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Az állami alkalmazottak 
helyzete.

Valamikor, a régi jó időkben köz
keletű volt az a példabeszéd: fizet, 
mint a magyar állam. Egész hgeuda- 
kör képződött az állam lőkt zűségéről, 
amtlyet alkalmazottaival szemben ta- 
nurit és e talajból sarjadzott a nép
költés egyik virága is : Tibeti tutrt 
rv»suti“, — a magyar állam fizeti.

Sajnos, csak a messze távol stirti 
ködén, alig-alig áthatódó halvány kör
vonalaiban látjuk ma már az egykori 
eldoridót, amely a fantáziákat meg
termékenyítette. — Horribilis változá
son mentek keresztül gazdasági viszo
nyaink és a „sok“, „elég1*,  „kifutja“ 
fogalmai lényegesen, nagyi n is léi ye- 
geseu megváltoztak. — Az utolsó liz 
év óriási áremelkedéssel, a fővárosban 
és a vidéken egyaránt járványként 
terjedő drágaság szinte anachronisntussá 
változtatták a korábbi megjelöléseket 
— Ma a szabadverseuy, a szabad 
kereset, a gazdasági — érdek — tola
kodás decenniumában az addig irigy
lésre méltó osztály, a meljet állami 
tisztviselői kategória névvel jelöltek 
meg, többé nem az a vonzó, csábító 
kép, amely egy időn át a köztudat- 
bau élt.

Valamikor a tisztviselői állás nobile 
officium volt, amelyet a magyar ne
messég betölteni elsőrendű kötelessé
gének ismert. Sőt egyenesen sértésnek 
vette volna a nemes iniber, ba őt hiva
tali állásáért fizették volna, mert az 
időben cssk a szolgának járt fizetség. 
De a nemesi jogok megszűntével, fő
leg pedig, a mikor a magyar genny 
vagyona megcsökkent és a hivat,i i 
állások kenyérkereső forrásokká vat
tak, a hivatalnok, kinek összes erejet 
a hivatali teendők ellátása igén} e 
veszi, kényszerítve lett állását ug} te
kinteni, mint amelyből m gának es 
csa'ádjának meg keli élni. És 
tovább haladt az idő, annál nehezebb, 
annál drágább lett az élet. Az éle mi 
piac, a ruházkodás egyre drágább ett, 
mig a magyar tisztviselő fizetése so 
sok ideig stagnált. .

Pedig a kenyérért, a megélhetésért 
folyó elkeseredett harcban mindenki 
kézzel-lábbal tiltakozik a fokozódó .ter
hek aránytalan ránehezedése ellen és 
ha csak egy módot talál már pe 
dig a küzdelem leleményessé teszi a 
módok kitalálásában — a tehertöbb- 
letet igyekszik másra, első sóiban 
azokra tolni, akik szolgálatait, vagy 
munkájának produktumait igénybe ve
szik. így tesz az iparos, á kereskedő, 
a gazdasági, ipari és gyári munkás es 

n ég annyi más ember, aki szolgála
taival, munkájával szükségleteinek ki
elégítésére van hivatva. — Minden el
fogultság nélkül, őszintén be kell 
vallanunk azt a tényt, hogy sajnos, 
nem is tehet máskép.

De, amilyen őszintén és teljes 
tárgyilagossággal leszögezzük azönfenn- 
tarfásért folyó elkeseredett küzdelem 
ezen súlyos konzekvenciáját, ép any- 
nyira nyíltan, határozot'au meg kell 
állapítanunk azt a szomorú tényt is, 
hogy eDnek a gazdasági viharnak fel
tornyosuló hullámai a legelső sorban 
és legközvetlenebbül a fix fizetésre utalt 
e xisztenciákat és ezek sorában minde
nek fölött az állami alkalmazottakat 
érik. A magántisztviselő munkaadójá 
val szemben sokkal energikusabban és 
a sikerre sokkal több kilátással léphet 
fel, mint sz az. alkalmazott, akinek 
egy persona'itásábsn meg nem fogható, 
milliónyi siükséglet által ostromolt 
olyan munkaadója vau, arniuő az 
állam. — Súlyos, nagy bajoknak kell 
bekövetkezni, elrémitő sivár képnek 
kell feltárulni a törvényhozás és tár
sadalom előtt, hogy végre tudatára 
ébredjen szón lelkiismeretbeli köteks- 
régtiek, a mellyel hozzál rhetetlen, in
takt, minden befolyástól féltékenyen 
őrzött köztisztviselői karával szemben 
tartozik.

Az utolsó idők többé nem titkol
ható keserűsége és kéiségbeesése jutott 
időnkitit kifejezésre azokbzn a moz
galmak ben, amelyeket különböző 
állami alkalmazott kategóriák helyze
tük javításáért indítottak. — Szerte 
az ország miuden zugában százszoros 
és ezerszeres visszhang támadt a jaj
kiáltások nyomában és végre a leg
illetékesebb helyen, Magyarország kor
mányának elnöke és pénzügyminisztere 
előtt voit lolmácsolója a jogos kíván
ságoknak Batthyány Tivadar gróf, a 
mikor az állami alkalmazottak országos 
küldöttségének élen az elmerüléssel 
fenyegető katasztrófa elodázására, — 
Lár csak pillanatnyi, — de sürgős 
segítséget kért és köve eh.

Qui eito dat, bis dat l Ha valami
kor volt komoly ertelme és jelentősége 
e latin példabeszédnek, ezerszeresen 
komoly ez most. — ILmeny éa biza
lom ébred a tisztviselői karban Lukacs 
László pénzügyminiszter költségvetési 
beszédének ama kijelentése után, hogy 
a drágasági pótlékot 1911. évre vissza
menőleg folyósítják és jövőre organikus 
törvényjavaslattal gondoskodnak a ba
jok orvoslásáról A minisztertanács nov. 
hó 21-én tartott ülésén approbálta a 
pénzügyminiszter erre vonatkozó pro- 
pozicióit.

Ürömmel vesz erről tudomást nem
csak a magyar királyi alkalmazottak 
sok ezerre mei ő derék munkásgárdája, 
hanem az egész magyar társadalom is, 
hogy végre jut, — mert jutnia kell! 
— pénz, nemcsak ágyúra és hadi
hajóra, de az állam napszámosainak 
ist ápolására is.

A lévai szanatóriumi fiók tüdőbeteg
gondozó intézetének felállításáról 

szóló jelentés-*)

Aagyinéltóságu elnök ur I
Mélyen tiszteli vendégeink 1

Tisztelt díszközgyűlés 1

Mély tisztelettel üdvöslöm nagj méltó
ságodat, az itt megjelent vendégeinket, 
Barsvármegye alispánját és tiszti főorvosát 
és ezen fényes díszközgyűlés minden tagját, 
a mai nspor, tmidön a lévai tüdöbeteg- 
got dozó-intézet megnyitásával városunk 
büszkeséggel vallbatja, hogy gazdagabb lett 
egy nagyjelentőségű, kulturális, a közegész
ség előmozdítását caélzó emberbaráti intéz
ménnyel és amennyiben egy negyedórára 
becsei figyelmükkel és türemüakel még
ajándékozni méltózUtnak, a következőkben 
bátorkodom előadni keletkezésének tör
ténetét.

Ki bitté volna, mélyen tisztelt dísz
közgyűlés, hogy midőn ezelőtt hét évvel 
városunkban megjelent Verner László, a 
József kir. herceg Szanaiorium-Eayesület 
titkára és azon kérelemmel fordult társa
dalmunkhoz, hogy lépjenek be tagul az 
egyesület kö.elekébe és alakítsanak itt egy 
szanatóriumi bizottságot és az alig egy 
pár tagbó. összeverődött alaku'ó közgyű
lésen nekem jutott a föladat, hogy a közön
séget tájékoztassam a tüdővész pusz'itásai- 
ról, az ellene való védekezés módjairól, 
a szína oriumok, dispensairek jelentőségéről 
— mondom, ki hitte volna, hogy ami a» ko
ron csak mint jámbor óhaj, mint elmosódott 
A'omkép lebegett ielki szemem előtt, rövid 
bét év múlva valóra teljesül. Hiszen az 
egyesületet jóformán nem ismerte senki, 
czéljaira nézve tájékozatlanság uralkodott, 
csak annyit hallottak, bogy valahol messze 
innét, Bjkésmegyében egy Szanatóriumot 
akarnak építeni és valljuk be őszintén, 
hogy aggodalmak is merültek fö', vájjon az 
uj jövevény rém fogja-e károsítani itt hely
ben levő jótékonysági intézményeinket?

És mégis mit látunk ? Azt, hogy tár
sadalmunk megértette a megpendített eszme 
nagy borderejét, felkarolta as ügyet, beirat
koztak tagokul szép számmal, sőt az épí
tendő szznatorium javára karácsonyi vásárt 
is rendeztek. Sikerült az ügynek megnyer

•) A baana’otiumi fióknak 1911. évi nov. hő 
28-áu tartott disaköagy ülésén előad'a dr. Frommer 
lgnács ügyvezető elnök.
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nem a lévai uradalom kormányáé igazgatóját, 
Schoeller Gusztáv lovagot, aki alapitó tigul j 
lépett be az egyesület kötelékébe 2000 
korona alapítvánnyal, azon világos kikötéssel 
mindazonáltal, hogy ezen összeg annak 
idején egy Barsvármegye területén fölállí
tandó dispensatorium javára tordittassék ; 
beálltak pártoló tagokul a lévai izraelita 
nöegylet 200 koronával éa a lévai izraelita 
hitközség szintén 200 koronával.

