl- ÓTÓnö>AHÜbl Keres. 4U4, hiányib»u 
üzleti, pén.tárnoki, v. elárusítói ilktliuazáut 
keres. Esetleg báziassionyi állást íb elvállal 
özv. Klimo Imréné Felső-Baka, u. p. Bat

Kiadó lakás. előtérből ób kamrá
ból álló modorú udvari lakás vízvezetékkel 
Ozmán tér 3, számú házban kiadó.

Eladó. Külön'eges csemege éa bor
fajjal kiültetett — jó termeiben

levő ForgÚC«-féle sző lő, egészben vagy
két részre osztva, egy 4 szobás éa egy 2 
szoba, konyha, éléskamra, zártfulyoaó, prés
ház, jó pince és külön gyümölcsöB udvarból
álló lakással.

Léva város és vidéke uagyrabe- 
csült közönségének, ismerőseimnek és 
volt növendékeimnek

Boldog újévet

Kreutz G-yxxla. 
fővárosi tánctanár,

Budapest, VIII., Kemény Zsígmond-u. 12.

i hl
Hwao ■■MBmISH ««ac 

rekedtség, katarut és elnyálkodé,- 
görcs- és hörghurut ellen ne vM. ' 
= ro jón mást, mint a tinomuű ~ !

Caramellet i 
a „Három fenyőivel ; 

drh. orvosok úb magáno- L 
QwwO Bóktól származó bizonyít [ 

vány igazolja a biztos ’ 
eredményt. Csomagokban 20 és 40. • 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: I 
Burda Karoly, dr. Flittner Jenő, j 
Göllner Béla gyógyszert; rában Besz- 1 
tercebányán, Jeszenszky Ervin 
gyógyszertárában Trsztenán, WeiSS > 
Conrad Gusztáv gyógytzettárában i 
Gyervan es Knapp lynác gj ógyszer J 

tárában Léván.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai éa Taraa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkimé i 
a postai beküldési költségét.

k%25c3%25a9ar.it


fl

W.Ji 1.x- B»l»nc-utca 8 szám
JailSLCLO H2LZ. 4 szobiból és mellék
helyiségekből Álló ház szabadkézből eladó.
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f’8 “’R88 jutalék mel- X IK IlZeieS lett alkalmazunk vidéki 
ügynököket, sorsjegyek részletfizetésre való 
eladásához. Havonként elérhető jövode'em 
300—600 korona. Hecht Bankház Rész
vénytársaság, Budapest b erenciek-tere 6.

Szigorlatokra és az összes jogi vizsgákra 
a kolozsvári Egyetemen loggyoraabban biztos 
sikerrel a dr. Köpösdy Dezső áltál vezetett 
r Jogi Szemináriumnál!u készülhet elő. Otthon 
tanulókat is előkéseit. Hat év alatt szálakat 
segített diplomához. Prospektust ingyen 
küld. Ne tévessze össze rek'Atu szanató
riumokkal. Cim : Kolozsvár Deák Ferenc u. 19.

CUMAX 
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Legjobb es lég- 
olosobb hajtó- B 
erő mezőgazda- * 
sági és ipari “ 

célokra fi
Nincs S, 

robbanási | 
veszély I ■ 
se pénzügyi I 
ellenőrzés. E
Elsőrangú fi 
reftncziak B

Társa
Magyarországi mintaraktár és iroda:

Budapest, V., Szabadsagter 17.
CTőzede-palota.)

Budapest. Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heiliflenstádtlerslrasse 83.

,kl OLLA" 
szakorvosok 
által meg. 
vizsgáira és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás 
Ára 

tucatonként 
4.—, 6.-t 

8.—, és 
10.— korona

GUMMI; 
különlegesség. « 

A tudomány mai 
állása szerint f 

bebizonyított 
legjobb létező 
Gummi 
óvszer.

.OLLA
több niö 
200 orr, 
által le,- 
megbízh. 

tóbbnak 
ajánlr 

Kapható 
ország ni 
(len gyó./ 
szertárát 

és jobb d 
gériáklh'

Önnek étidKövetelje azonban hogy a szállítója
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekély, 
értrkü silány utánzatot mint .ép oly jót“ feldiesét 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredi 

propaganda reklámot ingyen küld az

,OLLA“ ginnmigyar Wien. HI437 Fralerslrasse 5.
Kapható Lóoáa: KNAPP 1. drogériájában

Tűzifa
teljes vaggon-rakományokban 

kapható
I p o 1 y ü a s z tó 
állomáson levő raktáramból 

Megrendelhető VOLFNER S. ezég- 
nél Budapest, VI.. Drava utcza 6.

Líván a Balassa- 
utcában levő 14. 

éa 16. számú szomszédos házak szabadkéz
ből azonnal eladók. Bővebb értesítést ad a 
tulajdonon : őz”. Kceokényiné.

Eladó házak.

KALMAR és ENGEL
Motor és Gépgyár, Budapesten

Városi raktár és iroda :
V. Lipót-Körut 

Világhírű!
VI. Üteg utca ij 

y>Benz“
22.

