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Ingyenes népoktatás.
Még 1908. évben meghozták 

az elemi népoktatás ingyenességéről 
szóló, 1908. évi XLVI. törvénycikket 
s dacára annak, hogy ez évi szep
tember 1.-én életbe kellett volna léptii, 
csak most bocsátották ki a községi és 
felekezeti népiskolákra vonatkozólag 
az életbeléptetési rendeletet. A beha
táskor igen furcsa helyzet állott elő a 
felekezeti és községi népiskoláknál. 
Ugyanis a törvény 1910. szeptember 
1.-től kezdve hatályba lépett. A tör
vény világos rendelkezése szerint te
hát. ezen időponttól kezdve a községi 
és felekezeti elemi népiskoláknak úgy 
mindennapi, mint ismétlő tanfolyamá
ban az oktatás ép úgy, miként az ál
lami elemi iskolákat érintőleg az már
1909. évi szeptember 1.-től kezdődő- 
leg foganatba vétetett — Bzintén teZ- 
jesen ingyenes, miért is ezen népisko
lákban többé sem tandij, sem az 1891, 
évi XL1II. t.-c. 10. § a által megálla
pított 30 filléres járulék nem szedhető. 
Csupán az áll jogában a mondott is
kolák fenntartóinak, hogy a mindennapi 
tankötelesek után 50 fillért meg nem 
haladó behatási djat szedjenek. Az e 
címen befolyó összeg azonban kizáró
lag az ifjúsági és a tanitói szakkönyv
tár gyarapítására fordítandó,

A törvény 3. §-a értelmében a 
községi és hitfelekezeti iskolafenntar
tóknak kérelmükre az állam a törvény
szakaszban előirt feltételek és korláto
zás mellett kárpótlást ad azon bevételi 
csökkenésért, amelyet az elemi népisko
lai oktatás ingyenessége maga után von.

Ámde elérkezett szeptember elseje 
és a kormány részéiől néma hallgatás
sal mellőzték a törvény életbelépteté
sét. A törvény szerint a felekezetek
nek és községeknek nem lett volna 
joguk többé tandíjat szedni, ámde az 
állam részéről a kárpótlás miként és 
mikor leendő kiutalásáról intézkedés 
ezen időpontig nem történt. És igy 
egyes felekezetek, amelyeknek költ
ségvetésében a lanlij jelentékeny sze
repet játszott, Lem tudtak mihez kez
deni, mivel tandijat szedni a törvény 
kifejezetten eltiltotta, az állami kárpót
lásról senki sem beszélt. Es ennél 
fogva legtöbb helyen a kényszerhely
zet következtében a felsőbb egyházi 
fórumok tudtával és hozzájárulásával 
folytatták a tandij szedését, sok helyen 
pedig önkéntes adakorásokra hivták fel 
a szülőket.

Már most, ba még soká késik az 
életbeléptetési rendelet, a viszonyok 
megváltozása sok kellemetknséget oko
zott volna az iskolafenntartó közsé

geknek és felekezeteknek. Végre a 
héten szeptember 17,-iki keltezéssel a 
közoktatásügyi miniszter kibocsátotta 
a rendeletet a törvényhatóságok köz
igazgatási bizottságaihoz, egyúttal pe
dig a kárpótlás tervezetét is elkészítve, 
az ezekért beadandó kérvények határ
idejét a törvényben megjelölt szep
tember 30,-ika helyett 1910. decem
ber 31.-ig hosszabbította meg. Végre 
tehát az ingyenes elemi népoktatás az 
egész ország területén életbe lép. A 
koalíciós kormány intenciójához ké
pest megváltás címén azonban csak 
azok az iskolák számíthatnak államse
gélyre, melyek az 1907. évi XXVII. 
t.-cikkben a tanitói fizetés és korpót
lék kiegészítése céljából kért államse
gély engedélyezésére nézve megálla
pított feltételeknek eleget tesznek. En
nélfogva most már törvénybe iktatva 
lévén az ingyenes elemi népoktatás, 
az iskola fenntartók kárpótlása az állam 
terhére marad. Vagyis lassanként oda 
jutunk, hogy az összes kiadásokat, me
lyek a magyar állam területén felme
rülnek, az állam saját pénztárából 
jogja fedezni anélkül azonban, hogy 
az iskola jellege, iránya és oktatási 
nyelve felett rendelkezhetne. Felmerül 
önkénytelenül is az a kérdés, vájjon 
nem lett volua-e célszerűbb ezen fél
intézkedések helyett az egész ország 
területén az összes elemi iskolákat ál
lamosítani ? Mert igaz ugyan, hogy a 
községi és felekezeti iskolákat és taní
tóikat az államnak módjában áll ellen
őriztetni, de a tapasztalás eddig is azt 
bizonyította, hogy nemzetiségi vidéke
ken a felekezeti iskolák valóságos me
legágyai a magyar állam ellenes ta
toknak. Már most nem lett volna-e 
célszerűbb, a minthogy előbb-utóbb a 
szükség kényszeríteni fogja arra az 
államot, hogy az elemi népoktatást az 
egész vonalon a saját hatalmi körébe 
vonja. A magyar államnak létérdeke 
a népiskolákkal szoros és elválasztha
tatlan konnekszusban áll, előbb-utóbb 
be fog állati annak kényszerűsége, 
amint máshol is történt, hogy az ösz- 
szes elemi iskolák fenntartásáról az 
államnak kell gondoskodni s akkor a 
mostani tarka iskolák helyett minden 
vonalon egységes, magyar nemzeti irá
nyú iskolák lesznek.

Ezért mi csak átmeneti törvény
nek tartjuk az uj népoktatási törvényt. 
Amint az elemi oktatás ingyenességé
nek szüksége önmagától merült fel, 
nincs oly messze az idő, bogy az ál- 
lrm maga kényszerülve lesz az elemi 
népoktatást teljesen államivá tenni 
már csak azért is, hogy az iskolák 
felett teljesen rendelkeznessék.

Ponyvairodalom.
A ponyvairodalom mindazt a szennyet, 

amit a köznapi élet a vásárra vet, a türel
mes r.yomdapapiros révén érdekes olvasmá
nyul nyújtja ifjúnak és vénnek ; az ifjúnak 
lelke tisztaságának megmételyezésére, a vén
nek petyhüdt idegeinek bizseregtetésére. 
Napjainkban pedig mindjobban tért hódit.

Ha pedig megfigyeljük, hogy egy gyil
kosságtól hemzsegő rémregény, egy sikkasz
tástól, furfangos lopástól duzzadó detektív- 
história, hisztériás nőknek és perverz férfi
aknak viselt dolgai mily suggesztiv erőve 
hatnak a fejletlen testre, a ki nem müveit 
elmére, az erkölcseiben még nem fegyelme
zett, ellenállásra képtelen ifjúban, méltán 
megborzadunk. Euervált korunk szellemének 
szörnyszülöt'je ez a „nisus in vetitum.“ De 
vájjon szabad-e ezt ölbe tett kézzel szem
lélnünk ? Nem kötelességünk-e szóval és 
tettel ellene küzdenünk eme métely elhara- 
pódzásának ? Azt hiszem, egy a feleletünk. 
Igen, kell és pedig mielőbb, nehogy késő 
legyen az orvosszer.

Erezzük, hogy ebben a tekintetben 
első sorban az iskolák jutnak kényelmetlen 
helyzetbe. Az iskola hirdeti a munkaszere- 
tetet, a kötelességteljesitést, mint legfőbb 
erkölcsi törvényt; tanítja a szépet, a jót, 
az igazat lelkesedéssel, hogy ugyanily hév
vei szerettesse azt meg a fogékony gyer
meki lélekkel. Es íme, az élet mást kiabál 
reklámjaival az ifjúnak l Újságok hirdetései, 
könyvkadók kirakatai hívják fel a figyel
met a legszemérmetlenebb képeslevelezöia- 
pokra, erkölcsi egyensúlyát felbillentő rém
regényekre, idegeit feldúló detektivhistóri- 
ákra. És mindezt potom öt fillértől busz 
fillérig 1

O.y irányzattal állunk szemben, amely
nek leküzdésére vagy legalább is megakasz- 
tálára kezet keli fogni iskolának, egyház
nak és társadalomnak egyaránt.