A József kir. herceg Szsnatorium-Egye- 
sület aztán bámulatos szívóssággal és kitar
tással folytatta megkezdett munkáját, kiter
jesztette hálózatát az egéBz országra, szünet 
nélkül hangoztatta és napirenden tartotta 
a tuberkulózis ellen való védekezés szük
ségességét. és neki köszönhető, hogy a nagy 
közönség országszerte felocsúdott eddigi 
tétlenségéből és felismerni kezdte azt a 
borzasztó nagy adót, melyet hazánk népes
sége a tüdövésznek fizet ; éa ezen szívós 
agitációjának köszönhető, hogy legnagyobb
részt közadakozásokból, részben pedig a 
belügyi kormány támogatásával rövid két 
év alatt föl bírta épiteni és üzembe hozni 

a gyulai népszanatoriumot, utána pedig föl
állítani a marosvásárhelyi éa kassai tüdő
beteg-gondozó intéseteket is.

Nagyban növelte működésének sikerét 
egy szerencsésen választott, igazán meglepő 
jelige, amidőn a halottaknak szánt koszo
rúból csak egy virágszál árát kért az élők
től, a tüdőbetegeknek a megmentésére. 
Ezen jelige nálunk is hatott, sőt mondhatni, 
hogy ea tartotta ébren a már-már lankadni 
kezdő érdeklődést. Mert mi tagadás benne, 
bizony mutatkozott elkedvetlenedés ia és 
közönségünk itt helyben kívánta látni azt 
az intézményt, melyre hat éven át áldozta 
filléreit. Uj reményt öntött tehát a otügge- 
dökbe, a midőn a múlt év őszén, éppen a 
midőn az első hat évi tagsági ciklus lejá
róban volt, kaptuk önagy méltóságától azt a

biztató értesítést, hogy a lévai 
még az 1911-ik év folyamán 
Ezen biztató szónak megvolt

dispensaire 
é'etbeiép. 
jó hatása, 

mert a ciklus lejártával aránylag csak 
kevesen léptek 1 i, ezek helyébe azonban 
többen iratkoztak be úgy, hogy ez idő 
szerint — dacára annak, hogy utóbbi idő
ben elhalálozás és elköltözés folytán, sajna, 
vesztettünk jó nehány tagot — fiókunknak 
122 tagja van; de biztos vagyok benne, 
hogy most, midőn itt látják működni a 
gondozót, melynek létesülésében nem igen 
bíztak, még sokan fognak beiratkozni tagokul. 

Jött azután a Józsif kir. heiceg Sza
natórium-Egyesület folyó évi május havában 
Bpecten megtartott közgyűlése, mely ki
mondotta, hogy Hatvanban és Léván még 
ez évben állít dispenssiré-ket és ennek 
kapcsán őnagyméltósága á'tal (elszólhatván 
az elöintézkedések megtételére, fiókunk f. 
évi jul. 2-án faitott közgyűléséből kaptam 
utasítást, hogy a nyitandó intézet beren
dezésire, fölszerelésére és üzembe hoza
talára szükséges, minden néven nevezendő 
intézkedéseket tegyem meg, egyben engem 
bízott meg az intézet vezetésével, munka
társiéiul, segédorvosul pedig megválasz
totta dr, Laufer Lipót helybeli kollegámat. 
Ezen határozatokhoz a központi vezetőség 
hozzájárulván, hosszabb távoliét után szept. 
havában fogtam hozzá a reám bízott teen
dők fogan.loii tárához. Első sorban lakásról 
kellett gondoskodnunk, mely feladat bizony 
nagy nehézségekbe ütközött, mert a ház
tulajdonosok ni m voltak hajlandók házaikat 
tüdőbeteggondozó-intézet részére bérbeadni, 
így tehát olyan helyiséggel kellett megelé
gednünk, mely az orvosokra nézve annyi
ból kényelmetlen, hogy csak egy bejárata 
van. Mindazonáltal azt hiszem, hogy di
jának meg fog felelni. Elvégre nem is szük
séges, hogy palota legyen. A szegénysorsu 
tüdőbetegre nézve, aki ott segélyt keres, 

mégis csak az a fő, hogy ott szeretet
teljes elbánásban és gondozásban részesül
jön. Felfogadtunk gondozónőt, siolgát, be
szereztük a szükséges bútorokat, műsze
reket, laboratóriumi fölszerelést, górcsövet 
és a szükséges vegyszereket. Az egész be
rendezés 2500 koronába került. Az ide 
vonatkozó számadásokat 3—4 nap múlva 
zárjuk le.

A tüdőbetegeknek nyújtandó anyagi 
segély érdekében érintkezésbe léptem Weisz 
Miksa helybeli mészárossal, aki kö'e'ezte 
magát a Kiutalványozott 150 — 200 grm. 
husadagokat minden csont és nyomtaték 
nélkül kmérni és ezen kedvezményes kimé
résért kilónként csak 16 fillérrel adja 
drágábban, mirt a közönséges módra ki
mérni szokott húst. A tejre nézve pedig 
egy helybeli tejkereskedövel szerződtem, 
aki teljesen hamisítatlan tejet 20 fillérért 
kötelezte magát sso'gáltatni. Magától érte
tődvén, hogy figyelmeztettem arra, misze
rint a tej minőségének ellenőrzését éppen a 
szegény betegek érdekében annál szigorúb
ban fogjuk gyakorolni.

Közben megkerestük Léva város kö
zönségét is, miszerint a gondozó fölszerelé
séhez hozzájáruljon és örömmel jelenthetem, 
hogy városunk képviselőtestülete egyhangú 
határozattal as intézet felszerelésére 1000 
bor., föntartására pedig évi 500 koronát 
szavazott meg, utóbbit pedig azon tikötés- 
Bel, hogy az tüdővésaeiek Költözködésénél 
megürülő — nemkülönben tüdővészben 
elhaltak lakásainak fertötlenitésére fordít- 
taBaék. Hálás elismerés illeti Láva város 
képviselőtestületét ezen nagylelkű adomá
nyáért.

Nagyle'küségének újabb tanujelét adta 
Schoeller Gusztáv lovag azáltal, hogy a 
dispensaire tűzifa ellátmányát magára vál
lalta. Indítványozom, bogy diszl öigyü'ésünk 
hálás köszöneté Schoeller lovag ezen nemes

TÁRCA.

A lévai tüdőbeteggondozó-intézet 
megnyitása.

Léva a tüdöbeteggondozó dispensaire 
felállításával egy uj, humanitárius intéz
ménnyel gyarapodott. Ennek magasztos 
hivatását éa célját lapunk előző számának 
vezető cikkében behatóan körvonalaztuk.

Az uj intézmény, amely a kassai, 
marosvásárhelyi és brassói dispensairek 
után a negyedik helyet foglalja el hazánk
ban, — újabb bizonyítéka városunk hala
dásának s a város közönsége nemes áldozat
készségének.

Ma egy hete volt as intézet megnyi
tása, amelyet a követkesösorokban méltatunk.

A József kir. herceg Szanatórium- 
Egyesület lévai fiókja e hó 26-án d. e. 
fél 12 órakor a városház nigytermében 
diszkösgyülést tartott, melynek keretében 
ünnepélyeset) nyitotta meg a városunkban 
létesített tüdőbeteggondozó-intéaetet. A 
közgyűlésen részt vett a Szanetoiium-Egye- 
sület nagyérdemű elnöke, Lukács György, 
v. b. t. t., országgyűlési képviselő is, aki 
a közgyűlés napján, délelőtt a 11 órai 
vonattal érkezett Lévára, bogy jelenlétével 
emelje az intézet megynyitásának ünnepé
lyességét. Lukács György fogadtatására 
küldöttség ment ki a vasúti állomásra, ahol 
Bódogh Lajos polgármester melegen üdvö- ■ 
sölte as illusztris vendéget, akinek megér
kezése után kezdetét vette a közgyűlés, ' 

amelyen — miut vendégek — megjelentek 
még: Mailáth István, vármegyénk alispánja, 
dr. Benkő Lajos, kir. tanácsos, megyei 
tiszti főorvos, — dr. Qeseti József, a gyulai 
József kir. herceg szanatórium igazgató
főorvosa, — Pakóts József, a Szanatórium- 
Egyesület főtitkáré, — továbbá : as egye
sület tagjai, a város előkelő közönsége, 
melynek soraiban a hölgyek is igen szép 
számmal voltak képviselve.

Lukács György elfoglalván az elnöki 
széket ób szívélyesen üdvözölvén a megje
lent kedves vendégeket s a közgyűlést, — 
Bzivbez szóló beszédben ecsetelte azt a 
nagymérvű pusztítást, melyet a tüdövész 
hazánkban évről-évre végbevitz. 75 — 80 
ezer ember lesz minden évben áldozata 
ezen betegségnek, amely ellen csak azóta 
igyekssünk erélyesebben és komolyan véde
kezni, amióta tudjuk, hogy nem puszta 
feltevés, hanem bebizonyított igazság, hogy 
a tüdövész eredménnyel gyógyítható. Ennek 
illusztrálására felemlítette, hogy Németor
szágban, ahol már hosszabb ideje tart a 
védekezés, 50,— Argüában és Franciaor
szágban pedig 30—40 százalékkal apadt a 
tüdőv ezben meghaltak száma. Az egyesü
letnek az a célja, hogy a társadalom hat
hatós támogatásával a népet kioktassa azon 
módosatokra éa óvintézkedésekre is, amelyek 
a bajt megöli zik és meggátolják annak 
terjedését. Ennek egyik eszköze a diapen- 
saire, amely immár Léván is megalakult s 
arra van hivatva, hogy a városban az em
beriség iegvesiedelnesebb ellenségével, a

tuberkulózissal, sikeresen vegye fel a küz
delmet. A legmélyebb tiszteletét és háláiét 
fejezvén ki Léva város közönségének aa 
intézet létesítése érdekében tanúsított áldo
zatkészségéért, — egyúttal az emberbaráti 
intézménynek további támogatására kérte a 
közgyűlést, amely megilletődve hallgatta 
végig a remek megnyitó beszédet.

