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ELŐFIZETÉSI

Egy évre . 
Hat hóra .
Három hóra .
Egyes szamok

FELTÉTELEK.

10 K. - f. 
5K. — f.
2 K. 50 f. 

ára *20 fillér. BARS HIRDETÉSEK

□ centiméterenként • 4 fillér 
Nyílttéri közlemények garmond 

soronként 30 fillér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak. 
FELELŐS SZERKESZTŐ: HOLLÓ SÁNDOR.

Megjelen vasárnap reggel.
FÓMUNKATÁRS: Dr. KERSÉK JÁNOS.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 

kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA ; NYITRAI ás TÁRSA r. t.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A

„BARS"
XXX. évfolyamának IV. evnegyedere.

Lapunk mai számával kezdi meg 
harmincadik évfolyamának 
IV-ik évnegyedét. Aki ismeri a vi
déki hírlap-irodalom nehézségeit és 
szinte leküzdhetetlennek latszó 
akadályait,igazat fogadni nekünk, 
ha önérzettel tekintünk vissza ed
digi működésűnkre. Tettünk, a 
mennyit tehettünk. Első sorban is 
megyei érdekeink gondozása le
begett szemünk előtt s jeles mun
katársaink es a nagy közönség 
szives támogatásával ez irányban 
fejtettük ki működésűnket, mind
azonáltal gondosan kerülve annak 
lehetősegét, hogy lapunk magán 
avagy part érdek szolgájává fajul 
hasson. Ez alapon ajánljuk lapun 
kát továbbra is a nagyérdemű 
közönség szives jó indulatába. A 
múltban elért eredmeny leend a 
jövő remenye, meiy ezután is la
punk változatlan irányát jelenti.

Előfizetési 
Egész evre . 
Felevre . . 
Negyedévre .

(ne : 
lü kor. — fill.
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill.

kiiiltkezzünk.
Az nádi követ konzolut tesz a 

vértanuk bújára.
Törte bet eaeu grOi Tibza Láttán az 

araoi követ ea elviszi a *irr* a niun- 
k ipáit nu gbi'/áBtból a képviselőhöz 
koszorúját.

A iüggeilenségi párt megíogyva 
bár, de buti s a jövendő reménységét 
löl ntin adva, elzarándokol a magyar 
Golgotán , bogy tinlékeziesse ezt a nem
zetet aira a kötelességeit, amelyért a 
veitauuk életüket áldozták.

A munkapáit kiküldöttje bizo
nyára tJgotdoija, ba ütni is mondja 
ti, hegy ime a nemzet elioroult a 
4b-as íüealoktö), mert az a párt, mely 
lehette a vfcitai.uk ktztből kicsavart 
úgy vert, hogy alkotmányos u on al
kotmányos legyvtrekkel törekedjék a 
magyar állam tUggetlenséget kiépíteni, 
elvesztette a talajt a iába alól, mert 
a nemzet többsége ieltétel nélküi 
hajtja nyakát az osztiák járomba, mi
vel gróf Tisza István kortesutjáu fé
nyes e.okveLtiával kimutatta, hogy az 
osztrák uélküi nem élhetünk.

Bar a hektolittr számra kimért 
'meggyőzés ereje csakugyan honibiiis 
módon megnövelte a tatalom lényé
ben sütkérező munka nélkül való 
munkapárt táborát s latjuk a nyomat 
auuaa miuuenütl, hogy a ..ormányt 

szolgálni hasznos és jó, mindazáltal 
nem esünk kétségbe a nemzet jövendője 
felett, amiy október 6.-án az aradi Gol
gota felé fordul minden magyar ember 
tekintete, mig millió és millió szív égő 
housztrelme és hősök iránti tisztelete 
olvad szent érzületté a mai napon s 
ez erzelem magasra csapó lángja a 
mi áldozati tüzűnk, melyben az elhul
lott nagy idők félisteneinek áldozunk, 
miénk a jövő.

Miut a gyermek visszafojtott lélek- 
zettel csüng a mesemondó ajkao, miut 
a mondák szivárványszínű tátyolaba 
burkolt igéit, úgy hallgatjuk és várjuk 
mi is a uemzet legjobbjainak miszti
kus baugjait, a Tizenhármak varázs
igéjét. Mert hiszen, nem haltak ők meg! 
Ködtestök ievetette a porhüvelyt, a 
gyarló ernbtri formát s miut láthatat
lan Mentorok, közöttünk eluek, járnak, 
velünk es együtt ereznek, nagy tettek 
előtt csalhatatlan tanácsadóink. Éven
ként — a nagy napon — elzarándo
kolunk a holtak csöndes birodalmába, 
hol Demz&tüL& nagyjai —y ugossaa^ 
örök, édes álmukat, hogy lerójuk ke
gyeletünk adóját ama korszakalkotó 
eszmék szülői iránt, kik vérök hullá
sával pecsételtek meg az ügyet, me
lyért hal coliak. Mint valamikor a ka
cag ányos ősök, a párducos Árpádok 
Rákos mezejen, úgy ülünk mi is ta
nácsot a szentelt hantok körül s meg
hallgatjuk, mit mondanak ők, a csal
hatatlan tanácsadók. Nagy elhatározá
sok előtt ők a mi bölcseink s a tettek 
mezején láthatatlan vezéreink. Eljut
nak ők szellemtestökkel oda ia, ahová 
gyarló embtr el nem juthat, a hatal
masok és leghatalmasabbak szivének 
legelrejtettebb zugába a azok tetteit 
nányiiják, sőt számon kérik a csele
kedetek okait is. . .

Ami a kereszténységnek a szent 
Sir, ami a mohamedánnak Mekka, az 
a magy ai'Lak a vértanuk városa — 
Arad. Ide zarándokoljon a gyermek, 
ha élete folyásán nemes példákon akar 
hévüini, ide az ilju, ha nincs ereje a 
hazáért halni, ide jöjjön az édesanya, 
ha elvesztett fiáért való bánatában eny
hülést keres s ide hozza a honleány 
virágait.

A bakók munkája nem ért célt! 
A gyalázat tájából, mint hajdan a ke
resztből, szent ereklye lett a a si
ralomhazak — hol a félistenek utolsó 
imájukat rebegtek el, Isten házaivá 
leitek, honnan a szabadság imája száll 
a Gondviselés trónja elé.

És amikor látjuk, bogy a mun
kapárt is k< uj teleli megbódolni ezen 
L»gy és fenséges ideál előtt, érezzük 
az idők szellemének változását. Hisszük 

és valljuk, hogy Magyarországon nem 
létezhet többé párt, mely mellőzhetné 
a vértanuk emlékezetének megünnep
lését. Az ő szellemük él és uralkodik 
és még azok szivében is utat tör ma
gának, akik épp annak a hatalomnak 
állanak a szolgálatában, mely az ő 
halálukat megpecsételte. Az ő vérük 
megtermékenyítette ezt a földet, me
lyen ki fog virulni hazánk szabadsága 
és függetlensége.

S valamig magyar lesz e hazában, 
ünnep lesz e nap, amely nemcsak 
emlékezni tanít, de cselekedetre, nagy 
tettekre is lelkesít.

Tények 8 következtetések.
Az országgyűlés megkezdte működését.
Mi a helyzet ma ? Az, hogy beállott a 

közönyösség, az eifásultság, az elernyedés, 
minek meg az a folyománya, hogy a poli
tikával, különösen aszal, mely csak nem
régiben is előtérben állott, keveset törőd
ni k. Mindenütt csak az érezhető, hogy ezer 
a baj, a haza, a társadalom tömérdek seb
ből verztx s igy az orvoslás a lehető leg
sürgősebb.

Ne csodálkoztunk tehát, ha a hatalom 
ezt az elernyesedést felhasználva, önkény
nyel ejtette meg a választásokat, segítségül 
veve osztrák katonát s 30 millió kor. vá
lasztási kasszát. Tehette ezt mindannak a 
dacara, hogy még ma is, minden jó ma
gyarnak az a végső gondolata, hogy a 
gazdasági önállóság meglegyen s annak elő- 
felietelet a báni, elkülönítése képezze. És 
még is mit látunk ? A helyzet súlya alatt 
beleegyeztünk a közös bank szabadalmá
nak a meghosszabbításába, ha olyan meg
állapodások lesznek lehetségesek, amelyek 
az őrt rág érdekeit kielégítik. Igaz, elfogad
ták ezt aa álláspontot s a munkapárt meg
kapta a többséget. Már most akar igy, 
akar úgy, te elvégre is megadta. Ez el 
uem vitatható,

11a az okokat kutatjuk, az>k közt bi
zony ál a az is szerepei, hogy sok dologból 
toviniatikus ügyet csinálunk, minek folytán 
megtörtethetik, hogy büvéezileg cseréltes
sek ki a parlament: többségnek a gépe
zete. Igaz, bogy van nemzeti akzrzt ia ■ 
ez ki nem irtható: de evvel szemben na
gyon sajnos, vau ám osztrák császári s ma
gyar királyi vétó is.