Nem feltjük iskoláinkat. Ezek meg fog
ják tenni kötelességüket és fokozottabb 
gondossággal irtani a gyomot. Hisz eleddig 
is, ha tautervi utasításaink keretében a ta
nításra esett is a fösuly, az idő javarésze 
a tantárgyak előadásai módjában is mindig 
az erkölcsi szempontot, a tanítva nevelést 
tartották szem elölt isko áink. Az a körül
tekintés, a mellyel újabban ifjúsági könyv
táraikat berendezik, az a bőkezűség, amely 
íme könyvtárak iránt nyilvánul, biztosíték 
-rra nezve, hogy ide bova-tovább csak aa 
eikö.csöt nemesítő, a szivet gyönyörköd- 
letve felvidító, az elmét élesítő és magasz
tos tettekre hevítő klasszikus müvek kerül
nek, a melyek olvasását a növendékek * 
vezető tanárok bizalmas egyetértésével és 
megbeszélésével megkedvelik s az iskola 
padjaiban hallottak kiegészítéséül szeretet
tel felkeresik fölkeltett érdeklődésük ki
egészítésére.
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Mit ssóljunk az egyházakról ? Hisz 
ezek az erkölcsök nemesítésének szüksé
gességéből fakadtak ; ez volt és marad >s 
létalapjuk s ennek meg is fe'eltek évezre
deken át b biztosak lehetünk benne, bogy 
főleg az általuk fenntartott iskolákban fél
tékeny őrködéssel támogatni fogják a tan
testületeket a jövőben is eme nehéz mun
kálkodásukban.

A legnehezebb azonban a társadalmat 
megnyerni eme munkának. Pedig úgy lát
szik, ezen fordul meg a Biker 1 Olt kell te
hát kezdeni, ahol a társadalom a legköz
vetlenebbül van érdekelve, a stülüknél. A 
midőn a gyermekek lelki és testi épségé
nek megóvásáról van szó, nem lőhet oksze
rűen, de nem is szabad a szülőket figyel
men kívül hagyni. Bele kell vonni ö et 
ebbe a munkába, mert hiába vezeti rá a 
tanító az ifjút a nemes élvezetekre, a ki- 
vá ó elmemüvek olvasására, hiába figyelmez
teti a könyvárusokat arra, hogy ily f;rc- 
müveket ne vesztegessenek, sőt hiába boj
kottálnak o>y könyvárust, aki a busiuess és 
business elvén nyargalva, nem akar erről a 
haszonról lemondani, mondom, mindez hiá
bavaló fáradozás, ha a szülő maga ellen 
nem őrzi gyermekének otthoni olvasmá
nyait, sőt maga nem irányítja a tantestüle
tekkel megbeszélt elvek alapján I

Ha iskola és szülő hadat üzen ily 
könyvárusoknak, ezek óvatosabbak lesznek 
ily müvek tartásánál is, vagy legalább is 
értékesitésénél ; nem fogják plakatirozni, 
reklám dobjára verni, kirakatba tenni eze
ket a dolgokat. S az már magában véve 
eredmény, ha az azokat kerülő utakon be
szerző gyermek tudja, hogy tiltott dolgot 
véges b nem olyat, melyet piruláB nélkül 
orbi et urbi bevallani lehetne, vagy ami 
természetes s nem titkolni való dolog.

11a ezeket a szempontokat fogadják el 
vezető elvül népkönyvtáraink, egyesületi 
könyvtáraink, nyilvános közkönyvtáraink
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szervezői ée rendezői és ezt szigorúan ke
resztül is viszik, oly áramlat indul meg az 
egész vonalon, amely el nem tévesztheti 
termékenyítő hatását a társadalom összes 
rétegeire lent és fent is.

Ktüöniélék.

— A király nevenapja. A kiráy 
r eveD* pjáuak évfordulóját oat. bó 4.«eu, 
kedden, a hagyowánjos ünnepséggel üi’e 
meg a katb. egyház es a hivatalos világ. I 
A róm. katb. plébánia templomában Báthy I 
László prépost fényes segédlettel ünnepé
lyes szent misét végezett, amelyen j6 el
voltak : a honvéd tisztikar, az összes hiva
talok képviselői és az iskolák tanulói. 
Mise után a közönség a himnuszt éne 
kelte el.

— Október hatodik*. A magyar 
nemzet ezeréves törtenetebeu sok a veres, 
feke'a lap ; de olyan gyászos nincs több, 
mint ts 1849.-ik év október hónapjának 
hatodika, amelyen a tizenhárom aradi vér
tanút kivégeztek. Mint minden évben, úgy 
az idén ia mélyen átértett és méltó kegye
lettel ülte meg városuuk közönségé a szo
morú napot. Reggel ,/2 8 órakor a plébánia 
és kegyesrendiek templomában a vértanuk 
lelki üdvéért gyászmisek voltak, melyeken 
nemcsak az iskolák tanuló ifjúsága, hanem 
a város közönsége is nagy szambán vett 
részt. Nyolc óra után pedig a főgimnázium 
és a tanítóképző növendékei intézeteik dísz
termében kegyeletes üni.épséggé! áldoztak a 
vértanuk em.ékének.

— A járványbizottság működése. 
A város lakosságúnak megnyugtataeára most 
is azt mondhatjuk, amit lapunk előz ; számá
ban irtunk, hogy meg eddig a koleravesz
nek vármegyénk teiiietén nyoma sincs 
ugyan, — de azért a járvány bizottság meg
szakítás nélkül folytatja erélyes működését, 
hogy a veszedelem, ameiy országszerte a 
fertőzött terű eteken sem terjed, — várat
lanul ne lepje meg városunkat. A bizottság 
e hó ö.-en délután 4 órakor kivonult a Ko- 
hári-utca vegén levő kertbe es megtekin
tette az ott ipüit házat, mely tudvalevőleg 
szükség eseten járvány kórházul fog szol
gálni. Az épületet a helyszínen is megfele

lőnek tálalta a lizotts'g; de mert arnsk 
berendezése még nagyou biányor, felhívta 
a városi tisati orvost, hogy a mar körülmé
nyesen meghatározott felszerelések beszer
zése iránt azonnal intézkedjék. A járvány
kórház megtekintését kővető ülésén a bi
zottság tudomásul vevén, hogy a városi ta
nács a bizottságnak e öző üléséből kifolyó
lag tett összes javaslatait haladéktalanul 
foganatosíttat!i barározta és rendelte, — 
a már kiszemelt és kioktatott három beteg
ápoló mellé még egy ápolónőnek félfoga
dását is ajánlja a tanácsnak. Az albizottsá
gom vezetői Írásba foglalva adták be jelen
téseiket a házakuál eszközölt köztisztaság 
megvizsgálásának eredményéről. Evek a je
lentések egyes házakról — sajnos — igen 
sok tekintetben elriasztó adatokat tárnak 
fel. A bizottság a jelentéseket további e - 
jarás és a legszigorúbb ellenőrzés végett a 
városi tanácshoz tette át. — A jelentések 
kapcsán a bizottság megelégedésre! veit 
tudomást arról, hogy a varos lakossagáuak 
túlnyomó részében meg van az érzék a 
köztisztaság iránt, mert annak hírére, hogy 
a bizottság tagjai fogjak bejárni a város’, 
már ezt megelőző eg a legtöbb lakó — 
amennyire a körülmények engedték — tisz
tara kitakarított udvarán fogadta a látoga
tást, szívesen vette az adott utasításokat és 
kötelezte magát azoknak pontos teljesíti - 
sére. Enböi kifo yólag a bizottság állandó
sítani óhajtván a hazak udvaraiuak a bizo.i- 
tág áltál a jövőben is legnagyobb készség
gel teljesítendő ellenőrzését, — felhívja a 
városi tanácsot, hogy egy közegészségügyi 
szabályrendeletet készítsen, amelyben a 
köziisztaság ellenőrzi sere a közegészségügyi 
bizottság meghatározandó időközökben fei- 
hataimazast nyerjen. — Felmerült indítvány 
foiytau a bizottság e.határozta, hogy ezen
túl üléséit csütörtökön délután 5 órakor 
fogja tartani.