Mielőtt a közgyűlés a napirendre kitű
zött tárgysorozatra tért volna át, az elnö' 
bejelentette, hogy báró Kürthy Lajos, v.r- 
megyénk főispánja, táviratilag értesítette 
az elnökséget, hogy akadályoztatása miatt 
— a legnagyobb sajnálatára — a gyűlésen 
részt nem vehet.

Ezek után dr. Frommer Ignácz főorvos, 
a dispensaire igazgatója, aki páratlan buz- 
gósággal fáradozott az intézet létesítésén, 
-- évi jelentése kapcsán kimerítő és alapos 
felolvasásban ismertette a dispensaire kelet
kezésének történetét s ennek kapcsán 
őszinte há ával adózott Lukács Györgynek, 
aki lángoló lelkesedéssel működik a huma
nitárius intézmények megalkotásán, — forró 
kösiöoetét fejezte ki városunk hölgyeinek 
is, akik tetemes összeget gyűjtöttek a 
jótékony célra, — továbbá Léva városárak, 
amely aa intézet berendezésére 1000, fen- 
tartására évenkint 500 koronát zaavazott 
meg és lovsg Schoeller Gusztávnak, aki az 
intézetet ingyen látja el a szükséges tűzi
fával. Felemlítette, hogy as intézet beren
dezése 2500 korotába került. Végűi körül
ményesen vázolta a dispensaire által telje
sítendő munkakört.
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tettéért jegyzőkönyvileg kifejeztoasék. Nagy 
előzékenységet tanúsított további a hazai 
Vil'amos részvénytársaság igazgatós gi ia 
amely megkeresésemre a villanyié srerelést 
beszerzési áron Ígérte szállítani. Jótevőink 
sorozata azonban ezzel még nincsen kime
rítve és hálás elismeréssel adózunk a hely
beli pénzintézeteknek is, élükön a Lévai 
Takarékpénztár részvénytársasággal, ame. 
iyeknek adományai időközi kamatokkal 1415 
kor. 50 fil'érre rúgtak. És, akiket első 
rerban kellett velna felem itenem, itt van
nak a mi kedves segítőtársaink, Léva vá
ros nemesleik ü hölgyei, akik fokunk 
zömét képezik, kik éveken át kösremükőd- 

tek a temetői gyűjtésben ; itt vannak azok 
a bt jós kéregetők, akik bejárták városun
kat hkzról-házra, kezükben a Szanatórium- 
Egyesület tartósaival és akiknek buzgói 
kodása révén az ez idei virágszá1-gyűjtés 
516 koronát eredményezett. Tisztelettel 
indítványostm, hogy fejezze ki díszközgyű
lésünk hálás elismerését és köszönetét 
egyenkint és összességben mindnyájának.

Midőn (képen tüdöbete; gondot ó inté
zetünk Léva város társa d. mának áldozat
készsége folytán a Jóssef lir. herezrg 
Színatori um-Egy< sülét támogatásával mai 
napon megnyilik és ezzel egy általános 
óhaj létesül, kötelességünkhöz híven keze
lésbe és gondozásba vesszük az ottan jelent
kező tüdőbetegeket, oda törekedvén első
sorban, hogy azoknak munkabírásat meg
tartsuk, fokozzuk, gondoskodunk arról, hogy 
a fertőzés tovaterjedésének a betegek szó
beli kitanitása, megfmeiö nyomtatványok 
kiosz ása, fertőzött lakások feriőtleniteee 
által gátat vés.ütik. Gondunk lesz rá, f ogy 
ezen óvszabályok a beteg és hozzátartozóik 
által be is tartassanak. M-gkönnyitjük az 
intézet igénybe vételét szegény munkás 
népünk részére azáltal, hogy a rendelő 
napok egyikét vasárnapra tettük. Soha meg

De“ szűnő kitartással fogjuk kitanitani a 
népességét, hogy lehetőleg korán, amidőn 
a baj még al nem hatalmasodott, fordul
janak intézetünkhöz. Kérelmezni fogjuk 
illetékes heiyen, hogy betegeinknek a beteg
ápolási alap terhére ingyen gyógyszert 
tondelbessünk. Kezelésbe és gondozásba 
vesszük nemcsak az önként jelentkezőket, 

j hanem há>mTyik orvostársunk által az in
tézetbe utalt betegeket is és szívesen vál
la juk magunkra kollegáink által beküldött 
váladékok górcsövi vizsgálatát.

Gondozásunk további fontos tárgyát 
képezendi a tüdőbeteg családtagjainak, kü
lönösen a gyermekek egészségi állapotára 
va ó felügyelet. Újabb statisztikai adatok 
szerint ugyanis a tuberkulózis mindinkább 
nagyobbodó pusztítást visz véghez a zsenge 
és serdülő gyrrmekkoruak közt, nagyobbat, 
mint a vörheny és dipthentisz. Anyagi erő
inkhez mérten törekednünk kell a veszé
lyeztetett gyermekeket egészséges családok
hoz kitelepíteni és ezáltal a fertőzéstől 
megóvni, sz é'etnek megtartani. Nagy éa 
tebez feladat, mert anyagi erőink ebez, 
sajna, még nagyon kezdetlegesek. Országunk 
szegénységét soha sem éreztem nyomasz
tóbban, tűnt midőn külföldön láttam a sok 
tengerparti gyermektelepet, ahová hat
hetes, nyo'chetős turnusokban hoznak szá
zaira menő vézna gyermekeket, kik innét 
uj életre kelve térnek ismét vissza a 
városokba. A tengerparti üdülő otthonokat, 
ahol tok százra menő, a lüdöbaj e ső stádi
umában leledző nők. tyerik vissza egész
ségüket ; az erdei üdülő helyeket, ahová a 
betegsegélyzö pénztárak küldik beteg mun
kásaidat; az erdö-is olákat, ahol gyenge, 
csenevész gyermekek az erdő közepén töl— 
állított isko a-padokon, az ur Isten szabad 
evegöjében szereznek egészséget és nyer

nek oktatást. Mindezen intézmények nálunk 
majdnem égé.-zen ismeretlenek. Gi vala- 

minthogy ezelőtt hét évvel csak egy szana
tórium volt Magyarországon, a budakeszii 
Erzsébef-szanatorium, azóta pedig társadalmi 
utón létre jött a gyulai József-szanatorium 
és nemsokára fölépül a debreczeni is, — 
valaminthogy ezelőtt hét évvel talán egy 
tüdőbeteggondozó intézet sem állott fenn és 
mostan, immár mi állunk a negyedik 
helyen az országban : erős hitem és meg
győződésem, hogy társadalmunk eredmé
nyesen fog tovább haladni a megkezdett 
ösvényen és ezen reményben bízvást aján
lom a mi zsengénket, dispensaireünket is 
társadalmunk támogatásába önmagamat pe
dig és dr. Laufer Lipót munkatársamat a 
diszközgy ü'és szives jóindulatába és kérem 
a t. díszközgyűlés', miszerint ezen jelenté
semet tudomásul venni szíveskedjék.

Különfélék.
— A lévai uradalom — nemes szivü 

kormányzójának, tíchoeller Gusztáv urnák 
ajánlatára — 20110 koronát adományozottá 
lévai kisiparosok 30 tagból álló csoportjá
nak cialádi otthonuk felépítéséhez. E nemes 
lr tt magában rejti a hálás elismerésnek leg
szebb jutalmát. — Mint értesülünk — ezen 
kisiparos-kör szerény tagjai nélkülözések 
mellett, megtakarított fillérekből háztelkeket 
igyekeznek szerezni, hogy ezeken a város 
és a jobbmódu közönség kegyes támoga
tásával hajlékot építsenek szegény sorsban, 
nélkülözések mellett élő családjaik számára. 
— Ad|a Isten, bogy e szegény családok 
törekvése, a jobb helyzetben élők kegyes 
támogatása által minél előbb megvalósuljon 1

— Főigazgatói látogatás. Albrecht 
János a pozsonyi taukerüiet uj főigazgatója 
a múlt héten öt napot töltött Léván, amely 
idő alatt hivatalosan meglátogatta a főgim
názium minden osztályát. A főigazgató, aki 
tegnap a déli vonattal távozott körünaböl, 
a tapasztaltak felett minden tekintetben 
teljes megelégedésének adott kifejezést.

— Ismeretterjesztő előadások. A 
Kath. Körben ma este 5 órakor lesz az 
ádventi időszakban az első ismereterjesztő

A jelentést egész terjedelmében lapunk 
mai számában közöljük.