A uemzet gyenge, elszegényedett s igy 
a pétz s a ki nem fogyó vállalkozó ember, 
minden akadályt legyőzhet, nem is említve 
azt, bogy önkormányzatunk merő Altatás; 
a polgári jogoknak a szabadon való gyako- 
ro.hatása meg merő hazugság I

Első és eminens kötelességünk, bogy 
a magyar lárrsdalmat tisztítsuk meg; nincs 
köteleueégéizet a tele vagyunk erkölcsi fo-
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gyatkozáseal. Beteg a politikánk s azért 
beteg, még pedig súlyosan beteg, az egyol
dalúság miatt, gazdasági életünkben, amit 
növel még a nemzetiségi kérdés is, mely 
alapjábau nagyon szociális és kulturkérdés; 
de mérges hatását még sem tagadba juk. 
Szóval, csekély az erőnk hozzá, hogy azt 
mondhatnék nekik: „Ve'etek szemben csak 
egy a határkő, melyen túl nem léphe'ünk 
s ez a határkő a mzgyar nemzetnek az 
egysége a ami ezentúl var, arról a mél- 
tt nyosaágr.ak • korlátái közt beszelhetünk; 
de okvetlenül szükséges, bogy az idegen
kedéssel s a tirsada mi elzárkozotteággal 
hagyjatok föl 1“

Vagy emlitsük a trializmusnak a gon
dolatát s a horvátok függetlonségi törekvé
seit, melyeket osztrákok is propagílaak 
ellenünk ; vagy em'itsük külpolitikánkat, 
melyet Wienből irány i'anak ; kereskedő mi 
szerződéseinket, m kel osztrák gazdasági 
érdekeknek megfelelőleg kellett a magunk 
számára meg! ölnünk ?

Vagy a kormányban bízhatunk? Ezt 
sem tehetjüa, mert eddigi tetteivel reá mél
tónak nem bizonyult, Ismeietlen tényező, 
kipróbálva még pedig nincs. Semmiféle 
nemzeti célt sem tűzött ki s igy tájéko
zódva sem lehelünk. Evvel nem áilitjuk, 
hogy ha ez idő szerint, az ország önálló
sága megtörténhetnek, ezt és más haton ó 
jókat ue támogatna. Ennyire ne menjünk. 
Inkább helyezkedjünk a jóakarónak a vá
rakozó álláspontjára. Ha jót Cf inál, legyünk 
mellette; ha los.aat, foglaljunk határozott 
állást ellene. Mert tegyük lő1, hogy a fel
tételeket a nemzeti munka szárnál a vala
hogyan meg tudja szerezni úgy, hogy amit 
dolgozunk, az a magunk javára szolgáljon 
s ha áldozatot hozunk, azt minekünk hoz
zuk me.. ; akkor nagyon jól van s a támo
gatásra igényt tarthat ; de a „out s’arrar- 
gei“-rel mm rleg< dbetünk meg 1

Akárho yan töprenkedünk i», a hely
zet ma az, hogy tok.zor az elv Lá térbe 
szorul, (mennyiben egy bizonyos e öirt 
marsruta szerint ked eljárnunk. Sajnos éa 
melyen elsromontó, de így vaui A párt- 

programm gyenge egy alap, mert a műkö
dési alapnak most egységesnek kell lennie. 
Ne tcveeszüa szemünk elöl, hogy a közvéle
mény, habár n i-giéviisz'otett is, megválto
zott a politika tekintetében 1 niár pedig a 
politikában az a jó, ami lehetői Törekvé
seinknek tehá' a következőkre kellene 
irányuloiok ;

A vitázó politikának kissé háttérbe 
va’ó szorításával arra egyesítsük erőnket, 
hogy minélelőbb az országúik elvesztett 
önbizalmát s a< nak a kedvét szerezzük 
vissza, nehogy tartalmatlauBág s kapkodás 
által leuy ügözzük m gut kát. Ez áll még a 
nemzetiségi kérdésre is rzociális tekintet
ben, mnt hatalmas orvosszer,' mert legyüuk 
tisztában, hogy a nemzetiségi kérdésnek, 
leginkább gazdasági, kulturális s általában 
társadalmi okai vanuak.

Sürgessük a fogyasztást emelő gazda
sági po'itikát; mert gazdasági életünk bi
zonytalan s csak egy jó májusi esőre van 
bizva. I meretes, hogy az osztrák sógor e 
téren is utunkat állja; de ha a gazdálko
dást műveltséggé1, tudásra!, szorgalommal 
intenzivebbé tesszük, e'öbb utóbb m g is 
csak emelkedni fog az országnak a vagyé- 
ro ódára s vele a nemzet tényező erejeuek 
a tokozása. Mert a választói reform egye
lőre valami sokat úgy sem Bagithet ; hi.zen 
ide is csak jobb te alapot ottabb sorsban 
élő allampo gárok kellenek, kik a függet
lenségnek bizonyos fokával rendelkezvén, 
e joggal íz ország érdekében élni is 
tudnak.

Ne kergeiödzzünk sokat vivmmyok után, 
hanem inkább edz iparkodjunk, hogy a 
meglevőt ment ük meg s fejlesszük. Ne 
berzenkedjünk vívmányokért egyelőre I Mert 
olyan o vek- 's eszméknek a hirdetése, 
ame.yeknek a megvalósításához hosszú, elő
készítő munka kell, taktikailag nem cél
szerű, politisailag meg veszedelmes! E öbb 
a ma s a ho nap feladataival jöjjünk tisz
tába tr rmrszetesen úgy, bogy ezen, a tá
voli megvalósítható célok szolgála'ában áll
janak. így, ;z önálló bankból, ez idő sza
rin', a dogoknak elemi kényszerűségénél 

fogva, mi sem lehet ; meg kell tehát elé
gednünk a baukszabadalomnak a meghosz- 
szsbbitásával, természetesen a készfizetések 
felvételének a kikötése mellett, hogy az 
országnak legalább igy, nemi pénzügyi ön
álló hitele leheisen s ne járjunk a jövőben 
úgy, miut most a francia kölcsönnel. Talán 
elkövetkezik az idő, amikor belátják, hogy 
utoljára is, nemcsak állami szükségleteket 
kell kieégituni, de nemzetieket is! Békét 
a feltétlen meghódolás s a fenegyerekeeke- 
dés nem hozhat! Egyelőre legalább is e- 
engedethetlen követelmény, bogy a 67.-isi 
kiegyezés intézkedéseinek a tiszteletben 
való Urtása legyea meg fennt; mert nem 
tagadható, hogy vannak szükségletek, me
lyek még i aeu az alapon sincsenek kielé
gítve s vannak törvény által biztosított jo
gok, melyek intézményekben testet még 
nem öl’öttek. Tehát legalább is ezt kell 
fenntartani, fejleszteni, tágítani s tartalom-

' mai megtölteni.
Mert nem azért mondjuk ám ezt, hogy 

örökös tespedesbe menő béke legyen ; mert 
ez úgy is lehetetlenség, amennyiben az ál
lt m polgárainál nem fognak ám mindig hiá
nyozni a lelkeket magukba olvasztó na' y 
gondolatok s a tisztán látható^ célok, 
mint most 1

A katonai követeléseknek a dolgában 
ki kell tartanunn-j—mórt-ebben a neraze'i 
törekvések c<asugyan egységesek. Ez a 
kérdés minden jó magyarnak az önérzeté
vel van összeforrva. Az osztrák politika erre 
a legf.ltekeuyebb, tehát bizonyos, bogy 
ebben rejlik a legfőbb ereje is. Ezt keil 
tehát gyeugiteLÜnk ott s úgy, ahogyan 
csak lehetséges. A nemzeti hadseregnek az 
eszméjét ápolni a terjeszteni kell, mert ak
kor majd a magyar parlamentet nem ü - 
hetik ki katonák az országházából 1

Tehát kél eset látszik ajánlatosnak: 
Vagy beáhunk mindnyájan a munkapártba 
a ott gyakoroljuk a körmökre való alapot 
koppintást; vagy pedig egy önálló, erős, 
öntudatos ei.enzeket alkotunk, mely azo - 
bau egy ideig csak kritikai s ellenőrző le
gyen, ntm pedig kerekkötő, vitázó, Bérel-

T A R C A.
Mária-Cellben.

Irta; Razsevszky Kalnaa.

Régi vágyódás és a Magyarok Nagy
asszonya iránti tisztelet kalauzolt a hires 
kegyheiyre. üyöuy örü, felhős, nyári időjárás 
nagyon kedveseit ulunkuak.

Az alsó-ausztriai hegységek között szin
tén kellemes, üdítő árnyék togadolt. Kirch- 
berg környékén már ketezer mettr magas
ságú faeltolt,'hűvös, erdők között szívtuk 
as alpesi fiLom, ótoudua levigöt. Aa egeaz 
vidék fü.önben hegyes es erdős, közben 
hatalmas sziklafalak, merész viaduktok és 
sebesen vágta ó ingyi patakok váltakoznak, 
hamu.atba ejtve az u azó zarándokot.

A csodás magatlatokon tömegesen el
szólt mezövároskak, falvak es tanyák so
rakoztak.

A h gte tö.ob, iegval oza'o-abb asonbsn 
Puchenslubeu környéké. Félelmes alagutak, 
merész, soaszor szédítő viaduktok, hatalmas 
erdők, sudár fnyékkel toritott, meredek 
sziklafalak, kies vögyek, üdítő fonások 
gyönyörködtetik a szemlélőt. Mintha nem is 
e fö dön járnánk, mintha ilbagyiuk volna a 
siratom völgyét.

Valósággal bukdácsol a kis vonat a 
20QQ—2360 méteres tuiallek alatt, hogy 

megrövidítse a különben hosszú mária- 
celli utat.

1907. előtt még csak omnibuszon, vagy 
gyalogosan jártak az ájtatos zaráudokok, 
mi már sebesen járó, kényelmes vonatok 
viszik az utasokat a szent helyre.

Valóban tok érdemet és nagy jövedel
met tzerzett az alsóausztriai A p-jáya tár
saság, hogy kiépítette e gyönyörű mária- 
celli pályát a bercek között. Szznktpölten- 
ben. a Becsből ii dúló voua ok hats. or ad
ják át n. pouta a heiyi vonatoknak a máiia- 
celli zaiáudokokat.

Az A pesek per orámájábau valóságos 
drága gyöngy AiáriaCeil, a hová, Budipes*.- 
röi eladóivá, tizenöt órai folytono* utalás 
után érhetünk. Vegre a végső állomáson 
vigyuub. Az ott várakozó b; rsony os társas
kocsiban eil elyezkedüuk tizenöten-huszan. 
Elindulunk IcyioL fokozódó örömmel s telve 
vággyal a szem hely után.