— Őszi korona. A lévai esperesi 
kerület papsága e bo ö.-en tartotta rendes 
őszi gyüieset Vámosiadányban. Báthy Gyu<a 
elnöslö esperes emelkedett hangú bőszed
ben emleaezetl meg az egyhazat érintő 
legújabb történeti eseményekről, amelyek 
újabb munkára lelkesítenek, a lelkek meg
mentésere fokozottan buzdítanak. A gyűlés 
tárgyat több, az egyház beléletét érintő ügy 
m gbeszelese képezte. A kerületi papságot 
dr. Czobor Vilmos h. esperes látta vende-

T ÁR C A.
Mária-Cellben.

Irta; Rzss.vszky Kálataa.

Folytatás.

E kápolnában van eltemetve Saelep- 
chéuyi érsekprimás, ki 1686.-ben halt meg 
Morvaországban, bonnét ide szállitották sa
ját kívánságára. Síremlékét, mely vörös 
márványból készült, Macholányi János ké- 
mí tette.

A negyedik magyar kápolnát 1670.-ben 
üragostyáni Üraskovich Miklós gróf és neje 
Nádaady Krisztina grófuö ajánlották föl, 

.Magyarország Védöasszonyának tiszteletére. 
Ab oltár képéről est. Imre kápolnának 
hívják.

A templomban tizenhét kápolna van 
összesen, fölöttük erkélyes folyosók futnak 
végig, ahol a kegyeleti adományokat he
lyezték s helyezik el a Mánál tisztelő aj- 
tatos hívek.

A templom másik része, mely a kegye
lem kápolnán túl van, hova a sekrestye és 
vele szemközt a kincstár lépcsői nyílnak, 
szintén tartalmaz magyar emiekeket.

A főoltáron nagyszerű ezüst feszület 
van, Ill.-ik Karoly ajándéka. A sekrestye 
oldalon van Esaierbázy Fai nádor és neje 
Tököly Éva hálakepe, melyet 1689,-ben 
vittek oda; bálát adván Istennek, hogy as 
1683,-iki török futás alatt Kis-Márton és 
Fraknó váraikat • veszedelemtől megmenté.

A templom e részen vannak Győr, Sze
ged, Pozsony városok bálaképei.

A templomból hatalmas vasajtókkal vé
dett lépcsőkön löijutunk a kincstárhoz, mely 
Mária-ceil iegbeciesebb műkincseit őrzi, ahol 
minket mindenek előtt a magyar emlékek, 
kincsek érdekelnek.

A kincstár ajtaja fö.ött Nagy Lajos üt
közete van ábrázolva, alatta pedig e szavak ; 
„iSacra Imigo Kegis Ludovici,“ mely a 
kincstár legertekesebb targyára, a Lajos- 
fé>e Maria képre vonatkozik, meiyet 1364-ben 
az ütközet után személyesen hozott ide.

Ez az értékéé kép, a kincstárban, an
nak kellő középén e.helyeieu ezüst oltáron 
van. Az olt. r sátoraiaku, melynek közepén 
van a Lajos-iele fara festett Máriásep, rá
mája ezüst es araDy, a Boldogságos Szüzet 
ábrázolja karján a kis Jézussal. Giolto isko
lájára emiékezietö az a művészet, melynek 
megindító a gyöngédségé és kedves a naivi
tása. Élénk es mesteri bZinhatáBU, Maria kék 
köpenyének arany dísze.

Az oltár asztalán egy ezüst Mária szo
bor látható, mely Cráky grófnő ajándéka.

Az ezüst gyertyatsrtók VI. Károly csá
szár bőkezűséget hirdetik. Az oltár bátulsó 
resie szekrény aaku. Itt van Lajos királyi 
köpenye zöld selyemmel vegyes arany szö
vetből, úgy szintén a királyné Erzsébet 
díszruhája is hasonló szövetből, továbbá La
jos nyerge, kengyelvasa és kardja.

Az oitár alsó részét, kettős ezüst anii- 
pendium födi, melyen az ausztriai és ná
polyi uralkodó házak nemzetségfaja ol
vasható.

A leírt oltárt körös-körül üveges szek
rények környezik. Ezekben vannak elhe
lyezve ama drága kincsek, emlékek, melyek
kel a bo.dogságos Szüs iránti kegyelet es 
hala áldozott.

Nem hiányozhatott Nagy Lajos ragyogó 
e mkke menett Hunyadi Mátyás királyé 
sem. A művész-kedvelő király, 1490.-ben 
ronoszániz stnü házioltárát aján.otta föl, 
melyei, va ószmüleg firenzei művészét, drága 
kövekkel es gyöngyökkel díszes, kristály - 
oszlopos ébenfából faraglak. Kisebb műves.i 
ériét ü, de szinten történeti érdekű, Mátyás 
király gyöngyös és rubintos kaipagdisze.

A régibb emlékek közül való, még p<> 
dig 1624 -ből az az emlékkép, mely Zichy 
Pált, a kiráiy bü emberét ábrázolja Bethlen 
Gábornál tizenhat hónapig tartó fogságá
ban, amint rokonai imáira megszabadult.

A későbbi időből feltűnő I. Lipót hála- 
ajándeks, melyet az 1664. augusztus 1.-én 
kivívott nevezetes szentgothárdi ütközet 
emlékére ajánlott föl. Egy bizanti stilü, 
kristállyal éa dtága kövekkel díszített mon- 
strantia és két hason ó kivitelű gyer
tyatartó.

Mária Terézia királyné emlékét szin
tén megörökítette Mária cellben,ahol 1728-ban 
áldozott először. Esküvője után két arany- 
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geüi. A teher asztalnál Báthy Gyula esperes 
a házi gazdára mondott feikÖBzöuiŐt, Czobcr 
Vilmos dr. pedig a kerületi papságot ellette.

— Gyászhír. Aranyosukéiról vosz- 
szük a ssomoru es megdöböeuiő hírt, hogy 
Czukrási János, Tomcsánylné Czukiász Hó
jának edes atyja, akiben 'lomcsányi Jáuo-, 
varmegyénk kir. tanfelügyelője »po»at gyá
szolja, — e hó l.-eu, ette 7 órasor hosszas 
betegig után, szorgalmas es közhasznú 
munkában eltöltött eletének 82.ik, boldog 
házasságának 54.-ia evőben jünuieire szén
nél ült. A ionon szeretett teijnek, apának 
és apósnak halála mely gyászba bontotta 
öveit, akiknek nagy fajdalmában mi is őszin
tén osztozunk. — A Ctaiad gyáBíjeientebe 
így szól ; „Ciukrász Janosné szül, tíchwartz 
Anna és leánya Tomcsányi Janosne szül. 
Czukráse Rózs, vai.mim veje, Tomcsányi 
János fajdalommal jelentik, hogy forrón sze
leteit terje, apja, il.etöieg apósa Czukrász 
János é etenek 82.-ik, boldog bazassaganak 
54.-ík évében, toiyó bó l.-en esti 7 érakor 
hosszas betegség es a ha.otti szentségek 
ájiatos feiveie>e után az Urban elhunyt. 
Az Istenben toidogullnak hűit téliméi folyó 
hó 3.-án délután 4 órakor fognak az ara
ny osmaróti sirkertben örök nyugatomra el
helyezte tni és az engesztelő szent miseal- 
doz.t az aranyosmaróti r. kath. templomban 
lo yo hó ö.-en uelelőtt 9 órakor fog a Min
déi halónak Len. utaiti tm. Arany otmarót, 
1910. évi október bó 1.-én. Aláás es beke 

poraira 1*
— A delegációk egybeliivusa. A 

hivatalos lap mull beieu aozöito szózat a 
királyi kéziratokat, mtlyekkel az uralkodó 
a delegációkat október ho 12.-ikere Becsbe 
egybehívja.