Rendkívül érdekes és tanulságos volt 
dr. Laufer Lipótnak, a dispensaire alorvo
sának Léva város tüdövészhalandóságáról 
szóló felolvrsása, melyet a város halálozási 
statisztikája alapján állított össze. A nagy 
gonddal megszerkesztett értekezés, amely 
az előző tizenöt ev adatait tartalmazz*,  
azon szomorú végeredményt szűri le, bogy 
városunkban 1895-töi 1910. év végéig bezá
rólag 532, — vagyis átlagos számítással 
minden hetedik, illetőleg minden százból 
14, — évenkint 21—49 ember halt meg 
tuberkulózisban s ezek között másfélszer 
annyi volt a férfi, mint a nö. Kimutatta, 
hogy a veszedelmes kór leginkább az ifjú 
éa életük legszebb korában pusztította el a 
betegeket, amennyiben 20 éves korig 40, 
20 éves kortól 40-ig 25 százalék volt az 
elhunytak száma. Értekezése végén örömmel 
konstatálta azt is, hogy — habár a város 
lakossága rohamosan szaporodik — a tüdő
vész folytán bekövetkezett halálesetek szá
ma az újabb időben csökkent.

A kösgyülés mind a két felolvasásért 
őszinte elismerését fejezvén ki, — az elnöklő 
Lukács György indítványára táviratilag 
üdvözölte Jótsef főherceget és Augusita 
főhercegnőt, a Szanatórium-Egyesület fő
védnökeit.

As üdvözlő sürgönyre őfenségéiktől a 

következő válasz érkezett;

„Nagyméltóságú Lukács György Lha.
Örömmel é.-teaülüuk mindketten az ujonau elké

szült tüdöbeteggondozó-iutézet megnyitásáról. A disz 
közgyűlésnek hálás köszönet meleg megemlékezéseért 
és üdvözletéért, melyet őszinte szívből viszonzunk 
mindketten. Kívánva, hogv az ég á’dása legyen önfel
áldozó emberbaráti nemes működésükön.

József főherceg*.

Végül még Mailáth István alispán a 
vármegye neveben hálás kösaönetet mond
ván Léva városának az uj intését létesíté
séért _  a közgyűlés befejeztetett.

A közgyülé en jelenvohak nagy több
sége részint a városház e'é rendelt fogato
kon, részint gya'og a llonvéd-utczának 34. 
számú házába vonu t, ahol az intézet van, 
melynek helyiségei a következők : egy 
üvegezett, zárt folyosó, váró-, rendelöazoba 
és laboratórium. Az intézetben dr. Frommer 
Ignác kalauzolta a látogatókat, bemutatván 
a minden tekintetben kiváló és modern 
berendezést, éa pedig: a betegek nyilván 
tartására, kezelésére, kitanitására és segé
lyezésére vonatkozó nyomtatványokat, — 
a rendeiőszobában és laboratóriumban el 
vannak helyezve: a betegek testsúlyának 
megállapítására szolgáló mérleg, — a kór
anyagok megvizsgálásához és azoknaK meg- 
semmisitérébez és ártalmatlanná tételéhez 
szükséges górcső, sterilizátorok stb.

A közönség teljes megelégedéssel szem
lélte az intézet oéljainak megfelelő helyi
ségeket.

A díszközgyűlést és as intézet meg
nyitását a városi szálloda színháztermében 

rendezett kedélyes társasebéd követte, amely 
igen gazdag volt a szebbnél-szebb tósatók- 
ban. Ezeknek sorát Báthy Lfszló prépost 
nyitotta meg, aki Lukács Györgyre, — 
ez pedig Léva város társadalmára emelte 
poharát. Holló Sándor Mailáth István alis
pánt, — Csskey Vilmos dr. Frommer Ig
nácot éltette, aki as ő kedves segitő tár
sait, Léva város nemeslelkü hölgyeit köszön
tötte fel, akik nélkül — úgy mond — az 
áldásos intézet nem létesülhetett volna. 
Soha mag nem szűnő hálával fog megem
lékezni azon jóságos támogatásukról, mellyel 
törekvéseit elősegítették, — Éltette továbbá 
Bittó Gyula honvédőrnagyot, aki oly szé
pen ápolja a honvédéig és a polgárság 
között a jó viszonyt és egyetértést s végül 
dr. Benkö Lajos kir. tanácsost, aki már 49 
év óta álta'ánosan nagyrabecsült tiszti főor
vosa a vármegyének. Költői lendületű fel
köszöntőt mondott Bobok Mária a tuber
kulózis ellen küzdő harcosokra, — Bittó 
Gyula Léva városára, — Köveskuti Jenő 
Pakóts Józsefre s az Báthy Lázzlóra emel
ték poharaikat.

Isten áldása legyen városunk ezen uj, 
humanitárius intézetén s lelkes vezetőinek 
buzgó munkálkodása mellett nyújtson gyó
gyulást és enyhületet a szegénysorau tüdő
betegeknek 1

j. r.

$ 



4 B A B S 1911 december 8.

előadás, amelyen vetített képekkel Lourdes 
kerül bemutatásra. Szavalni fog : Dodek 
Ilonka ^cimbalmon játszik; Handel Mariska.
— Pénteken, dec. 8.-án tartják a második 
előadást; ennek műsora; 1. Felolvasás A 
szabadkömivesekról. 2. Ssaval : lzsóf Ilona. 
3. Zongorán játsaik: Teszák Erzsiké. — As 
előadások, amelyeken a kör vendégeket is 
legszívesebben lát, — díjtalanok, csupán a 
költségek fedezésére 20 fillér fisetendö 
személyeokint.

— Esküvő. Kies Hildát, Kiss M bály- 
nak, vármegyénk érdemdús árvaszéki elnö
kének kedves hányát f. évi november hó 
29.-én vetette oítáihoz Aranyoemaróton 
tíákosay Márton, gróf Károlyi Lajos erdődi 
bitbizományi uradalmának s. erdőmérnöke. 
__ Állandó s boldog megelégedés kísérje 
frigyüket 1

— Gyászhir. Kiss Sár dór, a nzgy- 
kálnai ref. egyháznak tsnilója — mint 
őszinte részvétlel értesülünk — múlt hó 
23-án elhunyt. A megboldogult — mint a 
régi tanítói gárdának egyik derék tagja — 
évek bossru során át működött a nevetett 
községben s ezsn idő alatt kiváló siorgal- 
mával kivívta magának az egyház híveinek 
szeretetét és há'áját. Temetésen, amely 
múlt hó 26-1 n a legnagyobb részvét mellett 
ment végbe, — Csekey Dávid alsóvártdi 
lelkész búcsúztatta el híveitől ; a t< metöbeo 
pedig Kth István lévai ref. ttnitó a kar
társak névében uoidotta el a sirrál ez al
kalomra irt szép és megható költeményét.
— Béke porain I

— Pestanövendékek felvétele. A posta- és táviré- 
igazgatésag a posta- és táviió-kezelési teendők elláiá 
zára és elsajátítására korlátlan arámban alkalmaz 
növendéket az egyse hivatalokban. Pályázhatnak azok, 
akik magyarul tudnak és a k-zépúhola négy osz
tályát végeztek, de uem idősebbek tirenbat esztendős
nél. Az iskola bevégzése és a növendékekké való 
fölvétel között legföljebb egy esztendő időköz lehet, 
amely esetben igazolni kell, hogy aa illető hol tartóz
kodott azalatt az év alatt és mivel foglalkozott. A 
pályázók erkölcsi és orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényüket dec. 31-ig tartoznak benyújtani annál a 
posta- éatavirda igazgatóságnál, amelynek területén 
laknak. A fölvett növendékek legkésőbb 1912. február 
1-én kezdik meg működésűket; tizennyolc éves koruk
ban rendszeres kezelötiszti állásokat töltenek be 
velük.

— Jótékony célú hagverseny. A 
lévai ref. egyház 1912. évi január bó 8-án 
jótékonycelu Kálvineum-hangversenyt ren
dez, amelynek védnökségét eddig gróf 
Coudenhovc Kuno zselizi nagybirtokos, báró 
Kürthy Lajos vármegyénk főispánja és báró 
Révay Lász ó fogadták el.

— Az őszi Vfttéeek. A földmivelésügyi ininiizter- 
uek legutóbb kiadott jelentése szerint az őszi vetések 
az egész országban igen jól állanak, a koraiak már 
szép bokrosak is, a késeiek hasonlóan jól keltek ki és 
szépen fejlődnek. As idei ősz tehát biztató a jövőre, 
ha csak a tél nem okoz a vetésekben valami kárt.