Eredeti I

Szivógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb üzem 
„Benz“ nyersolaj motor.

RENDSZERDIESEL

Drezdai Motorgyár részv.-társ. 
Németország egyik legrégibb 

legnagyobb motorgyára.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja beuzin-lokomobilo* cséplökészleteit, melyik 

bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jó állás, kedvező fizetési feltételek. — Költség
vetés és á'jegviek ingyen és bérinenlve.

3í»jjr Védjegy: „Horgony?

A LinimenL Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy rógjónak bizonyait háziazer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynel, osuznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk ol, 
mely a „Horgony" védji-gygyel es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K — .80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest

K Richter |y ógyszertán u >ruy mláihor,
Prágában, Elisabethatrasse 5 neu.

Szállít szakkörökben elismert legjobb gyártmányú
Benzin-, Nyersolaj-, Gáz-, Petróleum

motorokat és locomobilakat 
va sn>int szivógazmo torokat 

meglepő újdonság I 
EGYETEMES GENERÁTORUNKKAL 

a tettleges lóerő 
óránkint csak kb. 1 fillérbe kerül.

Vezérképviselet ;

Gellert Ignác és Társa
Budapest, Teréz kőrút 41. Telefon 12- 91. 

Legraoszsbbmenö jótállás. Kedvező fizetési feltételek.

RÓTH BANK
BUDAPEST.

Magyarország légI*kíntéfyesebb,  
legszolidabb es legrégibb

BANKHÁZA.
BankkJv-pontunk:

VI.. Váci körút 45. Bankpalota. 
Internban telephon 92—25.

Pénzügyekben díjtalanul nyújtunk bár
kinek 87ak»ztrií felvilágosítást. 

Levélbeli int gk ereséi-h a uindenkorvákisz- 
bélyeg melléklendő.

100 millió arany forint kéezpérzt fclycsitattunk Bárt vármegye területén! 
FolyóBittatunk z ~~

Tnrlocíücíü iob d'nr l n’rc őr Ül ít í6!‘li"tl “ bóWnlra lo-eí^g <eij<dő lörlesstOre S1/,’/,, 4’/, ős 40/,1/,-1' 1 vl Ív vl Iv m JvJ l Uj L Uj vb, vL vt 1l limit is le ki i örh tzt( zre) kéfJJ f n; ben, za'oglevéi átfolyom veszteség nélkül. 
Jelzalogkölcsör őket ll’od és Ill ád helyi bt táblázásra 5—ló évre 5°/01 esetitg ö’/g% évi kamat mellett. 

Személy és tárcavaltohitel ip*i«ek  é= j=ere»js:«dőis zéazéze.
Értékpapírokra, witíéki píwintézetfk és vállalatok részvényeire
M'gyar lünk miideulon Imi a ; ha fe’Ht l°/0 al Tővsd< nu gi httoka' a bvd>p»Mi és külföldi áru és éitektőzsdébtn lelki 
ismeretesen, ts pontossn le jihniirk mirdeikon felféthn <ndirei.ayel, az ério'yamokat naponta díjtalanul közöljük.
V nnvprtállink ^nn-lj Le l.titli pénzintézet által nyújtóit jelzálogos-, löiktztéses-, személyi és váltókö'csönt. Mindennemű 
A vili vl lul U11A bt), éa kii lóűli éitekpapiit rapi áifolyamon veszünk és eladunk.
Takarékbetéteket elfogadunk, kamatláb megállajodás szerint. Pénzügyi szakba vágó minden reális ügyletet a legnagyobb 

Bel és küllő di pti/c.-: poruknál levő e in yös összeköttetéseinknél fogva legkulánsabban bonyolítunk le.

Bővebb felvilágosítást, ad: RÓTH BANK Igazgatósása, Budapest
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Szereti egészséget?
Kt na tudná, hogy utolérhctetlei iil legjobb batthijtó 

a világhírű

PURGO-BAYER.

Minden valódi doboz *15 darabot tartalmaz. 
Minden tabblettán rajta van e két szó

Vissza a hamisítványokkal mert kártékonyak. Vissza a hamisítványokkal, mert kártékonyak.

Névjegyek, Meghívók,
.Eljegyzési kártyák 

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

NYITRAI és TARSA r. t.
könyvnyomdájában. Léván.

LOSEETH DEZSŐ
csemege-, fűszer-, bor- és ásványvíz kereskedése 5 
Kossuth Lajos-tér I. LÉVA. _ (Városház épület.) |

Ajánlom mindennemű

csemege és fűszer áruimat
<"

üzletáthelyezés.

12 olcsó árban, gyors és pontos kiszolgálás mellett: ó
Prágai SÓdar nyersen és főzve! Naponta J 
érkezett friss felvágottak, bécsi, frank- £ 
furti és szepességi virslik Legjobb minő- $ 
ségü teák és rumok, friss teasütemények- | 
ben nagy választék. — — — — J

v Mindennemű czukorkákban nagy választék.£ 
J Különféle halak és conservek. Naponta friss TEAVAJ. | 
r Idei ásványvizek nagy raktára ?