— Tilos a bucsujárás. Esztergom- 
vármegye pémajat követve, Poztonyvar- 
rnegye alispánja — tekintettel a vármegye 
területén szórványosan eldördült kőiéi a- 
esetek miatt es a fertőzés eikerüiese vé
gett — a búcsúját ásókat a további intéz
kedésig szinten beti.rótta.

— Eljegyzés. Dr. holló Béla szoiga- 
biró e napoaoau Vallott jegyelöav. Csorbuné 
szül. Kéry Ilikével Kuutzenimik.ósou. — 
Büidog megoiegodes kitelje tngyüaet.

— Mesteri vizsgák életbelépteté
sén do.goznak most snit tjén a aerecatUe- 
lemügyi 'áinisziti íumban e^y uj ípariorveny- 
tervezet aereteoen. Ezek a vizsgák az ipa

íosok e meieti ts gyakoriét! kiképzését tűz
ték ki célul. Bök visszaélés szűnik meg 
majd tBen újítással, meiyel az iparszabad- 
tággal űztél-. Ezután csak az gyakorolhat 
ipart és esik olyant, aki nme képesítve 
van és azt tanulta it ; a kou árkodasuak 
vegét szakítana az UJ törvény.

— A tisztek lakbórilletmény e. 
Becsi bank szerint a hadügyminisztérium
ban mar befejeztek a tanácskozásokat a 
tűzlek lak bei meimi ny eitea javitasa körül 
<s január hó l.-en életbe ib lep minden 
ausztriai es magyaiorBzági helyőrségben az 
uj lakberssabályzat.

— Pályázat. A beszieieebányai ke
reskedelmi es iparkamara ipari szakiskolát 
látogató italai iparosok reszere 2 egyeukint 
2UÜ loioi ás ösz.öudijra ezennel pályázatot 
nyit a kővetkező telieteiek mellett : 1.) Az 
ösztöndíjban a kamara kerületűbe uieiekes, 
valameiy felső ipariskolát vagy ipari szak
iskolát látogató szegeuysorsu, bgalabb jó 
előmenetelt s erkölcsi magaviseletét tanú
sító tanulót tog reszesntetm eiöleges havi 
20 koronás részletekben. 2.) A folyamod
ványok a pályázó születési es illetőségi bi
zonyítványával, továbbá az illető tanfolyam 
igazgatóságának bizonyítványával, nemkü
lönben loiyaiaodó es szüleinek, szegénységi 
bizonyítványává! felszerelve, 1910. évi Ok
tóber ho 15.- g a kereskeueimi es iparka
marahoz beny ujtanaók 3.) Ösztöndíjas tar
tozik az evközoen kiadott bizonyítványt il- 
1 ive előmeneteli erteBitest a kamaranak 
bemutatni. Az általános jo osztályzat mér
ténél míg uem ütő buotiyitváuy eseten az 
liléid az ösalöndíj élvezésétől v.eoik.

— Uj egyetemi tanar. A znaly dr. 
Czirbusz Géza kegyesrenui aldozópapot, a 
nagyoecskereki rom. kaib. főgimnázium ta
nárat, aki a nyolcvanas evesben a mi fő
gimnáziumunkban is működött, — az egye
temes löidrajzuak a budapesti tudomauy- 
egyeltmeu üresedésben levő tanszékére nyil
vános rendes tanárrá nevezte ki.

— A veszedelmes sütemény. Süiü 
egymásutánban Jelennek meg a íendilotes 
es tanácsos, hogy a nép mi muuou véde
kezzek a koiela ellen. Eigyiameztellk az 
embereket, hogy óvakodjanak a nyeis gyű
rne Csiöl es na eszik la azt, oiObu jól mos
sak míg. Be gOiU lUlezaedesek lörteuiea az 
uául is, begy az eiaiusiiök az eieimi azé 
leket betakarva tartsak. De a sok intezke- 

dés teljesen figyelmen kivül hagyja a pék
süteményt! amely a kávéházak es vendéglők 
asztalára kerül és a fogyasztó nincs azon 
helyzetben, hogy azt pirítva haszuaihsssa. 
Igaz, hogy a sü emeny már a pekmiibeiy- 
bon is keresztül ment nehány emberi kézen, 
de mégiB csak egy két kézen es a forlőzea 
kocHázaia, a terlözes veszedelme cseké
lyebb, mint akkor, ha a süteményt mar szá
mos kéz össze vissza tapogatta. — Ezért 
mulhatatlanui szükségesnek tartjuk, hogy 
a pekek, ha nem burkolják a süteményt 
selyempapirba, ami igen üdvös dolog, — 
legalább ne engedjek meg a sütemények 
válogatását es a piacon betakarva árusítsak. 
A vendéglőkben es korcsmákban ne tart
sak a péksüteményt az asztalokon, hanem 
minden egyes alkalommal csak annyi dara
bot togyeuek a fogyasztó ele, amennyire 
szükségé vau. Ezen ovintézkedesre nezve a 
rendőrség a járvány bizottság meghagyásá
ból úgy a pekeknelt, miut a vendéglősök
nek es korcsmarosokuak mar ki is adta a 
megfelelő utasit-Bt.

— Önkéntesek öröme. A véderö- 
löi veny-retorm dolgában tolj látott tárgyalás 
sorau, — mint ertesüiüna — az a tellogas 
alakult ki, hogy az egyévi önkéntesi intéz
mény némi Bi-.igori'ással, ame.y az egyevi 
önkéntest jognaa magánianioiyamokon való 
megszerzése tekintetebeu szükségesnek mu
tatkozik, — fenntartandó akár a három, 
akar a kétévi szolgálati idő alapjára he
lyezkedik is az uj vederötörvény.

— Adomány. Konkoly Sándor, a hont- 
azanioi savanyuviz-forrás bérlője — mint 
ertesü ünk — a szokásos évi jutalek fejé
ben 498 kor. 6ő Iliiért aü.döit be a F. M. 
K. E. elnökségének. A mull ev folyamán 
lehat összegen 49.366 üveg szántói víz fo
gyott el, amoiy üvegek utáu a joszivü ada
kozó benő 1—1 fii.ért juttat a F. M. K. 
E. nemes céljaira. Az einöaseg a megér
demlőit hálás köszönetét fejezte ki az ado
mányozónak.

— Halálozás. Részvéttel közöljük a 
szomorú bút, hogy Klepács István, a lévai 
acsoa nesztora, utoiso Cehmeslere, akit va
lósunk idősebb po garat általában Klepács 
bácsinak neveztek, — okt. ho 1.-én, 92 eves 
koránén elhunyt. A köziuzteietbeu aiott, 
szolgaimat es vidamkedeiyu iparost, am 
hossaii eieteben soha komolyabb beteg mm 
vo.t s aa, mar evek óta a jól megeidem-

szivet ajau.ott tol Vetluasszony anak. Majd 
kesébb ezüstből vert aiiiipeüd.tiuiot és sa
lát keze munkajavai készített misetuhat.

Boldogult Erzsébet királynénk többszőr 
megfordult Maria-celibeu, különösen akaor, 
amisor az isteu segnsegere, Szűz Maria 
oltalmára volt szükségé. így 1866.-ban, jú
nius 1 l.-en, midőn a porosz-osztras háború 
veszedelme fenyegetett, a kegyelem Oltá
ránál Oltalomért esedezett a nagylelkű 
királyné.

1880.-ban selyemdamasztra hímzett Ma
donna kepei ajáulotl tol; 1884.-ben pedig 
azt a híres arany nyakláncot, meijet akkor 
viselt, midőn lova Maiia-cell környékén ki
dőlt s öt semmi baj uem erte.

Olt, ahol ez az esel történt, egy em
léket állítottak.