— A garammentl gyujtogatók. 
Tíz napig tartó, izgalmas tárgyalás után ma 
egy hete bo-ta meg az aranyosmaróti kir. 
törvényszék, mint esküdtóiróság a garam
menti rabló-szövetség bűnügyében Ítéletét, 
amely egy időre legalább megszabadította 
környékünket a gyujtogatóktól és rab'óktó1. 
E hó 17-én reggel nyitotta meg Kati Antal 
törvényszéki elnök a tárgyalást, előadó biró 
Kerekes Zoltán, szavazó biró Kraicz Ernő. 
A rendkívül hosszúnak ígérkező tárgyalásra 
pótbirónak az elnök Gá-Homoky Ká'mán 
dr.-t hívta be. Heten ültek a vádlottak pad
ján: Mancz István nagyfánál lakos, mo’- 
nár, a banda feje, ki makacs tagadása á tál 
rendkívül ellenszenves Bzinben tüntette fel 
magát, Szabó István felsőváradi, Erdélyi 
József aisóváradi, Czimer Kálmán kiskálnai, 
Szabó Lajos, Magyar István és Pozsyai Ist 
ván felsőváradi molnárok. Tóth Szabó L’- 
jós felsőváradi molnár beteg.égé miatt nem 
jelenhetett meg, mivel egy ló m-llbe rúgta. 
A közvádat Leyrer László kir. ügyész kép
viselte. A védők voltak: Bel cza István, 
dr. Lányi Gyula, dr. Pongrácz Jöttéi, dr. 
Ardó Sándor, dr. Ssiláuyi Aurél, dr. Wnd- 
mann Jenő aranyosmaróti es dr. Rohonyi 
Gyula lévai ügyvédek. Aa esküdtek k sor
solása után a vád'ottzkat hallgatták ki 
egyenként az ügyészség >1 al előterjesztett 
következő vádpontokra : I. 1908. apr. 11 én 
éjjel Pádár Gyula alsópéli gözm? mának 
felgyujtását közös egyetértéssel elhatározva, 
Szabó Lajost az atyja Bzabó István kérései
vel ée annak folytonos emlegetésével, hogy 

ha a malmot fel nem gyújtja, úgy megélni 
nem tudnak, mert a malom keresetüket 
elveszi, Erdélyi József pedig pénz és ruha 
ígérettel a ma’om telgyujtasára srándékosan 
reábirták, minek folytán Szabó Lajos Mancz 
'Btvánnal együtt azon éjjel Ahópélen Pádár 
Gyuia gözma'mát, a midőn ebben emberek 
tartózkodtak, (est tudva) szándékosan felgyúj
tották oly kép, hogy a magukkal vitt má
kokat, ruhadarabokat és kócot Mancz István 
bepetroleumozta s Szabó Lajosnak felado
gatta, ez pedig azokat meggyujtva, a ma
lom ablakán át a malimba bedobta, mitől 
a malom padozata iárgot fogott, de a ma
lombeliek a tüzet észrevevén, eloltották s 
igy a malom le nem égett. II. 1909. év 
tavaszán egy éjjelen, Szabó István és Erdélyi 
József Jádár Gyűlt nu mát újból felgyújtani 
megkísérelték. III. Ugyancsak Pádár Gyula 
a'sfpéii gézme minik felgyujtátát közös 
eyyetértéssel 1909. junius lió elején ismét meg
kísérelte Erdélyi József, Szabó Lajos, Szabó 
István és Mancz Istvtn, de őket sz udvarról 
kirohsnó két kutya elr.ásította. IV. Pádár 
Gyula alsópéli gfzrna mának felgyujtását 
köiös egyetértéssel elhatározták, e célból 
1911. évi junius hó 11—12->ke l özötli éjje

len Ahépelre mentek es ládár Gyula mai
mat, Imiden atban emlerek toltak, (ezt 
tudva) szándékosan felgyújtották oiy kép, 
hogy Mancz István Szabó Lajcst az ablakhoz 
felemelte, Szí hó Lsjos az ablakot benyomta 
s a Marcz áita1 be petróleum! zott és teado
gatott zsákokat, rongyokat és kócrot meg
gyujtva, sz ablakon at a malomba dobta s 
az, mintegy 68000 kor. kárt rtékben leégett. 
V. Pádár Gyula újonnan felépített malmá
nak felgyujtását Erdélyi Jórsef, Ma
gyar István, Szabó Lajos, Szabó Is'ván, 
Mancz István és Czimer Kálmán újra meg
kísérelték 1910. évi október hó 16-án éjjel, 
azonban az őr őket csrresevén, feléjük lőtt 
s ök elszaladtak. VI. 1909. évi junius hó 
28—29-ike közti éjjelen Horn Jakab bars- 
endrédi lakosnak a Barsendréden vo't, úgy
nevezett „Csurgói* 1 gőzma mát gyújtották 
fel Erdélyi József, Szabó Lajos, Sz.bó 
István és Mancz István és ped g akként, 
hogy Mancz István az udvarról egy szekér- 
oidalat hozott, azt a malom falához támasz
totta, Szabó Lajos azon felmászott, a malom 
ablakát betörte, Mar.cz István a zsákokat 
bepetroleumozta, Sz.bó Lajosnak feladogatta, 
ez pedig azokat meggyujtva, a malom ab
lakán át a malomba bedobá ta, amitől a 
malom, amelyben akkor senki sem tartóz
kodott bent, — tüzet fogott s mintegy 
100000 kor. kárértékben leégett. A többiek 
ez alatt fegyverrel őrt ál ottan. VII, 1910. 
julius 14-en éjjel Czimer József es Szűcs 
Károly kiskálnai lakosok közős tulajdonát 
képezett kiskálnai garami víz.-malmot fe'- 
gyujtották, miáltal a malom mintegy 6725 
kor. értékben leégett. VIII. 1910. november 
16-án, Czimer József kiská nai lakos ujonan 
felépített vízi-ma mát próbálták jelgy ujtarn, 
de a malombeliek az égő srácokat, m előtt 
azoktól a malom lángra kapott volna, elol
tották. IX Fesöváradon 1909. évi julius 
bó 4-én éjjel Csatay Zsigmond ottani lakos 
szalma-fedeles hátat, amikor abbau az egész 
család bent aludt, szándékosan felgyújtottak, 
minek fo'ytán Csatái Zsigmond haza, N-gy 
Lajos háza és Magyar litván pajtája is 
e-gett. X- Előzetesen összebeszéltek, hogy 
Hohbery József bajkai lakost kirabolják, e 
célból 1910, évi december hó 15 ike és 
16-ika közötti éjjelen felfegyverkezve B-j- 
kárs, llohberg József kastélyához meutek, 
ott Mancz István fegyverrel kezében őrt 
állott, Szabó Lajos, Szabó István és Czimer 
Ká'mán a kastély egyik ablakat erőszakkal 
kifeszitették ; az ablakon át fe fegyverkezve 
bemásztak ée szobáról-szouára mentek, hogy 
Hohberg József pénzét tőle erőszakkal el
vegyék, de e közben Szabó L>jos Faufeder 
Hugó ispán által meg övetett, minek fjy- 
tán eltávoz ak anc kü , bogy barmit elvittek 
vo nz. XI. Llgyanekkor Czimer Ka máu a 
kastélyban az ajtón át revo vérből egyszer 
Faufeder Hugó ispán szobájába lőtt, hogy 
öt agyonlője, de a halálos eredmény azon 
bán akaratán kívül ál ó ok miatt ba nem 
következett. XII, 1910 évi december hó 
22—23 közötti éjjelen felfegy veri ezve Ba- 
racskán, Kelecsényi Rafael ottani nagybir

tokos kasté yát akarták kirabolni, a kastély 
ablakát kifeszitették, azon át a kastélyba 
bemásztak, szobáról szobára mentek, de a 
házbeliek őket észrevevén, lármát csaptait, 
minek folytán eltávoztak anélkü1, hogy 
bármit is elvittek volna. XIII. 1910. nov, 
hó 12-én éjjel fegyveresen Alsóváradra 
Csekey Dávid lelkész udvarába mentek, ott 
Mancz Irtván az istállóból hozott láncczal 
a kaput belülről bezárta, majd az iroda 
ablakát kitörte s megparancsolta Szabó 
Lajosnak és Czimer Kálmánnak, hogy mász- 
szai ak be, mig Mancz és Szabó István őrt 
állottak, Szabó Lajos és Czimer Kálmán az 
iroda ablakán át bemésztik, a lakásban 
több Bzekrenyt és az Íróasztalt felfeszitet- 
ték s onnét Csekey Dávid kárára mintegy 
2600 korona értékű ektzsrf, egyéb ingósá
got és készpénzt, vahmint egy zárt per
selyt, me.yet aztán Mancz István a Garam 
partján fen őrt, elvittek. XIV. Felsövaradon 
1907. évi augusztus hó 17-ikére menő ejje- 
en Nagy Imre ottani lakos lakásából, a 

ház falának kibontása után 2000 kor. kész
pénzt e vittek. XV. Felsöváradon 1909. ev 
őszén, fegyveresen Lemeter Andrást akarták 
kiraboiii, de a szomszédok észrevették, 
étért etávoztsk. XVI. 1908. évi szeptember 
hó 19-re menő ejjeien lólya Latos zárt 
méheséből 2 méhkast elvittek. XVII. 1909. 
évi d<etil bér hó 23-án ejjei A sóvárad 
község határában a távbesze ö huzalt baltá
val eitígták. XVIII. Sőt egymást is meg
loptál', m< rt 1910. évben Erdélyi Jó-set 
maiméban a darálás végett küldött 5—600 
uietermazsa kukoricából 200 koronát el
sikkasztottak. Mancz megtagadott minden 
közösséget társaival, noha a banda többi 
tagja beismerte legtöbb tüicselek rnéuy ben 
való részességét. Magyar István es Pozsgai 
István tagadták, hogy ök a rabióizövetseg- 
ben részt vet'ek volnr. A bizonyítási eljá
rás befejezése után a sir. ügyész terjess- 
.ette elő terjedelmes, a bűnügy legkisebb 
fázisaira is kiterjedő vádbeszedel, mely 
mely benyomást tett az esküdtekre. Ezu ás 
a védők mondották el védberaedeiker, 
melyek közül dr. Ardó Sándor és dr. Lányi 
Gyula védbeszedei tartalmi és formai szép
ségük által is kitűntek. Aa esküdtekhez 
112 kérdést intéztek. Nagy érdeklődés mel
lett hirdette ki dr. Kiéin Jakab lévai ügy
ved, az esküdtek főnöke a verdiktet, ameiy 
szerint a Csatái Zsigmond kárára elkövetett 
gyújtogatás esetét kiveve, valamennyi bűn
cselekményben bűnösöknek mondotta ti 
Mancsot, Szabó Istvánt és Lajost, Erdély t 
es Csimer Ká'msnt. Az itelelet 1911. évi 
november 26-an este 6 órakor hirdette ki 
a bíróság, arne y szerint Mancs István 10 
évi, Czimer Kt mao es Szabó Lajos 9—9 
évi, 1 rdeiyi Józs f 8 évi es Szabó Ii.vau 
7 évi fegyhszra íté teteit. Míg Magyar Ist
ván es Borogat István az edenOa emuit 
vad alól felmentettek. Az iteiet e.leu az 
ügyess suiyo.-itas miau, a védők pedig a 
felmentésért semmiségi pauaszi je.enlettek be.