Hallgatag, csöndes, magába mé yedö 
itt mtudeuki. Nem a knánduók vidámsága 
aajvng ezen a csöndes tájon, hanrm az el
mélkedés s magabastá lás békés megnyug
vása tártján fogva a lelkeket.

Megérkezünk. Elhelyezkedve szállá
sunkon, har.ogó tiombiták és rsolozsmákat 
éneklő búcsútok sót fala közölt siettünk mi 
is a fötemp’om felé. Jól esett, hogy az u.

n. magyar kapun érkezhettünk a tomp oia 
ele. Ezt a k.put ugyanis azt. István <a sít. 
Imre legrégibb köszobrai díszítik.

Maga a templom, hatalm.s, hármas 
tornyu bejárattal van ellátva. Az er deli 
templom, iuetvo kegyoltár története ősrégi. 
A tizenegyedik szazad végere nyúlik v.ssza 
története.

Az ösrigi bencés renddel van összefüg
gésben az a kegykep, mely fölé később a 
fényes templomot építettek. O.tó bencés 
apai 11Ö7. ben, egy buzgó szerzetest kü1- 
dött a mai máris-cetli völgybe (as előtt aff- 
ieuvi völgy) mely a Karinthia határán levő 
szí. L.rubelt apátsághoz tartozót'. Vöt 
ezen istenfélő szerzetesnek birtokában, egy 
hársfából faragott Maria szobor, mely előtt 
napi ajta.osságait szokta végezni.

Ezt a szobi Ot fölvitie a tágas völgy 
középén ímelkedö dombra, a ott egy csonka 
fatörzere helyez1 e. A kies völgy pásztorai 
segítségével, fenyögalyakból kis hajlékot 
készi'ett a szobor föle s e hajlékocska első 
kezdete a nagy Maria-cel nsk.

itt élt, mint egy remete a buzgó szer
zetes ; ide járt örsze a szomszéd völgyből 
a nép ; itt imádta Istent s tisztelte a bol- 
dogágos Brüz Anyát.

A hársfából faragott szobor a B.üz 
Anyát ábrázolja ezekben ülve karján a kis
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meken airdogá’ó, hanem kíméletlenül le
leplező.

.Probieren geht über Stud:erenl“ Ez 
nem szegyen. Mert bizony ma is csak úgy 
vagyunk, mint hajdarában. Hókat lerzelüuk 
a haza sebeirö', a köz javáról, a szegények 
s gyengék köteles védelméről ; törvényt 
hozunk mindenről, de ha foganatot akarunk 
nekik szerem’, nirxje, aki végrehajtsa s nincs, 
aki tejet haj'ton e óliüK !

Vizy Ferenc.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen
— A járvanybizottság ülése A 

jarvauj bizottság e-oto üieouu húzott h.ta- 
rosaia értéi iné ben in un hu 28.-an eoie gjü.t 
ÖBBze uj*bb lanfeCBkuzüBr*, uiei^eu a buoit- 
eag tagjain hívül a varos összes orvosai is 
megjelentek. A szept. hó 21.-eo iái tol*. ü.es 
jegyzőkönyvének ieiolvaosta után a önou- 
bag mege*egeüeátél vette luacinabUJ, hogy 
úgy a Vaiosi lanacs, m.ut a közgyűlés a 
bizottságnak a auiei avesz énem védeke
zésre vonatkozó összes határozatait es ja
vaslatait — a jaivanykoibaz heiyeLek ki
vételével — elfogadta es a feiiueiüio költ
ségekre 5000 koionat iiknyozvau elő, egy
úttal utasította a varos illetékes közegen 
az intézkedések sürgős ts pontos végrehajtá
sára. A közgyűlés a járvány kórhazat — 
tekintettel arra, hogy annak telepítése a 
bizottság áltál javaslatba hozoU heiyen 
hoszaüb lüÖt venne igénybe, — a Koban- 
uica végén ievö, gazüastg< egye«.ü.eti ken
nek nevezett terű eten ai.o t# a cérnák is 
megteieio hazbau kjainja létesítem. A bi
zottság ezt a házat a.kajiuasnak taikiváu, 
megbízta a városi tiszti orvost, hogy »z 
epmeiet a szükséges es kifogástalan le*sze- 
leiesoei haladéktalanul jár vany kórháznak 
rcLüoztesso be. Tudomásul vette továoba 
a bizottság, hogy a közgyüits inár a lövő 
évi köitsegvelcsbe 1500 aoruLat idusaiéit 
koze^eszttgugy 1 Ctkai* es a 1 unoöiscguei 
jelentkezett uetugkpo.okai ts iertótleniioaet 
a szuistgbtz ktptst alkalmaztatni hatá
rozta. A vaioci Iidzii or»os le.olvasván az 
aiiepannak a veuenuztsie vonatkozó leg

újabb rendeletéit, a bizottság ezeknek szi
gorú betartására felhívja a tanácsot. A ren
dőrséget ped g arra utasítja, hogy kolera- 
veszéiyes helyekiöi semmiféle éleim: szert ne 
engedjen a v áronba számtani. A köztiszta
ság es az eirci.deit óvimezfcedesek e ienörzeae 
tzemponijobói a bizottság Ugjm 4 szükebb- 
köiü bizottságba osztattak. Ezek a legrö
videbb .dő aiatt úgy a varos utcáit, mint 
a kültelkeket es a pusztákat is háziól- 
hazra járva, meg fogják vizsgáim es a ta
pasztalt mulasztások iránt azonnal fogana
tosítják a megtör.o inti zkedeseket. — Fi
gyelmeztetjük a váios laaoBtágát, hogy a 
járvány bizottsággal kaiőitve — a ár most, 
mikor meg nem késő — feszítse meg leijes 
erejet az óvintei kedesek szigorú betaitasá- 
na>. Könnyítse meg tőle teihetőleg a bi- 
kOitság leikinmeretes es páratlan buzgaimú 
mu lödeset, ame>y minden tereu a lénye
gété — jeitnleg mug Lem aktuális — vé
szedé. emuek elhárítását ce ózza.

— Tanulmányi kirándulás. A hely
beli Imlhüa< p3x.de IV. eves uo*eudekei mull 
ho 27.-en Acb Bodog gazdasági szaktanár 
es BsCker intézeti nevelő vezetető mellett 
nagysarói Fr«nki Ede saroi uradalmába 
randuitak ki gyakorlati gazdasági iemere- 
teik bővítésé céljából. A kitűnően vezetett 
es feiBzeie.t utadaiom megles ütésé a kitű
zött cei eierhetesére bö alkalmai nyújtott. 
A kirandu.ukat a szemie a ka mavai a fu- 
radbatian derek tulajdonos szeme.yesen ve
zette cs Jáiia el szakszerű magyaiazatokkai 
fiai es az ur«d*.mi intői Okául egyetemben. 
A tanu.máujut befejezető után magyaios 
vendtigszeieleiben volt részük a kirándu
lóknak s a barátságos lakoma alkalmával 
az ifjúság a tapasztanak feielu igaz örömét 
es a tulajdonos iránt énéit háláját kifeje
zésre is juttatta.

— Nagy idők tanúja. Az 1848,—49 -iki 
szabadságba!cnak egyik kivám hőse hunyt 
el saiuoöori Krivaciich Káio.yban, aki 
mint a Don Migueiezrtdbeii főhadnagy 
1848-bau ltpvtu ál Puiczel hadtestéhez, a 
szabadságharcot mint honvedurnagy küz
dötte Végig es a pákuzdj, ozorai, szolnoki, 
isaszegi es nagybaliói csataki an a legna
gyobb vitézséggel veit reszt. O.t volt Bu- 
UMV^r beveieivnei es a világosi Csatában is. 
A szo.Loki ütközőben egyik íabat átlőttek, 
de súlyos stiu.estLöi bigjógyuiva, lemet a 
halcinre sie utt, 1849-töi 1851 ig bujdosott, 
zifeor eiiogtik ts go yo aaa.i habira ítél
tek, ue ezt az neleitt kegyelemből lő évi 
variogsagia változtattak at. net vvei töl

tött nehéz rabságban, Ü.’mützben, ahonnan 
1858 bán, Rudolf trónörökös születésekor 
az á taiános ami.es2tia kiszabadította. Később 
képviselőházi tisztviselő lett s amikor ezen 
állasában nyugdíjazták, Verebeyre költö
zői’, ahol csaladjának, rokonain ak es nagy
számú tiszteiöiuek légin lyebb fajdalmára 
ruuit ho 27. én, reggel 8 órakor, hosssaa 
szenvedés után, 94 eves korában jobb étre 
szeidcrü í. Földi maradványait Veiebéiy es 
vidéké lakossága szept. 29.-en deiutan 3 
órakor ö zinte rezzvittel ki,eite örök nyu
galomra a róm. kaih. ttuiótöbe. — Adás 
ts kegyelet a nagy idők vitéz harcosának 
tmlekeztíín 1

— Elhalasztották az újoncok be
hívását. A közöl haüugyminiszter rendc- 
iuiut iutezett a hadkiegészítő parancsnok
tághoz, meiy azeiiui a IV. hadtestben az 
UjonCv4 es poturiaiekosok * kolerajárvány 
miatt -z, dunamenii ezredekliez ok-
’óütr 1-eu nem vonulnak be.

— Hivatalos idő a városházán. A 
városi hivaiaiokbzn oki. ho l.-töl kezdo- 
uoieg a hivata.os idő reggeli 8 órától dél
utáni 2 óráig állapíttatott meg.