Uralkodónk ifjú korában, 18ö3--bau 
zarándokolt először Maria-cellbe. Aa egesz 
ország ölömmel értesüli a ieiseg útjáról s 

JÓ jelnek gondolta az uralkodó zaran- 
dokolását 1

1857.-ben, Mária-cell keletkezésének 
hétszázadoa évfordulóján, a magyar nemzet 
>s rendeztetett országos bucsujarást.

Ez a hazafias és vallásos mozgalom 
volt az első életjel, a siomoru gyászos, sö
tét időben.

Hatalmas tábor gyűlt össze Esztergom
ban, ahonnét az akkori prímás Scitovszky 
áldása és vezetése mellett 1857. szeptem
ber 1.-én indultak el.

A huszonötezer lőuyi záraudoacaapa- 
lot, három püspök, harminc apát, háromszáz 
a.uuzopap veze.te. buiiovszki János tartotta 
az ünnepi beszedet es szent misei Maiia- 
celibeu, a hova hal nap. gyaiogoias után 
ere ezen az óriási zaianuokaereg.

Ekkor hozta msgava. a prímás, remea 
ezüst ajándékát, a mai ia-cetli kincstárnak. 
Eesti ötvös munka, a celu Mariaszobor 
elölt tetdelo hercegprímást ábrázolja, amint 
aa ország összes egyhazainak hődőiatat mu
talja be. A szobor alsó részén a következő 
magyar felírás Olvasható; nÁraszd el anyai 
áldásoddal a romai papai, az apostoli ki
rályi, a magyar hazat. Oaaimazd hatáimaa 
panlogasodoal az esztergomi löegyhazat, az 
összes msgyaroiBzagi templomokkal egye
temben. isten Auyja, bazsuk Vedöasszouya, 
fogadd kegyesen a hűséges magyarok szív
ből lakado hodo.atat. Fölajánlotta 1857. 
szeptember ho 8.-án, uagykeri Szcitovszky 
János biboios hetcegpnmaB, esztergomi 
ersek 1*

Csaknem tiz évig tartottak még a celii, 
jobb időkért esdeklő zarándoklatok, alig 
volt magyar plébános, aki híveit ide el nem 
vezette volna!

Mária-cell azonban, a jobb időkben is 
kedvenc heiye volt a magyar családoknak, 
zarándokoknak, egyházi es világi főúrink
nak, kik mindenkor szívesen hoizájárultak 
a hegyke.y fényének es jó hírének eme
léséhez. Tömérdek az a kincs, ami a ma. 

gy»i főpapok es tőurak bőkezűségét hirdeti. 
A mária-ceiíi kincstár legértékesebb emlékei 
között találjuk : Szeíepcaényi ersek és Esz- 
terhazi prímás drágaköved arany kely beit, 
Migazzi Antal gróf váci püspök selyemre 
hirnze.t miseruhájat, Meszlenyi Gyuia szat
mári püspök gyemáuios melikeressijét, gyű
rűjét és érdemjeleit.

Rudnay Sándor orimas 1827.-ben arany
mi.éjét (Jeliben végezte s akkor a haran
gokra ötezer förimot adományozott.

Simor János hercegprímás is többször 
uégfoidull a h.res kegyheiyen, és mind
annyiszor gazdagon megajándékozta.

A kincstárban meg igen sok aranylán
cos mi llkereszt, gyűrű es egy eb ékszer lát- *" 
haló, melyet magyarországi kanonokok aján
lottak föl.

Föuraink szintén sok adománnyal gya- 
rs pilóták a mária-celli kii cs'árat. Neveze
tesebbek ; Eötvös bál óné nagy ezüst szive, 
Usáky grófné remek Mária szobra, Zichy 
grífné gyönyörű menyasszony koszorúja, 
Batthyány grófné éa Obrenovits hercegnő 
drágán himzeit miseruhái, Zichy Melánia 
gótikus aranykeiyhe.

A Széchényiek, Eszterházyak, Páffiak, 
Károlyiak és Karácsonyiak drága egyházi 
kincseket hoztak a celii templomba.

Szükséges is volt a hivek áldozatkész
sége, mert a bires templom több Ízben ia 
ki volt téve a pusztítás és pusaiulás ve
szedelmeinek.
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lett nyugalomba vonult, — fiának, unoká
jának, dédunokáinak, a rokonsági ak éa is
merőseinek mély fájdalmára Alsóváradon 
ragadta ki a halál aa élők sorából. — Nyu
godjék békében I

— Forradalom Portugáliában. 
Október hó 5.-én, szerdán, Portugáliában 
kiütött a forradalom. A republikánusok 
magukhoz rsgadták a hatalmat és az egész 
országban kikiáltották a köztársaságot. A 
királyi család állítólag AngolorBzágba 
menekült.

_  Búcsúzáé. Mártonffy Márton, or
szággyűlési képviselő, udvari tanácsos és 
volt iparoktatási főigazgató, aki ezen állá
sában Baját kérelmére nyugdijaztatott, — 
múlt héten körlevélben melegen búcsúzott 
el as alája rendelt szakfelügyelőktől, az 
iskolai igazgatóktól ée tanítótestületektől.

_  Áthelyezés A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Walcz Jenő és 
Walczné Konkoly Irén aranyosmaróti állami 
elemi ieaolai tanítót, illetőleg tanítónőt a 
kassai állami elemi iskolához eddigi minő- 
égükben áthelyezte.

— Olcsóbb lesz a cukor. A cukor- 
kartel nem létesült s ennek már is mutat
koznak kedvező jelei. Tekintettel ugyanis 
a magyar gyárak versenyére, az osztrák 
gyárak elhatározták, hogy okt. hó 20.-tól 
kezdve a cukor árát métermázsánkint 5 
koronával fogják leszállítani. Ez esetben 
tehát mégis dicsérnünk kell az osztrá
kot, aki ezen nagyon fontos árucikk leszál
lítását spekulációból a mi javunkra kez
deményezi.

— A posta és a kolera. A keres- 
delmi miniszter utasította a postaigazgató
ságokat, hogy mihelyt a postahivatal szék
helyén hatóságilag megállapított koieraeset 
fordul elő, a hatósági értesítés vétele után 
ruhaneműt, zsákot, gyümolc-öt, szalont át 
stb., ócska vászonba vagy használt szövetbe 
göngyölt bármily tartalmú küldeményt pos
tai szállításra fel ne vegyenek.

— A finn alkotmány eltörlése. Az 
orosz cár — liir szerint — már aláírta 
azon javaslatot, amely a finnek országgyű
lését örök időkre bezárja. Finnország ezen-

Vesaendöbe ment a nagy török hábo- / 
ruk alatt Nagy Lajos aranykelyhe, sok más 
oitárkiBCse. A francia háborúk idejében a 
templom őrei elmenekültek Tihanyba b a , 
kincstár legnagyobb résiét magukkal vitték. 
Midőn pedig 1809.-ben a franciák e szent 
helyet sem kiméivé betörtek Cellbe, a kin
cseket nagy titokban Temesvárra szál
lították.

Több Ízben védte, oltalmazta meg tehát 
Magyarország a drága kincstárat.

Mióta Nagy Lajoc a kis celli kápol
nát naggyá építtette, sok ezer hivő magyar 
zarándokolt már e szent helyre, mutatta 
be hódolatát, s kérte a Nagyasszony oltal
mát. Meg is hallgatta a Szűz Anya, htt 
gyeimskainek, Szent István országa népéi 

nek buzgó, szívből fakadó fohászait könyör
géseit.

Sokszor visahangzettak már a szent 
falak a magyarok ősi Mária énekétől; .Bol
dog Asszony Anyánk, régi nagy Pátronánk, 
Nagy ínségben lévén, igy szélit meg hazánk, 
Magyarországról, édes hazánkról. Ne feled
kezzél el szegény magyarokról.“ Nem is 
feledkezett meg a Nagyasszony hü magyar 
népéről sohasem I

Védte, oltalmazta belső, külső ellenség
től ■ mi, a nagy Ősök kis unokái, bízunk, 
hogy mig csak egy magyar szív dobban e 
hazában, Mária velünk lesz, el nem hagy.