— Templomszentelés. A houtvár- 
megyei Szete köasegnea, — mint tudositöuk 
írja — múlt ho 26-án örömnapja volt, mert 
Kohl Medaid püspök akaor szentelte tel a 
kőszegnek 1738-ban barokk-etilben építőit, 
de mar uagyou e hanyagolt állapotban levő 
róm. kath. templomát, amelyuea res'auraia- 
ssra — dr. Keindl Rum>n plébános köz
benjárása foytan — a heicegpnmás tetemes 
összeget fordított, A hívek a.doaatkeszse- 
geböl a templom belseje is oly szépén át 
lett alakítva, hogy ndmosak Houtvarm.-gyé
ben, hanem messze vidékén rumija párj >t. 
Jellemzi a templomot, hogy kizáró.ag ma
gyar szentek kepei es szobrai díszíti*.  A 
templom stuszerü kifesiese, aa össze., szoo- 
rok es faragváuyok Krause Józsei selmecz- 
bányai szobrász es festő jó íz esere es di
cséretére vallanak.

— Közgyűlés. A Barsmegyei Gazda
sági Egyesülőt e ho 10. en, d. e. 10 órakor 
a városháza r agy termőben közgyükét tart, 
amelynek tárgysorozata a következő: 1. 
Aa Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
á tál rendezett sörárpakiáiiításon elnyert 
dijak kiosztasz. 2. Jelentés az egyesület f. 
évi működéséről. 3. A jövő évi költségelő
irányzat bemutatása. 4. Előterjeszted a 
jövő évi működésre. 5. Az egyesület által
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* Sv»jcb»n besierzett tenyéfzti-henek be- 
visérlésóról szóló jelentés. 6. A szomss».dos 
tsrsegyesületek átirata a gazd. egyesülitek 
áítal tervezett műtrágyagyár létesítene 
tárgyában. 7. Átiratok és esetleges indít- 
váuyok.

—- RojtólyéB baleset. Lantos üyörgy 
v sutipályaör, aai a Körmöczbánya-Janoehei y 
közötti 177. s». örháznál volt alkslmszva, 
e hó 26 án este a rendes időben pálys- 
suemléie indult el. Tiz óra felé járt a? idő. 
Felesége és nyolc gyermeke hóba vájják. 
Rosszat sejtve, keresésére indu'tak el s 
csakhamsr meg is találták a pálya mentén 
holtan, Azt hiszik, hogy a Ruttka felöl 
jövö gép ütötte el. De büönöe, hogy » 
lején látszó két mé y seben kivüi egyeb 
törés vagy t<s'csonkítás egyáltalában nincs, 
ugy, hogy a szerencsétlenséget alig is lehet 
megmagyarázni.

— JurÍ8tabál. Még csak most kez
dődött meg sz advent és hosszú idő vá arzt 
el a firsang-ó!, — a Megjár Jogász Sport- 
Egylettől mar is azon értesítés' kapuik, 
hogy 1912. február hó 10-én a R lyal-szál ó 
összes termeiben a régi Jurista-BM eleve
níti fel li jdani fényeken. A rendezőség a 
dátumot a bá iránt ei deklcdöknek figyel
mébe és sze’e’e'ébe ajanljs.

— Kinevezés. A hercegprímás néhai 
Bedross József halaiéval mei üresedett n.-aa'lói 
erdészeti keiüetbe Schtnidt Ernő primási 
erdömérnököt erdöme-ierre nevezte ki.

— A hadkötelesek figyelmébe. Az 
1889., 1890. es 1891. eszienUében született 
hadköteleseknek 10 koronától 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetés terhe alatt már 
most kell jelentkezniük az összeírás érde
kében a rendőrkapitányoág katonai ügyosz- 
tályáná1.

— A vámsorompok. Az utazó közönség, különö
sen az automobil Utazókra nézve nagyon veszélyes 
azon kőiül meny, hogy sok helyen a vámsorompókat 
éjjel nem világítják meg. Azonkívül a vamsorompökra 
külön jelzőtáblákká! fel nem hívják az utazók figyel
mét. A kereskedelemügyi miniszter most felhívta a 
törvényhatóságokat a szükséges intézkedések meg
tételére.

— Megzavart lakodalom. Jakab 
János földmives fia múlt hó 29.-öu tartó’ta 
esküvőjét Ujbarson. Aori or a vendégek 
este javában mulattak Jakab hazánál, eddig 
még ismeretien tettes felgyújtotta a kert 
végében levő szalmát, amelytől a p.jti. *s 
tüzet togo t s teljesen leégett. A nagyobb 
veszede met a násznép gáto'ta meg, amely 
a terített asztaloktól a tűzhöz sietett és 
rövid idő alatt lokaiizá ta azt.

— A karácsonyi ünnepek alkal 
mából közlekedő külön személyvona
tok. A karácsonyi ünnepe- aiusliuábó. 
várható erősebb ssemelytorgs om a’ud.ry- 
taiau és rendes kbouyoutasr, valamint az 
utazó-közönség kényelme érdek; ben a ren
des szemeiyBzáliitó vonatokon kívül sz 
alább telaoiolt vidékünkét eidek.ö vonalakon 
külön személy — vegyes — és személy
szállító tehervonatok fognak közlekedni : 
Budapest nyugati pályaudvarról Alarcheggig, 
illetve Wienig. D.c mber ho 23-an kil ón 
sz-msiyvouat közlekedik 1. ll.es III. osz- 
tá yu kocsikkal. Indul Budapest nyuira i p. 
udvarról este 9 óra 40 perckor, érkezik 
Wienbe reggel 6 óra 5 perckor. Pozsonytól 
Budapest nyugati p- udvarig f. évi december 
23. 24.-én es 1912. évi janusr 1. 2,-an 
sülön saeméiyszaiutó tehervon t közlekedik 
I. II. III. oszt, kocsilka . Indul Pozsonyból 
éjjel 1 óra és 13 perckor, érkezik 
Budapest nyugati p. udvarra reggel b óra 
55 perckor. Budapest nyugati p. udvartól 
Ziolnáiy december hó 23.-a no ön .Z“- 
melyvonat tözekedik 1. II. IU- °’tL 
csíkkal. Indul Budape.t nyugat, p. udvarról 
ere 8 ór« 50 percsor, érkezik Zsolnára 
reggel 6 óra 20 petekor. Z olná' c atlakc- 
zást ta ál Oderberg es Kassa leié. l02S°ny 
tói Zsolnáig december 22- és 23. an <■ loo 
személyvonat késlekedik I. H III kocok a . 
Ii.dai Pozsonyból ejjei 10 óra 12 perc or 
érkezik Z'Olnára ej|e. 3. ór 44 pern o . 
Z tolnán csatlakozást talál Oder-org ea 
Kassa fele. Lipótvd’tól Pozsonyig l u 
cember 23. 24. 26 27. 31.-en es 1912. «»> 
január 1. 2.-án t ülőn sz< mely vonat i oaleke- 
dik I. II. III. ősz . kocsikkal. Indu. Dpót- 
várról d. e. 11 óra 5 percaor, érkezik o-

Zsonyha d. u. 12. óra 49 perekor. A 
olsoroit 1 ü önvouatokon kívül az ország 

mindsn irányában indíttatnak karácsony 
ünnepi vonatok, melyek részletes menet- 
kxD * kindott külön l> rdetmény nyújt
bővebb f-t V)IfigoHitást,

— A vásárok megszüntetése. Mi 
IS megem ékeziüns arró., bogy a Porsonyi 
Keresk ede mi Testület mozgalmat indított 
íz országos vásártk megszüntetése iránt. 
’ ' s ho.: á kel- fűznünk e hírhez, hogy 
Poziony város legutóbbi közgyűlése az e 
tárgyban b.ado'-t javaslatot nem fogad’a el.

- Iskola ős községháza építése. 
Jánosgyarmat község elöjsrósaga elhatá
rozta, l ogy 33 ezer korona költséggel isko
lát es 21 >zer korona költséggel községhá
zat építtet; a verseny tál gyalust f. hó 21 én 
fogjak megtartani.