— Kockázati al jár a magas pénzinté
zeti betétkamatt mui«qa tzt a l'emesvúri 
belvárosi takarékpénztár esete is. Ez az iute- 
zut m űdig felungert a betevőknek. 0 fel 
peiCduitei többet adut , mini inái szolid, 
sziízid alapon nyugvó pénzintézetek. Ez 
aiiat s.aeiultis neki beletekül gjüjteu , me
lyek: e evesen al tizuae pontosan a rnaga- 
saob zamatokat , lassanként azonban az évi 
tetemes költség, adu fékmjszieiie a folyó 
jövedelmet úgy, hogy a kamatok nem tel
ük mar a jövedelemből, hanem a to ehez 
s hozza kellett nyűim, nehogy a betétkamat 

leszállítása altul a beleteket elveszítsek. 
Így történt, eakent wampuiait a leainteiyes 
igazgatóság, a nagy ÜLaucz-zseni hirebeq 
ai.o Adler vezérigazgató ur lanaesa nyomán. 
Most Ad*er ur a hűvösön ül, az .gazgaiósag 
es ieiügyuoseg pedig minden vagyonával 
auoz.nk. a finánc-zseni piozkus konkurenciá
hoz n ő, amva.o eljárásáért. Hogy az ilyen 
ur megfelelő hely ere jut, az reudeu vau, 
megtrdem.i ; b hogy gondatlan, erteimeilen 
táiBai vagyonukkal fizetik meg muiasztá^ai- 
s.t, jogos es törvénytzeru ; azonban a sze- 
gunyckiek Veres verejleken bzerzeic beiet- 
jcik ^eg mindezekkel nem terülnek meg, 
aivaa vágyónál, aiaptlvanyoa uemmibultuk 
meg. — TorveLyalbutas uijáu keli az iiy 
lÜlös, erveimetien gr^jz.er-bpekuiaciOknaK 
uiju \ ágúi. Egyes csaiadokuak, miibumos

JetUBsa.. Jézus kuztben a.ina van, melyet 
anyjanak nyújt, kinek balkézéből köriét 
Vesz át. A Lis Jézus íuháia iehér, arany 

szegeliyei, Maria pa ártja pedig kék. Hogy 
e szobrot aa emuiéit szemetes Uragta-e, 
vsgy más, azt bizonyosan nesz tudjuk. 
Annyi bizonyos, hogy a szobron az idő 
pusztító haiaiináuak a jelen korig sémim 
nyoma.

A szobor, a inai teiupiom középén a 
kupoia alatt levő ktgyoltaion van, mely 
tiszta barakk-siiibtn készüli, gazdagon dí
szítve arannyal, ezüsttel.

A kegy hely híre, ahol tokán nyertek 
gyógyulást, segítségei, oltalmat es vigasz
talást, rohamosan teijedi.

A tizennegyedik században a pápák es 
icjedeimek drága kincsekkel gazdagítjuk a 
kis aápoinat, melyei Hantik (Wiadisiav) 
duóivaoistági hatáigrui epine.ett csodala
tos gyógyulása tmiestre, a tizenharmadik 
század eiujen. ii ajd Nagy Lajos királyunk 
a toiököhön nyert fenyes győzelme után, 
va.ósziLÜicg a hatvanas evekben újra épít
tette a kis kápolnát. Egy gól stnü templo
mot emelt a kegykipoina fö.é, hala más to- 
íonnyal, meiy a mai tempiom lö ornya. A 
templomot a tizenhetedik század folyamán 
tovább építették, s 1704.-ben uiár készén 

aiioit a Diai nagyszabású három loruyu 
templom.

A 16U.J.10H1 bejáratinál látjuk Nagy 
Lajos kná.jULk óloin.aobrai, aki kezeken 
tartja a maria*ceiit sat. képét, melyet sze
mélyesen bosotc ide, midőn ellenségeit le
győzte. A siobor slivsnysu otvasbatö, hogy : 
„a dicsosseges magyar király, tok magyar 
vitézzel Marta-celiiie zaiándokoit, hálálkodni 
Kegyes oitaimazójauai a boldogsagos Szűz
nek. Megepnveu pétiig 1363.-ban a nagy 
templomot, azt fejedelmi kincsekkel gaz
dagította,*

Nagy Lajos királyunk óta Mária-cell a 
magyar nemzet kegyeletének állomása ma
radt, mert az ö em.eke föltárnád minden 
jó magyar szivében, mikor a oelli templom 
küszöbét átlépi.

A keresztény vi;«g pedig ittgyözödhe- 
tik meg legjobban, hogy » magyar nemzet 
már a tizennegyedik masadban Európa véd- 
bástyája volt. .

A mária-celli temp om emlekei kozott 
minket esősorban a magyar vonatkozásnak 
érdekelnek, me yek szinte megtöltik a nagy 
templomot s írnak i-nes kincstárát.

A magyaroknak nemcsak a templom
ban, hanem a 1 apóinkban ia elsőrangú ott
honuk van,

Négy magyar kápolna vau a templom 
üajojabau elhelyezve, me.yek elseje a szt. 
István kapo.ua. Ezt Nádasdy Ferenc gróf 
vainregyei főispán, országbíró es neje Esz- 
urta.y Ju.iaun. grófnő emeltette 1662.-ben, 
fies. oi Között vau.' Szent István, Szent 
Imié es Szent Erzsébet.

Ezen kápolnát nyomban követi a Szent 
K.taau-teie sapoiua, amelyet Eszterbázy 
Pál nádor de neje, Eszterhazi Orsolya, 
16bU.-bau emeltek ; a Kápolna oltárán, a 
buzgö töur védszemjenea Szent iáinak 
szobra lathalö.

A harmadik magyar kápolnát Szelep- 
chényi Uyötgy, esztergomi érsek-prímás 
emel< ette Szent László tiszteletére.

A főoltáron van Szent László ezüstö- 
rött sióira, s az úgynevezett selmeci kép. 
E« Utóbbiról az a hagyomány, hogy egy 
si nrci hevir tulajdona lett volna, ki ez
előtt a kép elölt szokta imáit végezni. Egy 
alkalommal társai szét akar'ák rombolni a 
képet, de nem sikerűit, nem bírták, mire 
tulajdonosa személyesen elhozta (Jelibe. E 
kép miatt se mect oltárnak is nevezik aa 
oltápt.

Folyt köv.

p3x.de
kapo.ua
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részvényes uzsorásoknak nagy kunit után 
tátongó étvágyuk kielégítése ne irányulhas
son mások filléreinek felt méeztésére. M-g 
kell védeni a betétet — ha másként nem 
— hát a vezetők kvalifikciójának megsza- 
batáea, a betétek összegének meghatáro
zása és as intézetek alapszabályainak alko
tása által.

— A megcáfolt kolerahir. Vár- 
megyeszerte as a hír volt elterjedve a múlt 
napokban, hogy tüzéren is előfordult már 
koleraeee*. Az alispáni hivataltól vett ér
tesítés Bserint a hir nem felel meg a való
ságnak, mert vármegyénk eddig teljesen 
koleramentes.

— Kinevezés. Vármegyénk főispánja 
dr. Wemberger Adó f lévai oivo»t tisztele'- 
beli megyei főorvo sa nevezte ki.

— Tankötelesek összeírása. A »á 
rosi tanács megbízásából a róm. Kath. elemi 
fiúiskola tanítótestülete a múlt héten ház
ról-házra járva pontosan összeírta azon tan
köteleseket, akik az 1910.—11. tanévre 
szept. hó 28-ig be uem iratkoztak. Az ösz- 
szeirás eredménye a következő: be uem 
iratkozott elemi iskolás f.u: 18., — elemi 
iskolás leány ; 16 ; — ismétlő iskolás fiú .* 
48; — ismétlő iskolás leáuy ; 52; — ipa- 
rostanoLC ; 27 ; — kereskedőtanonc : 1 ; — 
összesen: 162. — Ezek között 12 olyan 
elemi iskolás fiú és leány van, ki stebemi 
vagy testi fogyatkozásban szenved, vagy 
súlyos beteg s ezen okokból nem látogat
hatja aa iskolát. Úgy az elem , mint az is
métlő tankötelesek közül mintegy 40 t«- 
uulót — kivált a pusztákon lakó szülök — 
azért nem Írattak be, mert a nov. 1.-én be
következő cselédváltozáskor más heiyre köl
töznek. Ugyancsak az ismétlő isko ás le
ányok tetemes számát képezik a vidékről 
itt szolgáló kis cselédek, akiket a gazdáik 
rendszerint nem szívesen engednek az isko
lába. Végül »z ipsrostanoncok nagyobb 
része azért nem iratkozott be, mert rész
ben rövid idő múlva felszabadul, részben, 
mert már a III.-ik osztályt elvégezte vagy 
próbaidőre van as illető iparosnál, amely 
körű méuyek azonban nem mentik a mu
lasztást, mert a törvény n< m iimer próba
időt és a Ill.-ik osztályt jó sikerrel veszett 
iparoatanoncok, ha tanítási idejük meg le 
nem járt, a többi tanú ni valók a.ól felment
hetők, de a rajzórákra, illetőleg tanonc-oit- 
honba kötelesek járni. — A fent irt adatok
ból végeredményben azt a megnyugtató 
következtetést szűrhetjük le, hogy váro
sunk isko'áiba a folyó tanévre « beiratke- 
zás általában rendesnek mondható, — A 
tankötelesek kipuhatolásával egyidejűleg 
28 olyan óvódás is jegyzékbe vétetett, aki 
otthon nem részesül kellő gondozásban.

— Borctányi Gyula kör-
mücbányai szabó, iöldink, e napokban je
gyezte el Körmösbányán Patsch Mtriskár.

— A szűrőt, lluit heten nálunk is 
megkezdték a szomorú szüretet. A termés
ből, melyet aa utóbbi időben a sok csapás 
után még a mezei egerek is nagyon meg- 
déasmáitak, — a -egiöbb szőlőhegyen kevés 
és silány tort szűrnek gazdáink.