Mélységes érzésekkel és benső áhítattal 
gyarspodva hagytam el e szent helyet, ahol 
oly jól esett a bála régi adóját letörlesz- 
teni s a szent Szűz oltalmát a jövőre kikérni.

Vége.

túl közönséges orosz tartomány lesz : meg- 
kapja a zemsztvó-alkotmányt és képviselő
ket fog küldeni a birodalmi dumába.

— Statisztika a postáról. A m. 
kir. poBta forgalmának ímelkedését igazol
ják a következő adatok : a postán szállí
tott küldemények darabszama 1909.-ben 
879,010.127 volt, — az 1908. évhez viszo
nyítva kerek számban 39 millióval több. — 
A táviratok darabszáma 11,738.774 darab 
volt, 844.182 darabbal több, mint 1908.-ban. 
— A távbeszélő közlemények darabszáma 
135,555.562 volt, — körülbelül tiz millióval 
több, mint 1908.-ban. — A posta feleslege 
1909.-ben 14 és fél millió koronát tett, ami 
azt mutatja, hogy a posta nemcsak egyike 
a legjobban és legpontosabban működő 
intézményeinknek, hanem a magyar állam 
legjövede mezőbb vállal-ta nak is.

— Nyugdíjazás. A községi és kör
jegyzői nyugdíjválaszimany múlt ho 26. án 
tartott üléseben Fekets Sándor nagykálnai 
körjegyzőt beszámítható 24 évi szolgálata 
alapul vétele mellett munkaképtelenség oká
ból évi 1360 koronával nyugdíjazta.

— Eljegyzés. Havy Lajos Rikosizent- 
mibályon e napokban jegyezte el Máriássy 
Lilikét.

— Szüreti mulatság. A kvai kath. 
legeny egyesület f. évi ok.óber hó 16.-áu, 
Baját helyiségeiben, a bázaitp javára, tánc
cal egybekötött, családias jeiiegü, szüreti 
mulatságot rendez, amelyen lesz világposta, 
konfetti stb. — Belepc-díj : szeméiyeukint 
1 korona. — Tánc kezdete este fél 9 
órakor.

— A moslékba fűlt kis fiú. Richter 
Jánosné nagyaar-'i lakos Pál nevű ll/2 eves 
üa folyó hó 6-án egy moslékok mtdeucebe 
esett, melyben 4 hekiolner moslék volt s 
abba bele fűlt. Minthogy ezeu esetben gon
datlanság lá'szott teuuforogm, a ievai 
kir. járásbírósága gyermek hudájanak bon
colását folyó hó 8 ának délutáni 3 órájára 
Nagysáróban kitűzte.

— öngyilkosság. llacskó Miháyné 
szül. Sábánk Vi.ma, beuoeiler asziauuassa- 
nak folesege afeletti elaesuredeseben, bogy 
gyógyíthatatlan gyomotfekeiyben szenvedett, 
szeptember hó 3U.-au a iakasa padlasgeren- 
dájara egy zJuegre magát felakasztotta. 
Midőn eszrevettek, mar halott volt. Mint
hogy a megej ett rendőri vizsgalat bűntény 
esetei kizártnak taiána, a lévai kir. járás
bíróság az e.temetésre aa eng-.deiyt — a 
boncoiks mel özesevel — megadta.

— Biztos szer a méhszurás ellen 
Régi méhészt nem igen érdekéi e dolog, 
mert ez már megsioata, metve közömbösre 
vált a mehszurasok ellen. A kezdőt azon
ban bizonyát a érdekelni fogja, hogy ha a 
fu.láuk kivetem után a szúrás he.yet ká:- 
rányolajjal bedörzsöljük, a fajdalom meg
szűnik es a daganat pedig elmarad.

KölesÖDkönyvtár ujoui.n berendezve 
kb. 8000 sötét magyar, nemet es francia 
regény Ny urai es Tarsa r, t. könyvaeres- 
kedesebeu. Előfizetés birmeiy nap ktzdhelö.

Egészségünket csak akkor tud
juk, amikor már elvesztettük. Am az 
okos ember nem várja be e,vesztei es fő
leg az ilyen járványos időben mar előre 
gondoskodik, bogy haza lOaase legyen egy 
palack Eszterhazy cognac nélkül. Ahol pe
dig ezzel élnék, oda kolera be nem tér- 
kőzik soha.

Állandó butorkiállitás. A székes 
tő tárca legerdeaesebb látvány osságai köze 
tartozik elvnaahatallaLUl a budapeuli Ipar
testület védnökségé alatt aló „Asztalosok 
Bútorcsarnoka" (111. Jozsef-krt. 28. szám 
éa Ferenciek-tere 4 szitu. Király-paiota) 
helyiségeiben levő állandó butorkialutáss. 
Itt a közönség egy helyen összegyűjtve, 
ízlésesen csoportosítva, megtaiaija mindazt, 
ami egy modern iakásbereudezesehez szük
séges. A berendezési tárgyak olyan dús 
választéka van itt együtt, bogy az egysze
rűbb butoiokon kívül fellelhetők a legke- 
nyesebb igényesei kielégítő iskberendezesi 
műremekek is. Az asztalos mesterek jobbjai 
azért tartják fönt mar 12 esztendeje ezen 
megtekintésre méltó butorkiállitast, hogy t 

közönségnek módjában legyen lakásának 
berendezését közvetlenül, minden közvetí
tés elkerülésével az iparostól beszerezni. 
Az asztalosok bútorcsarnokának föltétien 
megbízhatóságát szolid ée jó hirnevén kivül 
igazolja még azon körülmény is, hogy min
den eladott bútordarabért jótállási vállal.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társa r. t. könyvkeres
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költségét.

Trebítsch Gyula jóbirü fővárosi mo
tortelepén (VI, Eölvös-utca 42) a legújabb 
rendszerű motor cséplökészletek, benzin-, 
nyersolaj- és szivógázmotorok, teljes ma
lomberendezések igen előnyös részletfizetési 
feltéle'ek mellett szerezhetők be.

Irodalom és művészet.
Katho ikus Gyermekvédelem. Iy címen 

jelent meg „A Keresztény Szeretet Országos 
Gyermekvédő J/ű»é“-nek hivatalos közlönye. 
Szerkeszti Siposs Anlal F’éZtz Esztergombai. 
Megjelenik minden hónap közepén. Előfize
tési ara 2 K. Az egyesület tagjai díjta
lanul kapjak.

Űrülünk az uj lapnak. Nagyfontosságú 
kérdés az elhagyott gyermekek felkarolás;. 
S ha az egyház és állam vetélkedik az en- 
beranyag megmentésén és tínomit'sán, csa.t 
a kötelességet teljesíti mind a kettő. E 1-p 
hivalása szethinteni azokat a gondolatokat 
és nemes érzéseket, melyek alkalmasak arra, 
hogy a társadalom minden rétegében rész
vétet, szeretetet, áldozatkészségét ébresszen 
»z sgról szakadt Szerencseiknek iránt. Az 
első tzaniba dr. Rajner Lajos püspök, ál', 
éréi ki be ytök, Siposs Auta. F-1 x, l'erger 
Lajos, 'lakács Gedeon és llomor Imre ir .t.

Közönség köréből.
Felhívás.

Ha még lennének egyesei*, akiknek a 
kóihaz melieui, regi temetőben halottjain 
vannak, térem. jelentkezetnek a plébánia* 
hivatalban, ho$.y halódj*iknak aa uj temt- 
tőbe va.ó átHtaliiiása iránt intézkedhessünk.

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

Köszönetnyilvánítás.
A Lévai Kér. Muukasegyesületnek óit 

2,-án tiltott szűreit mulatcágáu feiüitízettek 
Jónás Imre 10 K.-t; Bélik Julianna, Jaross 
Ferenc, özv. Kis N. Puliié, Lovász Ödön, 
özv. Schmidberger Jsuosló 2—2 K.-t; Doku
pil Nándor, Ghimessy János, Kaveggia Ka
min, özv. Klimsokné Feja Borban, Lehoczky 
Ni mos, Rubleczky István, Sárhegyi János, 
Svarba Endre, Zsiak Audras 1—1 K.-t; 
Kratyina Peter ts Suhala la'ván 20—20 f.-t. 
A joszivü le.ü.üzeiök togadjaá az egyesület
ba.as köszönetét.