Van szerencsém a n. 
é. közönség szives tu x 
előírására adni, hogy Aj.
óra és ékszer üzlete- <5-

i, inét az Engel-féle házból a Városi szálloda
épületébe helyeztem at. &

i Üzletemben raktáron b rtom a lég- JK.
divatosabb és a legegyszerűbb Óra és ékszer 
át ukat, úgymint valódi briliáns ékszereket, 

? amoletteket, gyűrűket, fülbevalókat, arany 

* lánczokat és karkötőket, nagy raktár valódi ’J, •
és china ezüst dísztárgyakban és evöesz w 
közökben. |

Azonkívül raktáron tartok arany, e2ÜSt. 
aczél és nickel zsebórákat, továbbá pali- 
szander, mahagóni, diefa és fényes politúrozott X
inga órakat hangütéssel. Omega órák &
nagy választékban. A

Mindennemű óra és ékszer-javitások 
saját műhelyemben készülnek és jutányosán A
számíttatnak. $

A nagyérdemű közönség további szives Jj'
pártfogását kérve Mély tisztelettel W

STEINER SÁNDOR
órás és ékszerész.

5 
í

*

és varrógépek 
L É V Á N. =

Knapp Dávid,
mezőgazdasági

• ~ ~ nagy raktára
Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 

épült házamban nagy választékú

állandó gépkiállítás 
van berendezve, melynek megtekintésére az érdek
lődő közönséget — vétel kötelezettség nélkül is — 
mindenkor szívesen látom és szakszerű magyará

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
m. HOFHERR és SCBRANTZ féle gőz-

cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó

u.

Brünn-K önig s fel di gépgyár motor osztály a f
a Monarchia legelőkelőbb gyára! Egyedsiusitó : AIEIES EK IL Budapest, V Vác2i út 14

Jéggyár és 
Hűtőtelepek 
városok, tejgazdaságok, 
hentesek, ezukrászok, 
szállodák, kórházak, ser

főzök stb. részére.

Benzin 
Nyersolaj 
Szivógáz 
Diesel 
Loconiobil Motor
- i-eco íósxiií.----------—
Teljes cséFlőgaJK-ivviá^ és malomberendezések

Alacsony és magasnyomású

Szivattyúk 
gőz-, transmissiő-, villany
vagy motorüzemre bármely 
vízellátási és ipari czélra 

Fűrész- és famunkáló gépek 
fűrésztelepek, asztalos-mű
helyek teljes berendezése.

Teljes truMissiételíjef, Köztijei, tözl»l es enyeb w szeli terepilezfsek. - Wfa »rijí»'»t h n>émótiiiog»tíK«i jijniente«n nyílót
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K1R.P0STATAKAREKPENZTARI 
'^Cl-IEQUE SZÁMLA 2635^ 
dOLEARING FORGALOM 

{süRGÖNXCin: KERNTE5TVÉR

an szerencsénk a tisztelt vevőközönségei értesíteni, miszerint a jelen 1911. évvel 
W cégünk immár harminc éves múltra tekinthet vissza. .
Midőn ezen harminc éven át tanúsított kegyes pártfogásukért és szives jóindu
latukért hálás köszöuelünket fejezzük ki, van szerencsénk egyúttal szolgála
tainkat a jövőre nézve is készséggel felajánlani, kérve továbbra is jóakaralu 
t á ni ogat á s u k a t. =====^===^======:===^==== 

------- — A lefolyt 30 év alatt a — 

fűszeri gyarmatáru és vasszakma 
minden számottevő cikkének eladásával foglalkoztunk, és e szakmában eddig 
szerzett tapasztalataink, valamint jóhirnevünk és megbízhatóságunk biztosítékot 
képez aira nézve, hogy mindennemű megtisztelő megbízásnak a jövőben is 
szakértelemmel és lelkiismeretességgel fogunk eleget tenni, hogy bizonyítékát 
szolgáltassuk pontos, előzékeny, előnyös és körültekintő üzletvitelünknek. 

Miként az eddig lefolyt harminc évben, úgy ezután is azon leszünk, 
hogy üzletünket szigorúan reális alapon, legszolidabb elvek szerint, 
szakavatott kezelés mellett vezessük és főcélunk az lesz, hogy t. vevőink 
legmesszebbmenő igényeinek is a legteljesebb mértékben megfelelhessünk, bizal
mukat és megelégedésüket gondos és pontos kiszolgálásunkkal kiérdemeljük. 

Midőn ismételten arra kérjük a mélyen lisztéit vevőközönséget, hogy 
becsülettel és tisztességgel megalapozott szerény vállalkozásunkat 
szives jóindulatukkal továbbra is lámogatni szíveskedjenek, eleve is biztosítjuk, 
hogy minden igyekezetünk oda fog irányulni, miszerint nagybecsű bizalmukra 
magunkat továbbra is érdemessé tegyük.

Kész szolgálatainkat jóindulatú figyel
mükbe ajánlva, vagyunk

kiváló tisztelettel

Kern Testvérek.
Léva, 1911. január hó.

Nyomatott Nyitrai éa Társa r. t. gyorssajtójAn Léván.