— Változás az iparoktatás fö- 
igaigatáaban. A vallat- es köioktatát- 
ügyi miniszter Mártonig Márton m. kir. 
udvari tanácsost, iparoaiatasi főigazgatót 
saját kérelmére nyugalomba helyezte s ez
zel egyidejűleg a király Magyar Endrét, a 
kolozsvári állami ipari szakiskola igazgató- 
ját nevezte ki főigazgatóvá.

— GyáazMr. Pótolhatatlan veszte
séggel sújtotta a kerieibetlen sors kese 
Tóth Sándort, a lévai ref. egyháznak kös- 
tiBzteletben álló pénztáros gondnokát; mert 
nejé, Otsvedd Lídia asszony, kivel 40 esz- 
tenaön át a legboldogabb házasságban élt, 
szeptember hó 28.-án eleiének 61. évében 
elhunyt. A boldogult nemcsak mint hitves
társ és család, nya volt mintaképe a nők
nek, dé mint nemes szivü, igaz keresa'ény 
nő részt vett egyháza eleteuek minden moz
zanatéban éa jótékonyságáért emlékéi étét 
sokan áldani fogják. Temetése szeptember 
bó 29.-én ment vegbe a nagyszámú rokon- 
•*g, egyház eiöijái óságának, számos is
merős és jtbarámak resavete mellett. A 
boldoguhbán dr. Tóth Sándor lévai ügy. 
Téd, lóth Lajos zólyomi rti. lelkész és

Tóth Béla gazdálkodó nzerető édes any
jukat gyászolják. Nyugodjék békében 1

— Betiltott vásár és zöldség
szállítás. Bsrváimigye alispánja a </<«• 
rarnstentyyöryyi októberi országos váfári i s 
a zö dségnek Kyitramegye terüleiérö. hoz
zánk való behozatalát szigorúan betiltotta.

— Szüreti mulatság. A keresztény 
munkásegy esület ma tartja szüreti m tla - 
ságát* Az érdeklődés oly nagy, hogy a ren
dezőség szükségesnek á'ta sátrak felál i- 
tását is a vendégek számára.

— Népkönyvtár. A fő dmivelésügyi 
miniszter Nagyszilé község részére száz kö
tetből álló népkönyvtár! gyűjteményt és 
ennek elhelyezésére egy 20 korona éitélü 
könyvszekrényt engedélyezett.

— Vásári lopások A múlt hó 26-á i 
megtartó.t barom vásáros Kollár Gugió es 
Lakatos Zsófi cipányot egy vidéki gazda
ember zsebéből 60 koronává! telt taicat 
loptak ki s azzal futásnak ered ek. A Cseud- 
örség üldözőbe vette a tolvajodat es a va
súti állomás mellett levő giz-gazos terüle
ten el is fogta. A cigányok a Kihallgatás 
tál tagadták a lopási, de a tanuk val 0- 
másai aiapjan kétségen kívül megaliap ttat- 
vái, hogy ök voltak a tolvajok, — a to
vábbi eljárás végett a kir. járásbíróságnak 
adattak at. — A 28.-án tartóit kirakó vá
sáron pedig Mikes Lsjosué rzúi Bencsik 
Zzófia alBÓpéli asszony ilromo Peter garam- 
szentkereszti kékfestő satoiáuól 40 méter 
kelmét lopott. A tolvaj asszonyt a kékfestő 
maga fogta el es a rendőrségre Kísértét e. 
— Paksi Jánosné, szú . Katona Erzsébet 
ugyancsak alsópéli lakos, asi lopásért már 
többször volt büutetve, Polónyi Jáoos ba
kabányai csizmadiának sátorából egy pár 
női cs'Zmat akart elemeim, de a csizmadia 
rajtacsipte öt s eladta a rendórseguek, A 
tolvaj asszonyok a rendőrségnél a opast 
Leismerven, megbüntetés vég tt a kir. ja- 
rasbirosi ghoz küldettek.

— Kinevezés. Antalik István óosrsi 
segedielkesz huuruadasi adunuisztiálornak 
neveztetvén ki, helyébe Kákonyi Zo tan 
LhszIó ujuiisée küldetett Ouanra.

— A lévai kerületi munkáspénz- 
tár igazgatósága részéről kozbirre lutotia, 
bogy a lévai kerületi in un. ábiztosis'.ó pénz
tárban a hivatalos órák a további intézke
désig naponként deiutan 3 Oiáói 0 óráig 
le.znek megtartva.

— Altatva Bar. A folyó év szeptem
ber ho 26.-au Leven tarlóit orszago. ádat- 
vasárra feibajiatott szarvasmaih«: 1718
drb; ló es csikó: 1884 drt ; juh: 2000 
drb; sértés; 221 drb; kecske: 9 drb; sza 
már : 3 drb ; összesen : 5835 drb. E.adatott 
szarvasmaiba: 1051 drb.; io es CsisO : 399 
drh. juh: 1172 dru. ; series: 122 drb.; 
kecske: 9 drb.; izam.r: 3 nro. ; össze, eu: 
2756 drb.

Állandó bútor kiállítás. A székes 
főt áros lege rdeaesebb iáit áu) osságai köze 
tartozik tlviiaabatetlaiul a budapesti Ipar
test üiet védnöksége alatt ai ó „Antalotok 
Bútorcsarnoka'' (111. Jossef-Krt. 28. »zuiu 
es Fer«LCiek-leio 4 szí m. Ku aly-pa.ols) 
helyiségeiben levő állandó buioikihl, tán. 
Itt a közönség egy helyen összegyűjtve, 
ízlésesen csoportosítva, megtalálja mindazt, 
ami egy modern lakásberendezéséhez szük
ségéé, A berendel én tárgyak olyan dús 
vá tszteka van itt együtt, hogy az egysze
rűbb buloio.on kivüi feileihe.ok a legke- 
nyesebb igényeset kielégítő lakbereudez isi 
műremekek is. Az asztalos mesterek jobbjai 
azért tartják töm mar 12 esztendeje ezen 
megtekintésre mello bu crkiállitasf, hogy a 
közönségnek módjában legyen iskasansk 
berendezését közvetlenül, minden közvetí
tés elkeiüiesevel az ipaiosiói beszerezni. 
Az asztalosok bútorcsarnokának föllel len 
megbízhatóságát szond ee jó hírnevén kívül 
igatoja meg azou körű meny is, hogy mm- 
deu eladóit bútordarabért jótállást valiai.

Még a legbátrabb ember is meg
rezzen, ba o.vassa a ispozbar, bogy a ko
lera veszélye fenyege'. Megijedni pedig 
nem jó, sót meg lelni sem keil annak a 
kt’leiáiő, aki ádndóau tart egy pa ack 
Esterházy cognacot f.ázauai. A t.sztsság 
mellett egj*O»“ ellenszere a koicransk.

Közönség köréből.
Felhívás,

Hí még lennének egyesek, akiknek a 
kórház mel etti, régi temetőben halottjaik 
vannak, kérem, jelentkezzenek a plébánia
hivatalban, hogy halottjaiknak az új teme
tőbe való átszállítása iránt intézkedhessünk

Léva, 1910 okt. 1.
R. kath. plebania-hivatal.

Hivatalos közlemény.
5478/1910. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1911- évi 

községi közmunka összeirási és kivetési 
lajstromok elkészültek s azok f, évi októ- 
i>et bó 1-től 16-ig a városi számvevő hiva
talos helyiségében kösszemlere vannak le 
téve s a hivatalos óiáit alatt (I. emelet 10. 
ajtó) megtekinthetők.

Felhívom az érdekelteket, hogy az ös
szeírást és kivetést tekintsek meg s az el
lene való észrevételeket okt. hó 16.-ig szó 
val jelentsék be vagy Írásban ugyanott 
nyújtsák be.

Liva 1910. évi szept. hó 25.-én.
JBödo. 3a. Xuetjos 

polgármester.
5859/1910 szá u.

Hirdetmény.
A Léva városi 1-gtöbb i dófizetök 1911. 

évi nevjogyzékenek kiigazításával megbízói 
bü.döttseg folyó évi október bó 7.-én reg
geli 10 órától d. u. 5 óráig ttrjedö időben 
a városház tanácstermében fogja nyilvános 
ülését megtartani.

M ndazok, Kik a névjegyzékbe való 
fölvételre igényt lartbatnak, érdekelteknek 
tekintetnek s ni nt ilyenek a küldöttség 
eljárása aisaimaval érdekeik megóvása v. - 
ge.t t. küldöttség előtt megjeienbetnex, s 
erről ezen hirdetmény útján ertesntetnek.

L va, 1910 évi szeptember hó 28. ár.
SöcLog^a. Tustjoat 

polgármester.
1884—1910. szám.

Hivatalos hirdetmény.
Ezennel iözhirré teteiiK, hogy az 1910. 

évr sterkesziett III. oszt. kér. általános 
jövede mi pót-, hadeíj-, fegyveradó, nyilv. 
szí tnsdasra kötelezeti váliaiatos adókivetési 
lajs roma mega.lzpitva, az ar.-mzróthi m. 
kir. péniügyigargatósagtói lecrkeztek, miért 
is az adózó i ötonseg ertesitietik, hogy ezen 
lajstromok Léva város adóhivata á-iái 1910. 
évi október hó 3-tól 1910. évi október hó 
11-ig beiáióng 8 napi aözazimíere letzuea 
kiieve es az érdekeitek altat a hivataloi 
órák zlait meglesiuibetek.

Totaiiba, hogy az adó kivetése el eu
• ) azon adózók, kik a kivetést lajstioai- 

ban iárgyalt adónemmel mar a műit ívben 
is megróva voitak, a lajstiom közzétételit 
követő 15 nap alatt.