Itt mondunk köszönetét a pásztorlányok
nak a pásztor fiuknak es mindazoanak, aaia 
a tenyeseu sikerült mulatsághoz bármivel is 
hozzájárulták.

Léva, 1910. okt. 8.
Elnökség.

Lévai piaciárak.
ÜovatveMtö ; Kóuya József rsudörksp'tany

Búza m.-maasanzent 19 sor. 40 üli. — 
19 kor, 80 Kétszeres 15 «or. 60 611. 16 
sor. 60 üli. — Rozs 13 jor. 60 üli. 14 aor. 
40 üli. — Arp 14 kor. — üli. 15 kor.
— üd. Zab 16 kot, 40 üli. 17 kor 60 üt.
Kukorica 13 kor. — üli. 14 sor. __ ül.
— Lenese 24 aor. 40 tilt. 24 aor. 80 üli. —
Bab 18 kot 60 nll. 19 aor. — üd __ Kő-
1 a 13 kor. 40 tiu. 13 aor. 80 Ilii.

Vetőmagvak lüü mionkani ; Vörös ló
here leim. sze. tol arsnaameiiies 150—155 
Vörös icbere, kis arauaas 135—14a Vörös 
lobere, nagy arankaa 125 — 140 Luczerna 
leimeazetiol arauka'neutzs 165—170 Lu- 
caerua, világos szemű araukas 155—160 
Lucaert-a, baiuas saemü 115—120 Biborbeie 
80— 85 Baltaczin 32—34 Muharmag 14—lő
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Etel
Vilmos

CLIMAX 
nyersolaj-motorok 
és lokomobilok

Eladó bortermés ■ örököseinek 
zsebzi uradalmában elsdó az idei bortermés. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a „Központi 
iroda Zsellzen.

Halálozás

Az elhunyt neve Kora A halál oka

Hacskó Mibályné 24 tela kasztásSáfárik Vilma

özv. Bori József 70 szerű szívbaj

Ziniányi Margit 1 hó v.-szül. gyengeség

Legjobb es leg
olcsóbb hajtó
erő mezőgazda

sági és Ipari 
célokra.

Nincs 
robbanási 
veszély 1 
se pénzügyi 
ellenőrzés. 
Elsőrangú 

referenciák

Társa

Horgony:* -XMj V* '

Nyilttér*)

M OLL- F ÉLE

Báchrich és 
Budapest. Wien, Hamburg 
MOTORGYÁR

Wien, XIX 6, Heíligenstádtlerstrasse 83. 
Magyarországi mintaraktár és iroda: 

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

^«ar Védjegy

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

pótleka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok ev óta legjobb budórzsölésnek bizonyult 
köszvenynel, osúznál es meghűléseknél.

Figyelmezlelcs. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 

o ly a „Horgony veJj .el es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van esonia- 
golva. Ára üvegekben K g i. m ,.s 
K 2. és úg\ szólván minden gyógyszer
árban kapható. - Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél. Budapest.

Or Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

LSEI DLITZtPORJ
Euyh«>, oldó báziczer n icdazoknak, kik «mésztéa 
z#'árokban és az illő életmód egyébb követkéz 
menyeiben szenvednek.

Egy eredeti doboz ára 2 korona.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük 2bv£oll
készítményeit.

Te“tT bedörzsöles,
elismert, régi jóhimevü bázis/.er 
szaggatás és hűtésből származG 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üveg ara leox. 2

Kapható minden gyogvgzertárban 
és drogériában

Főszeiküldesi hely MCLL A. gyófys7>resz
Cs. kir. udv. szállító, Becs, I, Tuachbuen 9

SZABÓ és TÁRSA
Most : BUDAPERT, V., Báthory-utoza 22., 

azelőtt Gyár utca 
AX’^k Eredeti svéd 

védjegyzett nyersolaimotor.

I 
I

PALMH KAUC5UK' 
SAROK 

. i VAN CIPŐJÉN
i

v»rr»i bíró— Forgács fete l»kház a hozzá 
tartozó szép fekvésű szőlőterülettel : to
vábbá 25 hektó must is elsdó.

i rESsén i 
.’kipróbAlni ’

I

♦

■mm

Védjeflyezett FÖlindera nyersolajmotorok csak 
nálunk kaphatok. Legmesszebbmenő jótállás 
A levelezést kérjük i.em Gyár utcába, hanem 

Báthery-utoza 2. szám ala cimezni.

a

Loserth Dezső
fűszer-, csemege-, bor- es ásványvíz kereskedese.

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

mege-aruimat olcto árak, gyors és pontos kiszol 
gátas mellett!

Naponta erkezett friss felvágottak, becsi es frankfurti virsli. 
Prágái scöar uauonta főzve.

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

Idei friss töltésű ásványvizek nagy raktara

Uradalmi várkert 
1911 évi január 1-től bérbeadó. Bőveb
bet a lévai uradalom központi irodájá

ban megtudható.

Tanoncz kerestetik

Nyitrai és Társa R. T.
könyvkereskedésében Léván.

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

Maradékok és egyes más cikkek teljes kiárusítása.

Holzmann Bódog váwoD-, kbérrezuíí-, divatáruk-, női felöltők-, raktára.

Régi üzlethelyiségem bérbe adó*
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Kiadó ház Mángorló-utessa 17. 
számú mai kor igényei, 

nek megfelelő ház, meiy 4 szobn. konyha- 
fürdő-szoba, kamra, pincze, nagy üvegezett 
folyoaó, mellék-épületben egy cseléd szoba, 
mosókonyha, két udvar, konyha kert no
vember 1-töl bérbe adó (megjegyzendő két 
lakásnak is használható.) b altételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhatók meg.

i

Bars- es Hont megyéket érdeklő

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

Eladó SZŐ116 hajlékkal.
Kákában egy emeletes hajlék szellővel 
együ*t eladó Bővebbet özv. Markly Já- 
nosnénal ott.

Müveit és okos ember nagy súlyt heiyez a 
fogápolásra, mert annak elhanyagolása nem

csak szépséghiba, ha
nem egyben undorító 
szagot ad a leheletnek. 
Szakorvosok egyönte
tű vékményo szerint 
a beteg fog további 
romlását megakasztja, 
a száj üreget szagta
lanítja s a fogakat 
Sztraka-féle Menthoi 

__ ____ ___ gyógyszertárakban 1 
korért. 3 darabot bérmentve küld 3 korért 
Sztraka gyógyszerész Mohok Kapható : 
„Fekete Sasu gyógyszertárban Léva.

gyönyörűen fehéríti 
fogszappan. Kapható

G.-Berzencze—Léva. Leva-Csata—Paríauy-Nana
Qr.-Berzencze ind. 60* 1230 6«o
Jálna s . . 610 12 38 6Ö8
Saskö-Váralja *619 1249 619
Gr.-Szt.-Kcreszt 626 1 06 6*i
Geletnek-Szklenó 643 1 26 7U4
Szénásfaiu-Vichuye 619 131 710
Zsaruócza 7 ii 205 747
Zsarnócza-Fürészm. *7 16 *210 *7"
Garamrév 7jg 217 7Ö9
Rudiié 7 SS 222 82Ö
Újbánya . 7 48 2*2 84 >
Bars Berzeuce 6. örb. 7 07 262 8531
Gr.-Szt.-Benedek 817 3'3 *916
Kovácsi , 8 28 32* 927
Nagy-Koszmál) 8.3 3 37 943
T , (érk. 8 oe 33* 1000

* ’ "(ind. 918 410 514 12*'
Nagy-Szecse 9„ 420 Ő24 1261
Alsó-Várad . 9 4'28 530 1267
Nagy-Salló . y42 446 jőü 1*7
Zeliz . . . 1001 50* 609 135
Garain-Damásd 1012 5*5 620 1*6
Oroszka 1021 524 U’24 j54