— A vadállatok es az alkohol Barnum híres 
allp.tberegleiebtD, hineiy m bt az Egyesült-Államokban 
veudégsztrtpe1, nemrég eidekes kitérieteket végeztek 
Muiihk n.egallapitása iránt, hogyan viselkednek az 
állatok a szesz*  s italokkal szemben. Ebből a célból » 
a rtLdes ivóvíz helyett vizes és cukrozott bort tettek 
az állatok eié es az ereumei-y az volt, bogy az 

altatok legnagyobb része antialkoholista. Amikor ugyan-*  
.s nugtrtzték a szesz rossz szagat, nemcsak, hogy uem 
ittak az edényből, de azokhoz közel sem mentek. 
Csak a medve es a víziló ittak ki utolsó csépiig a 
a cvkrozuit bort és a medve csúnyán be is rügott 
tőle, míg a vízilóra btminifeie eszrtvehetö halasa 
uem volt.

Az aranyér gyógyítására az 
orvosok százféle módot ismernek, de 
mindannyian egyetértenek abban, hogy 
a bántalniak és az ezt okozó szokvá
nyos székrekedés megszüntetésére egy 
4—5 hétig tartó Ferencz József- 
keserüvizivás a legmegbízhatóbb el
járás. A kúra nagyon egyszerű és 
kellemes : A beteg rendes életmódja 
folytatása mellett reggelenként éhgyo
morra ’/«, esetleg 1 pohár valódi 
„Ferencz József“-vizet iszik. — A baj 
a legtöbb esetben hamar fog meg
szűnni, a nyomott közérzés azonban 
biztosan már néhány nap múlva kelle
messé fog átváltozni.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet és nyuötazás.

A „Barsrn. Tanitókbázára“ ujibban az 
elnökség u’já’.i Sü dtek :
1 Sáudor B.iö rét. lelkész (Nvgyod)

part, tagdíj 2 evre .... ‘20
2. Hangya .zövetkezate, Adomány . 50 —
3^ Kri'ean Vendel Fnlsöhámor . 14*—
4 Kö/p. hitelezővelvezet . . . 50* — 
5^ Üróf Hunyady Károly Alsópél

(SoborsiL) a apitó tagdíj . . lOO’—
Előbb kimutatott ö<Bzeg . . • ■ 7o9 bb

K. 923 66
Fogadják hálás elismerő köszönetünhet. 
Vsmoilsdany, J 911. nov. 24.

Vőgli István
elnök.

Lévai piaciárak

; Dr. Horváth Gyula rendörkapitáni 

„_i m.-múzsánként 22 kor. 40 fill.— 
■ 80 K't zerei 18 kor. — fid. 19 
’ — Róza lg kor. 60 fii*.  20 kor.

— fill. 18 kor.8 0tiU. 
fid. 20 kor. — fill.
- fill. 20 kor. — fill.

. — fill. 21 kor. — föl. — 
fi) . 29 kor. — fül. —
fill. 12 kor. — fdl.

Bovatve«e

Búza
22 kor. __ 
kor. — t«-i.
__ f •. Árpa 18 *or.
Z*b  18 ror. - 
Kukorica 18 kor. 
__ Lmc0« 20 kor.
Bab 28 kor. — 
Kő ea 12 kor.

Vetőmagvak IUÜ kilónként; Vörös k- 
here termesze‘öl arankamentes 175-185 
Vörös óhere kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, r.gy .rántás 150-160 Luczerna 
t wesrettöl araukamentee 130—138 Lu
cerna, világos szemű aránkás 110-120

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1911. évi uov. bó 99-től 1911. évi dec. hó 3-ig.

Születés.

A szülök neve ® u
A gyermek 

neve

Gottfried János Hoiecsnyi M. tiú Alfonz
Paiiovics Mihály Kuzbert K. üli László
Gál Sáudor Nyíró Eszter tiá Sándor
Ordögh Gyula Ziiai Zsófi leány Lenke
Balogh Eudre Korsamer J. hú Eudre
Kiéin Márkus Pollák Júlia ÜÚ Árpád

Házasság.

Völcaeny cs menyasszony neve Vallása

lij. G mxu Mih.'ly Dub*c  Cecília rkath.
L; tz ob Vudel Poino’hi Eizsvbet rkatb.
Szabó Pál Medlei.ák Mária rkath.
Sinkovics István Szabó Margit rkath.

Halálozás.

Az ellinnyt ueve Kora A halál oka

Leudvai Vince 72 éves Agg kori kim.
Meisel Samuué 78 éves Agyvérzés

Nyilttér.
Nyilatkozat

A lévai iparos olvasókörben inkább 
véletlenségböl, mint sértő szándékkal kath. 
tagtársaimra bántó kijelentést tettem, a 
melyért tőlük ez utón j. kérek bocsánatot.

Léván, 1911. nov. 30.
Juhász Lajos.

M OLL-F ELE
LSE I DL|TZiPJRg 
Enyhe, oldó báziszer mindazoknak, kik emésztési 
zavarokban és az illő életmód egyébb következ- 
méuyeibeu szeuveduek.

Egy eredeti doboz ara 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Xs^oll
készítményéit.

' M OLL-FELE □
-SOS - BORSZE£‘?~

F*jto’e.’,,eíöi.,ítaJ’' bedörzsöies, „ ,
elismert, régi jóhirnevü báziszei 1X**'  
szaggatóé és bülésböi származó 

mindennemű betegségek ellen. JJ
Eredeti üveg ára leex. 2.

Kapható miuden gyogvtzertárbaa 
és drogériában. •

Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész
Ca. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuachbuen 9.

Védjegy: „Horgony44.

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, moly már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, oaüznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. 8ilány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el. 
mely a „Horgony44 védjegygyei és 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.

DlRIchter gyégyszerttra u „Araay oroszláHioz* 4,
rrAv*l>»n.  ElisabetlutTMse 8 neu.
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Gépíró vagy gépirónő 
kereitetik dr. Kmoskó Béla ügy • 
védi irodájába, Léván.

Szives tudomására adom az igen 
tisztelt vevő közönségnek, hogy üzle
temben az előnyösen ismert

OCCASIO ELADÁS 
mint minden évben, ez idén is folyó 
évi december hó 1-én vesii kezdetét. 

Eladásra kei ülnek : fekete és 
színes selyemszövetek 3 féle árban, 
különféle ruhaszövetek, batisziok és 
ruhavásznak.

Blumenthal Jónás, 
rői- és úri divatüzlet, 

lévén.

Eladó üzlet.
20 év óta fennálló, Jó forgalmú 

fűszer üzlet házzal együtt haláleset 
miatt eladó. Lé'wy Salamrn Veiebély

Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy u j bérJcocsi 
vállalatot létesítettem. — ■ A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Bei maiin Mór Léva, Szepesi-utca 4.

rakod tség, katarut és elnyálkodás-, 
görcs- és hörghurut ellen né vóbA- 

roljon mást, mint a finomizü aJs 

“"■MellCaramellet J 
a „Három fenyő“-vel j 

_ »lrb. orvotok és magáno- ' finfin soktól izármaró búonyit- 
vány igazolja a biztos 

eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fiil. Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Dezsen Bolemann gyógyszertárában

éa Knapp Ignácz drogériájában gig 
-------- Lován -------- : iSSs

Üzlet Átvétel,
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség szives tudomására hozni, hogy 
a LEHOCZKY BÉLA borbély és 
fodrász üzletét (Frirdmann-féle ház
ban) átvettem.

Fötörekvésem oda fog irányulni, 
hogy a msi kor igényeinek és a leg- 
mtssztbbmtnő követelményeknek is 
megfelelhessek.

A nagyérdemű közönség szives párt
fogását kérve, maradtam

tisztelettel

Gápel János
L őrhely és fodrára.

Császáríürdö. es teli gyógyhely a 
nrrpyír irptlntasnr.d tulajdona. Elsőrangú 
Kenes hévvizü gyógyfürdő ; modem heren
diéit! gőzfürdő, aeryilwes iszapfürdők, 
iszapborogatások, uszodák, fa ülőn hölgyek és 
ur»k reszere, Törők-, kö- és márványfür- 
dök ; hőlég-, szénsavas- és villamosvizfür- 
dök. A földök knütö eredménnyel baeanál- 
tatnsk főleg csuzos bántalmaknal és ideg
bajok ellen ivó kúra és légzőszervek huruton 
eseteiben a testi pangásoknál 200 kényelmes 
lakószoba. Szolid kezelés, jutányos árak. 
Gyógy és zenedíj nincs.Prorpektust ingyen 
és bélmentve küld.

Az igazgatóság.

Eladó péküzlet.
Losoncon a város legfor

galmasabb helyén egy 40 
év óta lennálló és azóta 
virágzó — — —

p é k ü z I e t 
családi okokból bérbeadó, 
esetleg házzal együtt (eme
letes sarok) eladó.

Bővebb értesítést ad özv.
Sántha Zsigmondné tulaj
donos Losonczon.

Mikulásra-ajánlunk:
korona

Malaga szöllö túr Choix 1 kg. 2'20 
„ „ extra Riyanc r 2'60

Loncum füge legfinomabb „ V40
Subán füge „ 0'70
Koszorú füge „ 056
Franczia datolya légiin. „ 2 60
Prünella „ 2'20
Krach mandula „ 2'80
Sálon ezukorka „ 150
Mikulás csizma | j q.^q

czukorkával töltve J
Mikulás csizma f 1>í0

, cm korijával töltve J
Valódi prágai sonka 1 kg. 2'70
ízléses Mikulás ezukorka — Cartonok, 
Borok, Pezsgők, Cognac, Likőrök stb. 
Ezen áraink december 20 ig éMjtsei 

Kivágó tisztelettel
Engel József és fia.