1) azon adózót pedig, kik a kivéteti 
lajstromban megállapított adóval ez évben 
első ubeu rovattak meg, adótartozásuknak 
az adóáöuyvecskebo tor.ént bejegyzései kö
vető 15 nap alatt nstaiaui feiebbezéseiket a 
'áron adohivalaiual a lévai m. k.r. péin- 
úg> igazgatóságnál beuyujthatjak.

Vai Ősi adóhivatal
Léva, 1910. évi október hó 1 én.

Komzaik 
adóh. lönők.

Szerkesztői üzenet.
F. P. Korpona A’aponan rendbe kell szednönk, 

csak úgy le«z közölhető.
S. A T. Esztergom A C8er?.példányt megindítjuk. 

Gratuláltuk! Méltatás jövő raáiabau.
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Lévai piaciárak.
Kovatvizető : Kó*iya József rendőrit %p: tán y

Busa ro.-mázsánként 18 £or. 60 tíli. — 
18 kor. 80 Kétszeres 14 kor. 20 Hll. 14
bor. 80 üli. — Buzs 14 -or 60 fiji. 14 *or.
80 fiil. — Arp 13 kor. 40 üli. 15 kor.
50 üli. Zab 16 kor. 20 611. 16 kor 60 áll.
Kukorica 12 kcr. — tiil. 12 Kvr. 80 ül. 
— Leiv'fe 26 aor. — ül . 27 aor. — níl. — 
Baű 19 kor — r)l. 20 bor. — áll — Kö
rt 12 kor. 40 . 12 o 80 Hl..

VttUhbb.aK lüU kliOnaunt.' Vörös ló- 
heie lurmcazu töl ar.űKaiuuntei 150-155 
Vörös .óboré kis .rausaa 135—145 Vörös 
lobere, nagy arankas 125 — 140 Luczerna 
lei mesietiol araukamentes 165—170 Lu
czerna, világos szeuiü aráukas 155—160 
Luc.eri a, tiarua* szviuü 115—120 Bioorlie e I 
80—85 Banacaiu 32—34 Aluhariaag 14—15 I

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1910. évi sztpt. bő 2 5-tol 1910 évi okt. ho 2-ig.

Születés.

A szülök neve
Jd <D 0) 

< a a

Q»

A gyermek 
neve

Buctha Fal Tóth A nes tiu János
Heinemsnu Gyula Do'eg E. tiá Dezső
Cser iák Szidónia tiu Sándor
Oroszi Dávid Engel Gizella leány Kiara
Kacián Is v»n Kis Julianna leáuy Jo áu
Bella Mátyás Manczér M. leáuy Julianna
ifj. Diczi István Siőllösy J. leány Ilona
l’rtykó János Jelenszky B. leány Róza
Btlla József Slvhér Mária ti 1 József
Gál Eszter leány E'e

Hazasso.

Volcíreny is mcuvasszoüy ueve Vallása

ifj. Palkovics János Koaziva R. rkath.
itj. Mészaios Sándor Major T. r» f.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

■.
Ozsvald Lídia 61 ♦ v gyomorrán

Zimáuyi Mária 1 bő veleszül. gyeug.

Nyilttér*)

LSEI DLITZ^PORaJ
Enyhe, oldó há/hzer nivdavoknak, kik tmesztés 
za*/-roLban és az illő eleimód egyébb követkéz 
menyeiben treuvednek.

Egy eredeti debez ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük ^£oll
készítmény* it.

XiT bedörzsölés,
elismert, régi jóbirnevű háziszer 
szaggatás és hiilésböl származó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ára kcr. 2

Kapható minden gyogvszertarban 
és drogériában.

Fészetküldési hely M( LL A.
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I. Tuacbbuen 9

vwirs ifobmintwiiB

luvóhangszerek
süléitől c.rbi.in hfrrr őlstlan óJrpotbsn, 
irpjtn ju'őryos őrön J.ph.tók. A harg- 
frerik StOWaSEer fjír n>árj«i. 1 <bb. E. 
k siiiet, ebtrfa uj eiilst billentyűk. 1 drb. 
Siárnylürf, benperg< p»»et I. mit őség.
1 drb. Basa1 űrt „ I. B
1 „ Trombita , I. B
1 „ Pos.un „ I- „
1 „ F B< mbardon bgep, I. „
l , B Helikon bergerg. I. „
1 r Es P.a'on B I. B
~ „ kis dob verőkkel.

Kiadó h&z.
uek megfelelő ház,

Mirngor ó-utcaa 17. 
számú mai kor igényei, 
mely 4 szoba, i onyha- 

iürdö-szoba, karira, pincze, nm y üvegezett 
folyosó, in« l <k-> pületben így cse'éd szoba,
mosókonyha, ki t udvar, konyha kert no
vember l-töl bérbe adó (megjegyzendő két 

lakásnak is használható.) Föltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhatok meg.

Kiadó korcsma,
ház-szám alatt levő koic m* h Iviség 6 évre 
bérbeadó, bővebb felvilágos tá- Cservenka 
András ujbarsí lakosnál szerezhető.

Eladó szöllö hajlékkal.
Kákában egy emeletei híjlek azftllövel 
együ‘t eladó Bővebbel- özv. Markly Já- 
nosnénál ott.

T71a4A> nyakai ut 7 szám alatti" — 
■■XwkXU ■ két lakásból á ló és külön gyü
mölcsös upvarral biró — Forgáes-féte lak
ház a hozzá tartozó szép fekvésű szőlőte
rülettel : egészben vsg két részre osztva. 
Érdek^döh Djínden n?p délutáni órá^baD 
megtekinthetik, a különleges bor éa cae- 
mf‘i;e fajokkal k ültetett ezöiöt és — szü
retig — antixk szép tonnásét.

Szakácsnő
a lévai honvéd-tiszti étkez

débe kerestetik.

Szakvéleményen.
A magy. kir. műegyatem borászati 

laboratóriuma által hivatalosan meg
ejtett és általunk tudomásul vett vizs
gálatok alapján az

Esterházy-Cogn acot 
betegeinknél alkalmaztuk és azt sike
resen használva, mint kitiinc minő
ségűt és a francia Cognacokkal 
vetekedőt a legjobban ajánlhatjuk.

Kelt Budapesten, 1892 nov. 25.
Dr. Tauífer Vilmos, 

egyetuni tanár.

Dr. Stiller Bertalan, 
egyel emi tanár.

Dr. Réczey Imre, 
egyettmi tanár.

Dr. Perük Ottó, 
egyettmi tanár.

Dr. Ketly Károly
egyetemi tanár.

Dr Ángyán Béla,
egyetemi tanár.

Dr. Poór Imre,
ír. tanácsos, egyetemi tauar*

Dr. Báron Jónás,
egyetemi tanár.

I
I
I

<

"PIoJA VamXammmÁm Gróf Breunner ■blZLCLO DOrtCriIlOS. örököseinek

zsslizi uradalmában eladó az idei bortermés. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a „Központi 
iroda Zsellzen.

Művelt és okos ember nagy súlyt hegyez a 
logápolásra, mert annak eibanyagolasa nem-

gyönyötüou fehéríti 
iogszappau. Kapható 
soréit. 3 darabot bei

csak szépséghiba, ha
nem agyúén undorító 
szagot ad a leheletnek. 
Szakorvosod egyönte
tű veiiiuenyo szerint 
a beteg lóg további 
romlásai megakasztja, 
a száj Üregei szagta
lanítja s a lugasai 
SziraKa-té.e Mentből 
gy ogy szertárakban J 

menne auld 3 Korért
Sztráda gyógyszerész Moboi. Kapható : 
„Fekete Sasu gyógyszerárban Léva.

299/1910. vgutó azám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881, évi LX.

t. -c. 102. §-a értelmében ezennel közhírre teszi, hogy 
az ujbauyat kir. jarasbirósaguak 1910. évi V. 77/3. 
számú végzésé következtében <lr. Baibach Béla Ujba
uyai úgy ved altat képviselt Perlaki Ignác javara 721 
kor. 07 t'ili. s jár. erejeig 1910. évi május no 14.-en 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- es leiül- 
lógjak es 13»8 koiouaia becsült következő ingóságok
u. in. : bolti aruk, italok, stb, nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely áiverésnek az újbányái kir. járásbiróság 
1910. évi V. 139/2. számú végzésé folytan 1918 koroua 
lokebovetelés, ennek 1910. évi jauuar hő l-lől jkró 
6U/O kamatai és eddig összesen 134 kor. 10 üilérbeu 
biroiiag mar megállapított költségek erejeig Újbányán 
a heiysziueu, liosszu-u, 216 sz, alatt leendő megtartá
sára i9io. évi okt. ho 7. ik napjának d- e. 3 oraja 
határidőül kituzetik es ahhoz a venni szándékozok 
czeuuel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. a. 107. es 108 
§-ai er léimé ben keszj euzüzeles mellett, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetéu a becsarou alul is el loguak 
ada'ui.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
is ie- es feiülfogialt attak es azokra kielégítési jogot 
nyertes volna, ezeu árverés az 1881. évi XL. t. c. 
120. §-a erteiuiebeu ezek javara is elrendeltetik.

Újbányán, 1910. évi szept. hó 20,-an.

Hubay Kaimon,
kir. bír. végrehajtó.

3257/1910. tlkvi szám;

Aiverési hirdetményi kivonat.
A lévai kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság köz

hírre teszi, hogy a wGazdak biztosító szövetkezete*1 
cep vegrehajtatouak dr. Kiéin Jakab lévai ügyved 
iniut biroilag kirendelt ügygondnok által képviselt 
ismaietleu helyen tartóskodo Fay Edeue szül. Mari- 
assy Maria végrehajtást szeuvedo elleni Vegrebajtasi 
ügyében beuyujiott ar vei esi kérvényé iolytau a ueve- 
Zűti végrehajtató javara Ö07 kor. 19 fillér tőke, ennek 
1904. évi március ho 23 uapjától jaru ó°/# kamatai, 
<0 kor. 40 fillér eddigi per es végrehajtási, az ezúttal 
24 kor, 20 fillér beu megállapított árverés kereti, vala
mint a meg kimerülendő további hoitségekuek kielé
gítésé végett az 1881- évi LX. t. c. 144 tj-a es a vhn 
alapjan a vegrebajtasi árverest a végrehajtást szen
vedő Fay Edeue szül. Maiiassy Marínnak a lévai kir. 
járásbíróság terülereu Léva r. t. varos hatarabau fekvő 
es a lévai 2 74 számú tlkouyvbeu All sor 34ja 
hrzi szám a>ait felvett ingatlan es azou épült 43 o. sz. 
hazbau való B 10 tetei matt 1/9 rész laiajdoui illet
ményeié 1367 kor. 44, fillér kikiáltási arban az árve
rést elrendelte,vmeg pedig a Vtn 2b $j-a alapjan ak
ként, hogy ezeu határnapon az mgatiau 692 kor. 61 
iid.inéi alacsonyabb áiou ciadatui nem lóg es hogy 
ezen árverés altat az elárverező qö ingatlanra C 16 
Letel alatt özv. Mariássy Istvauue szül. Habéi Adél 
Zavara bekebelezett özvegyi jog nem lesz érintve,

Ezen nyilvános bírói árverés 1910. 0VÍ Október 
hó II napjan d. e. 9 orakor Levan a kir. jarasbi- 
roaag mint telekkönyvi batosag >rattaraban less 
megtaitva.

Aa árverelni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
kikiáltási árának 10%-át kes'péuzbeu vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42 §-abau jelzett árfolyammal számított 
es az 1881. évi 3333 számú I. M. R. 8 §-ábau kijelölt 
ovadékképts értékpapírban a kiküldött kezehez letenni 
vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170 §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál törtéut előleges elheizezé* 
sérül kiállítót t szabály szel ü elismervényt átssolgaltatni, 
mely kötelezettség alól csak a Vhu 21 §-ában megne
vezettek vauuak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb ígéret esetén a bá
natpénz a Vhn 25 §-áuak megfelelően és az itt jelzett 
jogkövetkezmények terhe mellett kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbiróság mint telekkönyvi 
hatóságnál 1910. évi julius bó 19 napján, lloffinauu 
sk. kir. albiió.

A kiadvány hiteléül.

Dodek
kir. tlkvo.tő,
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Kiadó lakás. alöMrböi és k.mará- 
ból álló modern udvari lal'á* vízvezetékkel 
Oam&n-tér 3, számú házban kiadó.

Bara- és Hont megyéket érdekló

vasúti uj menetrend. 1910. október hó 1-töl.

CLIMAX
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok 

Legjobb el lég 
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda

sági és Ipari 
célokra.

Nincs 
robban Aei 
veszély I 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 

referenciák

Bachrich. és Társa
Budapest, Wien, Hamburg
MOTORGYÁR

Wien, XIX/6, Heiligenstadtlerstrasse 83. 
Magyarországi mlntaraktár és irodi: 

Budapest, V., Szabadságtér 17.
(Tőzsde-palota.)

!l

PALMAKAUCSUK
SAROK

G-Berzencze—Léva. Léva—Csata—Parkany-Nana
G< .-Berzencze ind. 
Jálua . . .

60*
bio

Saskő Váralja *619
Gr.-Szt.-Kereszt 626
Geletnek-Szklenó 643
Szénásfalu-Vichnye 649
Zsarnócza 711
Zsarnócza-Fürészm. *7 16
Garamrév 732
Rudnó 7 38
Újbánya . . 7 48
Bars Barzence 6. őrh. 7 07
Gr.-Szt.-Benedek 817
Kovácsi « 8 28
Nagy-Koszinál) 8.3

• • }"d.’ u8 08
91.

Nagy-Szecse 9 02
Alsó- Várad 9
Nagy-Salló . 942

Zeiiz . . , 1012
Garam-Damásd 10.,,
Oroszka . ,
Csata . . . érk. 1003

„ ... ind. 1°44
Béuy . . , 10
Kéménd . 1054
Kőhid-Gyarinatb 1106
Párkány Nána érk. 1130
Budapest felé . ind. 12 36

" i» ■
.... érk. | 40

" " ■
Bécs felé . . ind. II83

• • R
u ... erk. 546 1
un ■ 1

12 30 
12’8 i 
12‘»i

1 06 1

1 26
1 34 I
205 |

*210|
217 I
222
242
252
313
3 24

3 87
3 34
410
420
426
446
5 04
515
52*
530
60«
614 ■
6~ 
ö”
6ó6
8Ö7

827
1035

945

600
6Ő8

6ia
641
7Ü4
7“

7*7
*7^2

7öö
8“

8*7
853

*916
9 27
943

1000
514
Ó24
£>30 
jöo
6«ö
620
624
635
653
704
714
726
740
831
88’
940

1116
823

12“

12“ 
1251 
123’

1*’
135
l45
1 34
2oo
2»8
219
229
2*>
255
312

342
530
555
305
333

1043
655

Pártany-Naua -Csata -Léva. Le va-Gr.-Berzence
Budapest . . ind.

Becs . >ud.
Párkány-Nana inti. 
Kőhid-Gyarmath 
Kéménd . . 
Béuy .... 
Csata . . . érk.
Csata . . . ind.
Oroszka . .
Garam-Dainisd 
Zseliz . . .
Nagy-Salló 
Alsó Várad . . 
Nagy-Szecse 
Léva .... érk. 
Léva .... ind. 
Nagy-Koszmály 
Kovácsi . . .
Gr.-Szt.-Beuedek 
Bars-B jrzeuce 6. őrh. 
Újbánya . .
Ruduó . .
Garamrév . .
Zsarnócza-Fürészm. 
Zsarnócza . !
Széuásfal’i-Vibnye 
Geletuek-Szklciió 
Garam-Szt.-Kereszt 
Saskő- Váralja 
Jálna . . . 
Gr.-Berzenezé .

2>o 930 705 660

915 1106 400
4 18 54Ö 855 90Ő
433 5öó 916 920
4 48 ö“ 923 933
4 57 619 934 944
5 *’ 629 944 954
531 637 10»7 1002
538 644 1022 10“
547 653 1031 10“
5 58 7 04 1O43 10“
623 728 1103 10s7
6^ |43 1123 1 1Ü9
6*3 748 1128 11“
6Ö4 759 113“ 11“
7 25 809 12K —■
749 827 1 28i
760 835 12“
819 853 J02

*83" *903 *116
854 9‘4 ,32
9Ö5 919 139
917 980 151

926 936 p9
9ő4 955 2“

101Í 1006 233
1033
1108

10>2
1030

2<o
3“6

1118 1037 3‘5
11“ 10*6 325
11” 1053 333

B.-Gyarmat—Parkany-Naiia cs vissza. Érsekújvár-Kis-Tauolcsauy es vissza.
B.-Gyarmat ind. 255 820 220 Érsekújvár . . ind. 440 917 1 4*2 900
Dejtár . . . 322 847 ‘Bankeszi 3 sz. őrb. 453 980 454 *913
Ipoly Vecze *338 *y 08 *302 N.-Sarány . . érk. 500 938 1 502 921
Drégeiy-Palánk 359 926 316 Nagy-Surány ind. DUV 960 504 928
Ipolyság . . érk. 4Ü 948 335 Zsitva-Födémes Ó’-i'-i 1004 510 935
Ipolyság . . ind. 4>ö 9*0 348 Kis-Mauya . . b” 10“ 524 *948
Visk .... 507 10“ 405 Mánya . • 5” 1025 5“ 9*9
Szakállos . . 523 102“ 426 ‘Szí. Mi bál) úr ÖÍ7 1035 58» *967
Bél .... *534 10*0 438 Vajk .... 057 104« 5‘8 10Ö8
Ipoly-Pásztó Ö60 1053 455 Verebély . . 6“ ÍB8 6io 1028
Zalaba . . . 6Ö7 1110 512 Zsitva Újfalu . 635 112« 621 10*7
Csata . . , érk. 620 1123 525 ‘Betekints 6*4 1138 6?9 *1046
Csata . . . ind. 640 1130 547 Tasz ár . . . 664 ll48 637 1053
Párkány-Nána 727 1217 64« Arauyos-Marótb 7 09 12«8 6ÖÖ női

Vissza. Kis-Tapolcsány 7 20 1221 7öü 117ö
Párkány-Nána ind. 900 428 5*6 Vls.xa.
Csata . . . érk. 9 51 520 681 Kis-Tapolcsány 510 838 35» 800
Csata . . ind. 1020 548 6‘6 Arauyos-Marótb 520 861 4“ 815
Zalaba . . 1O84 5 5’ 65» Taszár . . . 532 907 422 832
Ipoly-Pásztó . JÓ38 615 719 ‘Betekints őrh. 534 916 ♦ 429 *8*0
Bél ... . 11 »’ *6« ♦729 Zsitva-Ujfaiu . 5*7 926 488 8“
Szakállos , , 11“ 6JÜ 74» Verebély . . 6“ 901 502 9”
Vi.k .... U‘0 6öő 8°3 Vajk .... 6“ 10"* 5“ 928
Ipolyság , . érk. 1202 718 826 *Szt. Mibályúr 627 10“ 9a»
Ipolyság , . ind. 1208 720 8*6 Mánya . . . 636 108' 530 lOöö
Drégely-Paláuk 1230 739 920 Kis-Mánya . . re *0 10»7 *536 10Ü7
Ipoly-Vecze . 12*3* .701 »982 Zsitva Fődemes 649 104’ 5“ 10“
Dejtár . . , 104 8U« 960 Nagy-Surány . érk. 700 11“‘ 565 10SS
B.-Gyarmat . 123 833 10“ . ■ ind. 707 U“9 5Ö8 10*6

‘Báukeszi őrb. 716 ll1’ »60« *1066
Érsekújvár . . érk. 727 1129 618 uiö

A fekete vonallal aláhnaott számok az eali « 4-Atól reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
gy = gyorsvonat; • =* személyvonat.