Telefon sióm: 11.

Acetyien világítás BzereléBe 
eiacó. Megtekinthető a Lévai Casiaobau.

Tűzifa
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
házhoz szállít == 

Braun József és fia. 
Iroda: Honvéd-utcza Wertheimer hát.

BÉRKOCSI BUNDA és LÁBZSÁK.
Ezennel van szerencsém a 

n. é. k. tudomására adni, hogy 
bérkocsi üzletemet, a mai kor 
igényeinek teljesen megfelelő egy 
uj csukott kicsival bővítettem ki

Egyben van szerencsém érte 
siteni. hogy a hideg idők bekövet
keztével kocsiaim használatához 
teljesen uj bundát es lábzsákokat cse 
kély dijért kölcsönözök. N. b. párt 
fogást kérve, maradtam, 

kész szolgálattal
ERTLEKHENRIK

bérkoc’i ulajdonos.

X--------------------------------------------X
Feltűnő olcsó "WK 

Karácsonyi occasiót 
tart f. hó 25-től december 31-ig

Schönstein Henrik
■■ ■ divatáruháza. —•

Eladásra kerülnek : Kosztüm, Női ruha. Bluz-kelmék, 
Batist és Sephirek, Selyem- és mosóáruk, Kézimunkák, 
Szörmeáruk, Vászon- és damaszt-áruk, Barchettek és 

az összes divatcikkek.

Maradékot minden elfogadtató áron kiárusítom. 

Férfi divatáru-cikkek mélytn leszállított arban.

X__________________________ X

■ Képeskönyvek, díszmunkák. ■ 

I ifjúsági olvasmányok, | 

IMAKÖNYVEK
| nagy választékban |

t NYITRAI és TARSA R. T. t
könyvkereskedésében,

! - LÉVÁN. - |

I I■■ ■ ■■■■■■■
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CLIMAX"
nyersolajmotor.

ogolcsóbb, legbiztosabb üzemerö Versenyképes ár..., 
főrangú minőség.Több ezer refe-encia. 

t Pénzt í 
takarít meg -

.

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelep 

Budapest, V 9. Szabadságtér 17 sz 
(Tőzsde palota,?.

Telefonszám 71—01. Sürgönyeim , CL1MAX4.

Vb. Lósert Dezső lévai kereskedő csődügyében a 
választmány határozata folytán közhírré t< szent, hosv a 
csődleltár 1— 40, 42—80, 82—127, 129. 132--497, és 
499— 525. t. alatti összesen 4252 korona 1(> fillér be
szerzési a illetve 2811 korona 75 fillér forgalmi értékben 
felvett fűszer, vegyes és csemege áruk, úgy további a 
csődleltár 526 — 536 t. alatt felvett összesen 1782 korona 
beszerzési és 925 korona forgalmi értékben felvett üzlet 
berendezési tárgyak zárt Írásbeli ajánlat utján folyó

1911. évi deczember hó 14 én
el fognak adatni.

Zárt Írásbeli ajánlatok a fűszer- és vegyesárukra, 
valamint az üzletberendezési tárgyakra akár külön-külön, 
akár ígyüttesen is megtehetők. Bánatpénzül az áruaján
latra nézve 300 korona, a berendezésre nézve 100 kor. 
állapittatik meg.

A bánatpénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlatok alul
írott lömeggondnokrál legkésőbb folyó

8466—1911. ezárr.

Kiadó bolthelyiségek.
Közhírré teszem, hogy a városház épületében levő 

következő üzlethelyiségek, u. m. az AmBtetter-féle bolt 
és trafik helyiségek, a Schweisz és Trebisch-féle és a 
Kovács Sándcr-fele bolt helyiségek és a Lang-féle kávé
ba: i és vendéglői helyiségek az 1912. évi szeptember 
hó JS-töl esetleg november hó l-től kezdődőleg 
bérbeadandók lesznek.

Felhívom az érdeklődőket, hogy a bérletre vonatkozó 
ajánlataikat hivatalomnál 1912. évi január hó 15 ig 
adják be. — Megjegyzem, hogy a Lang-féle kávéház és 
vendéglői helyiség hasonló üzlet czéljaira nem adatik bérbe.

Léva, 1911. évi november 28-án.

Bódogh Lajos
polgármester.

1911. évi deczember 14. napjának déli 12 órájáig ----  Ezentúl "z
adandók be. A válssztmány a beérkezett ajánlatok felett 
ugyanazon napon délután 3 órakor tartandó ülésében 
határoz.

A választmány fentartja magának a jogot, hogy a 
beérkezett ajánlatok felett szabadon határozhasson, esetleg 
az értékesítés más módját vá’aszthas«a.

A csődtömeg az áruk mennyiségéért, minőségéért és 
a leltárbeli esetleges tévedésekért szavatosságot nem vál
lal. Az ajánlat elfogadásának időpontjától a veszély a 
vevőt terheli.

A vevő tartozik a vételárat és a vételi illetéket a 
tömeggondnok kezeihez nyomban lefizetni, ellenkező eset
ben bánatpénzét a tömeg javára elveszti. Az áruk leg
később 10 nap alatt elszállitandók.

Az áruraktár és csődleltár közbenjöttöm mellett a 
szokásos irodai órák alatt megtekinthetők.

Kőbányai duppla

Márciusi sör
(a magyar sörtermékek legkitűnőbbje.) 

vendéglőmben kimérésre kerül. 

Szives pártfogást kér

Tisztelettel
Léva, 1911. évi novembtr hó 28.

JDr, Laufer ArtBiur
FERTIKÓ JÓZSEF.

csőd; ömeggondnok.

A jó tanács 
olcsó!

Vásároljon csakis jó mosószere
ket, mert csakis ezek olcsók a 
használatban, mivel kiadósak és 
a ruhát kímélik. Kérjük, hogy 
a bevásárlásnál figyelje**  a 
„SCHICHT*  névre és a SZAR
VAS védjegyre, mert ezek 
védik meg ruhaneműjét csekély 
értékű mosószerek által okozott 
rongálástól. Ezen védjegyek 
szavatolnak a tökéletes tisz

taságért !

A ruha beáztasasára a legjobb szer 
az „ASSZONYDICSÉRET" mosopor.

A rossz tanács 
drága I

Ne kövesse azon rosaz tanácso
kat, melyek Önt „OLCSÓ*  a 
külsőleg a SCHICHT-„SZAR 
VAS*  MOSÓSZAPPANHOZ 
hasonló mosószerek vásárlására 
akarják bírni. Az olcsó mosó
szerek a legdrágábbak és min
denkit óvnunk kell ilyenek 
használatától, mert ezek a leg
több esetben tisztátalanok, in
kább a ruhát éa a kezeket 
támadják meg, mint a szennyet 
és a ruhának kellemetlen 

szagot adnak.

A ruha beáztatására a legjobb szer 
az „ASSZ0NYDICSÉ8ET mosópor
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KALOCSAI GYULA
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: sodrony kerítések, temetők, 

sétányok, faiskolák, sirkeritések. kavics 
és homok áthányók és egyéb gazdasági 
területek bekerítését, ugysrimén minden
nemű e szakmába vágó munkák és javí
tások jutányos áron

NAPP DÁVID 
mezögazdaBagi és varrógépek 

nagy raktára LÉ"VZÁisr.
— Telefon S’.ám: 33. —

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárenj céljára, 
épült házamban nagy vál.szttkú

állandó gépkiállítás veu berendezve, 
melynek megtekintésére az érdeklődő közönséget 
— vétel kötelezettség nélkül is — mindenkor 
szívesen látom és szakszerű magyarázatokkal 

készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek 
u. m, HOFHEBB és SCHBANTZ-féie gőz- 
cseplc készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szstbs vágó 

= gépek és géprésrsk.----- =

>OO<Z >€ -O

0

0
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Ajá nljuk:
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktion-ásókból beslzerzett

fűszer- ésgjaimatáruinkat,
valamint állandóan friss C8emége- 
sajt, naponta érkező felvágott <s 

egyéb cteme gearuinkat.
Közvetlen kavéimportunk folytán 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek 1

Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbollneuin, aszfalt-fedéllemez, 
gummi-és aszbesztáru,potro)eum 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min
dennemű festékáru padló por- 
mehtesitő olaj, campolin vízhat

lan kenőcs,
pcrtland és romanczement 

állandó nagy gyári raktára. 
M. kir. marhasd éa lőpor-áruda.

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gjári áron!

Varrógépek
5 évi jótállásra.

Kern Testvérek 
fűszer-, gyarmatáru- és vasnagykereskedése 

Telefon 14 L É V A. Alapittatott 1881.

I

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas- 
árubázunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb níckel, alumí
nium, email, öntött és lemez

konyhaedényekböl, 
egyensúly-, táblás és tizedes mérlegekből, hgjobb minő
ségű sajtolt lapát, seréi répavilla és r«pakiemt 1Ő, fejsze, 
csákány, kapsáiu. fűrész, reszelő, metsző ol ó. ojtó 
kés. összes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos és kómives szerszámok épü
let és butorvasalások, olajozók, kenőszelencék, gép 
szájak, tzivaityuk, kendertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedelmi öntvények stb. vaBczikkekből.

Legcélszerűbb többször csavart horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti cikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

I

Szives megket esésre készséggel szolgnlunk specziállB 

árajánlattal — Nagy bari vételnél külön nidnlat

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

i nő sége 
elsőrangú

k Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoresajtóján Léván.