‘jelzettek feltételes megállás. *

„Útmutató" legujlbí , ™netrend
Nyitrai és Társa r. t.
könyv-, papír- ét zeneműkereskedésében Léván-
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Léva r. t vátos képviselőtestülete 6524/1909 sz. 
határoz, tával

30 gazdasági munkásház
fölépítését elrendelvén, miután azok költségei törvény
szerűen engedélyezve vannak, az 5822/1910 sz. képvise
lőtestületi határozat folytán azon 30 munkásház építésére 
vonatkozólag az egységáras verseny tárgyalási hirdetményt 
újból közhírré teszem,

Az építkezési munkák ezek :
I. Föld, kőműves és elhelyező munka.
II. Ácsmunka.
III. Tetőfedő munka.
IV. Különféle munkák.
A munkálatok Léva város Koháry-utca 81, sz. telkén 

teljesitendők, a talaj normális, fúrás uem történt, — miért 
arra vonatkozólag a munkaadó város közönsége szava
zatosságot nem vállal,

A munkálat az ajánlat jogérvényes elfogadása után 
8 napon btlül megkezdendő és befejezendő 1911. évi 
julius hó 25-ik napjáig.

A szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt, sér
tetlen borítékban elhelyezett ajánlatok Léva r. t. város 
közig, iktató hivatalában f 1910. évi október hó 15 ik 
napjának d. e 11 órájáig adandók be; az elkésve 
érkezők figy elembe nem vehetők; a borítékot: e felírásnak 
kell lenni .* „Ajánlat a munkásházak építésére11, — aján
lattevő : N. Nu.

A vállalkozók a vállalati összeg 5% át kötelesek 
Léva város házi pénztáránál letenni s az erről kapott 
hivatalos nyugtát tartoznak az ajánlathoz csatolni. — A 
beadott ajánlatokban az egységárak részletesen fel- 
tüntetendők.

A beadott ajánlatok Léva város tanácstermében 
1910. évi október hó 17-ik napján d e 11 órakor 
fognak ÍÖlbontatni, melyen az ajánlattevők vagy kép
viselőik jeieu lehetnek.

A tervek és egyéb iratok a városi kiadóhivatalban 
naponkint 9—11 óra közben megtekinthetők es meg
szerezhetők.

Az ajánlattevők a végleges döntésig kötelezettségben 
maradnak ; akinek ajánlata elfogadtatott és a szerződés I 
megkötésére — felhívás után 3 nap alatt — nem j- lent- . 
keztk, — bánatpénzét a város javara elveszti.

A pályázók törvényes képesítést tartoznak igazolni; 
a hatóság előtt ismeretlenek pedig megbízhatóságukat is.

A város föutartja magának a jogot, hogy az aján
latok és az ajánlattevők személye közt szabadon választ- I 
hassoD, — barha a megbízatást nyert ajánlattevő nem a 
legolcsóbb vállalkozó lenne is.

Utóajánlat uem fogadtatik el.
Ajánlattevőkre nézve a fentieken kivül az 1907. évi 

111. t. ez. és a vonatkozó miniszteri rendelet hstaroz- 
mányai is kötelezők.

Kelt Léván, 1910. évi sztptember hó 24-én.
Bódogh Lajos

I olgármester.

2296/1910, kig. szám.

Tűzifa-eladási hirdetmény.
Ujba^ya szab, kir. rend. tar. város 19<O. évi október 

hó 14 éu d. e. 10 Órakor a városház tanácstermében zárt 
írásbeli ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános árverésen 
ebdja a tulajdonát képező erdő alábbi részeiben termelt bükk 
tűzifa mennyiséget.

1. Az „a" ü. o. I. vgs. 3 és 8 osztagban termelt bükk 
tűzifából 450 ürm. hasáb és 555 ürm. dorongfát.

2. Az „Atf ü. o. II. vgs. 41. osztagban termelt 995 ürm, 
hasáb és 358 ürm. dorongfát.

3. A ü. o. II. vgs. 54 osztagban termelt 634 ürm.
hasáb es 259 ürm. dorongfőt.

A dorongiánál » . » » 5 „ 40 „
Az újbányái vaautt ái'omáson-kocai rakományonkinti átadás esetén ;

A basábfánál-kocsi raaotnány ónk inti „ 130 korona

A kikiáltási ár :
a. Az erdőn leendő átadás esetén.
A hasábiánál ürm.-kint n n n 3 korona
A dorougfánál . „ , „ „ n 2 •

Bánatpénz
az l alatti tüaita készletre „ n 246 korona
a 2 n n • n n n 370 na á 9 fi n • n n 242 »

A kikiáltási ár :
b. Az újbányái vasúti állomáson leendő átadás esetén.
A hasábtánál ürm.-kint - 6 kor. 50 fill.

Az árverési feltételek az újbányái m. kir. járási erdögond- 
nokságnál és alulírottnál megtekinthetők.

A dorongfánál , „ 108
Bánatpénz mindkét esetben

n

az 1. a*aati tűzifa készletre „ „ 560 korona
* o ’ " „ „ 800 n
* , . n n • n » Ö30 n
Uioajániatok ei nőm fogadtatnak.
Ajánlat mindin fgyes csoportra külön-külön is megtehető.

Újbányán. 1910. évi szeptember hó 26-án.

Dr. Krafft Dezső
polgármester.

^OOOO IOOOOOOOOOO<§ 
A A Budapesti Asztalos Ipartestütület A 
zv védnöksége alatt álló X

0 BÚTORCSARNOK 0 
0 és hitelszövetkezet
Q az Oraz Közp. Hitelszövetkezet tagja.

0 12 éve fennáll, felhívja a n. é. butorvásárló 
Őzöm ég figyelmét, hogy VIII. József-körut

sz. (Bérkocsis utca sarok), valamint IV 
) rület, Ferenciektere 1. szám Királyi bérpa- 

A lota) újonnan átalakttott helyiségeiben rendezett

kö-
28. 
ke-

lakásberendezési kiállítás 2 
megtekintésére, raktárunk, mely a leguagyobb az X 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi- V 
telű, művészek által tervezett és szakbizottság által M 
felülvizsgált bútorokból áll, teljes lakásberende /\ 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk. V 

minden darab jótállás mellett adatik el. Q
ooooiooooooooooá

Alkalmi vétel.
a n. é. közönség rendelkezésére bocsátom.

21 év óta fennálló üzletemet folyó évi november hó 1.-től a városi szálloda 
épületébe helyezem át. Ez alkalommal raktáromon levő áruimat 

Mélyen leszállított árban
Maredékok és egyes más cikkek teljes kiárusítása.

I^Ql^rY^Snn Bódog vássot-, itbértemű-, divatáruk-, női felöltők-, raktára,

w Régi üzlet helyiségein bérbe adó.
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Loserth Dezső
fűszer-, csemege-, bor- es ásványvíz kereskedtse

LÉVA, Kossuth LajOS-tér I. (Városház-épület.)
Ajánlom mindennemű friss fűszer- és cse

mege-áruimat olcsó árak, gyom és pontos kiszól 
gátas mellett1

Naponta érkezett friss felvágottak, becsi es frankfnrti virsli. 
Prágái sodar naponta főzve.

Állandóan friss tea-vaj, csemege liptói túró és 
különféle sajtok. Navy választék finom czuknrkakban 1 

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktara

Knapp Dávid,

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BÜTORRAKTÁROMAT, 
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá 
helyeztem át.

s kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 r'vig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben i», »ho) úgy a lej, modernebb, mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

betű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József, 

bútorkereskedő LÉVÁN.

00
80000000ü0
í)
*■000000000000000*

mezőgazdasági és varrógépek 
---- nagy raktára LÉVÁN, =====

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.
Hazai gyártmányú gépek

m. EOFHERR es SCHRANTZ féle gőz-
cseplő készletek, GANZ-téle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— geosk es géprészek, ,,. ~

11.

Uradalmi várkert
1911 évi január 1-töl bérbeadó. Bőveb
bel a lévai uradalom központi irodájá

ban megtudható.

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván

I
I

Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direktforrásokból beszerzett

lőszer- és gyarmatáruinkat, 
valamint állandóan friss CSeiT.ege- 
Sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeál uinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ar, mint minőség lekmteteben 

verten)en kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemőny rr.agvaki
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolir.eum, aszfalt-fedellemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kenpor, kék 
és zöld gálicz, iaffia-háncs, min 

dennemü festekaru,
portland és románczemcnt 
állandó nagy gyári raktára.

M. k ir. marbasó és lőpor áruda, 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!
Varrógépek

5 évi jótállásra.

í

Kern Testvérek
fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése

Telefon 14. LE V A. Alapittatott 1881.

Ajánljuk továbbá újonnan berendoMtt vas 
áruházunkat.

Állandó raktárt tartunk legfinomabb nickel. alumí
nium. email, öntött és lenit z

kony haedény ékből, 
egyeneuly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű sajtolt lapát, ácséi répavilla es répakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu, iürész, reszelő, metsző olló, ojtó 
kés, csszes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej 
gazdacági, bádogos- és kómives szerszámok, épü
let- és Lutcivasalások, olajozók, keuőszeleoczék, gép
szíjak. ► zivattyuk, kei dertömlők, tömitő anyagok, víz
mentes ponyvák, ceigafurók, kilapácsok, saluk, üllők, 
kereskedtlmi öntvények stb. vasczikkekből.

Legczeltzirübb többaiör oavait horg drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Sz vés irffkerrsesre készséggé! szolgaiunk specziális 
srajanlattal. — Nagybani vételnél külön ajanlat.

I
II

r. gyorssejtójan Léván.