Csata . . . érk. 1O27 530 635 2°o
„ ... ind. 1033 6O0 653 208

Bény . . . 1044 61* 70* 2'9
Kéménd . 1O54 620 7'4 229
Köiiid-Gyaruiath 1106 6*0 726 2*>
Párkány Nána érk. 1120 656 740 265
Budapest felé . ind. 12 36 807 831 312

n n « 827 837 3.2
.... érk. l‘° 103Ö 9*» 530

n n > 9*5 lliö 5&5
Becs felé . . ind. ||35 823 305

• • » 333

. ... érk. 545 1214 10*6
n n n 666

Pdrkany-Nana -Csata -Léva. Lera-Gr.-Berzence
Budapest . . ind. 210 930 700 650

Becs . >nd. 9'6 1105 400
Párkány-Nana ind. 4 18 Oio 855 9Ö5
Köbid-Gyannath 433 555 910 92Ö
Kéménd • • 4*6 608 923 93”
Bény .... 4 57 619 93* 9*4
Csata . . . érk. 5*7 629 9** 9ő4
Csata . . . ind. 531 637 IOO7 10Ö2
Oroszka . . 538 6** ÍO33 10”
Garam-Damásd 547 6&3 103' 10”
Zseliz . . • 566 70* ÍO*3 1029
Nagy-Salló 623 728 1108 1054
Alsó Várad . . 638 ,43 1123 llöü
Nagy-Szecse . 6*3 748 1128 11”
Lóvá .... érk. 60^ 759 1139 1 1 2ő
Léva .... ind. 72b bo» 12"
Nagy-Koszinály 749 827 1231
Kovácsi . . . 709 836 12*1
Gr.-Szt.-Benedek 819 863 j.02
Bars-Berzeuce 6. örb. *831 *9»3 *1'6
Újbánya . . 854 914 J32
Rlldllt) . . 905 9'9 p9
Garamrév . . 917 930 föl
Zsaruócza-Fürészm. 926 936 j59

Zsarnócza . ! 9ő4 965 2'*
Széuásfaln-Vihuye ÍO'2 ÍO"3 233
Geletnek-Szklenó 10»3 ÍO'3 2*o
Garam-Szt.-Kereszt 11«8 1030 3“«
Saskö-Váralja 11 ‘6 103’ 3'6
Jálna . . . 1129 1046 325

Gr.-Berzeucze , 1137 1063 333

A legújabb rendszerű motorcaéplökéazietek, 
továbbá a legjobb benzin-, nyersolaj- és 
8zivógázm<>torok, valamint teljes malom

berendezések legolcsóbban

Trebitsch Gyula telepén

Budapest, VI, Eötvös u 42 kaphatók. 

Teljes jótállás 1 Könnyű reszletflzetes I 

— Árjegyzék ingyen' ——

Ezen jóhirü cég motorai könnyű kezelésük 
és nagy eiökifej’ésük folytán az egész or
szágban nagy elterjedésnek és kadveltségnek 

örvendenek.

A Schicht
szarvasszappan

valódi csakis a

Scbie*1'
névvel és a „szarvas" véd* 

jeggyel!

B.-Gyarmat—Parkany-Nan a es vissza. Érsekojvar—Kis-Tarolcsauy es vissza.
B.-Gyarmat ind. 255 820 220 Érsekújvár . . ind. 440 9*7 4*2 900
Dejtár . . . 322 847 2*6 ‘Bánkeszi 3 sz. örb. 453 930 454 *913
Ipoly Vecze *338 *9 OS *302 N.-Suráuy . . érk. 5oü 938 502 921
Drégely-Paláuk 359 926 316 Nagy-Surány ind. ŐuW ybo 504 923
Ipolyság . . érk. 418 9*3 335 Zsitva-Födémes 022 100* 516 935
Ipolyság . . ind. 4“ 9 60 3*3 Kis-Mauya . . b3i 10" 52* *9*3
Visk .... 5” 10" 405 Mánya . . . D80 ÍO23 531 949
Szakállos 023 1029 426 *Szt. Mibályúr 5*7 1036 539 *967
Bél ... *534 10*0 438 Vajk .... Ö6Í 10*6 5*8 10ÖÖ
Ipoly-Pásztó . ÖőÖ ÍO63 400 Verebély . . 6” 11>3 6io 1026
Zalaba . . . 6Ű7 11'0 512 Zsitva-Újfalu . 635 ll36 621 !Uo7
Csata . . , érk. 620 1123 Ő25 ‘Betekints . 644 113« 62S *1045
Csata . . . ind. 640 1130 5*7 Tasz ár . . , 664 11*’ 637 1053
Párkány-Náua 727 12 77 643 Aranyos-Marótb 7 09 120» 660 llöö

Vissza.
Kis-Tapoicsány 720 1221 7ÖÖ Ilié

Párkáuy-Nána ind. 900 428 5*5 Vissza.
Csata . . . érk. 9 61 520 631 Kis-Tapoicsány 510 833 359 800
Csata . . ind. 1020 5*3 6*6 Aranyos-Marótb 520 86* 4" 815
Zalaba . . 103* 5 67 659 Taszár . . . 532 907 422 832
Ipoly-Pásztó , 1056 615 719 ‘Betekints örb. 538 9'6 ♦ 429 *840
Bél ... . 11 "8 *ö24 ♦729 Zsitva-Újfalu . Ő47 926 438 850
Szakállos . . 112* 612 7*6 Verebély . . 6U3 961 502 916
Visk .... 11*0 621 803 Vajk .... 6" 100* 512 928
Ipolyság . . érk. 12°2 710 826 ‘Szt. Mihályúr 627 10" *Őjo 938
Ipolyság . . ind. 1208 720 8*6 Mánya . , . 636 103' 10ÜÖ
Drégely-Palánk 1230 739 920 Kis-Máuya . . 6*o 1037 *586 10Ö7
Ipoly-Vecze 12*3* ♦701 *932 Zsitva -Födemes 6*9 10*’ 5" 10”
Dejtár . . . 1“4 b09 960 Nagy-Suráuy . érk. 700 IP* 566 1036
B.-Gyarmat . 1 28 8H 10" . r, ind. 707 U“» 568 1046

‘Bankeszi örb. 716 11" »6ő« * lUüb
Érsekújvár . . érk. 727 112» 613 Illő

A fekete vonallal alihazott számok az esti 6 órától reggeli 6 óráig terjedő időt mutatják, 
gy gyorsvonat; 8 — személyvonat.

‘jelzettek feltételes megállás.

„Útmutató" legui^12ienetrend
Ny itrai és Társa r. t.

könyv-, papír- éa zeneműiereakedésében Léván.
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Tölgyfa-eladási hirdetmény.
A besuiercebényai püspökség tulajdonát kepezö erdőkben 

kihasználandó tölgyfa zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános 
szóbeli versenytárgyalás utján a következő csoportokban fog a 
tövön eltdaini, w. p. :

1. A garnnszer.tke reszti uradalomhoz tartozó „Cl“ üzem
osztály I. vágáesoiozat 17. tag 37. osztagában 21’7 kát. holdon 
995 d. rib és „C2“ üzemosztáiy 1 vágássor 29. tag 20. osztagban 
11-0 kát. boltion 34 dar. l, m rdöesze tehát 1029 darab vető 
vágás ú'ján kih. szuaiauüó töigyla.

Kikiáltási ár 3490 korona, bánatpénz 350 korona.
2. A garamszöilösi urada omhoz tartozó ,AU üzemosztaiy

II. vágássor 22. tag 24 osztagában 380 kát. holdon 3012 darab 
vetővágás útján kihasználandó tö’gyfa.

Kikiáltási ár 8000 korona, bánatpénz 800 korona.
3. A garamitól lösi uiada,otuhoz tartozó MAU üzemosztaiy

III. vágáskor 30. tag 21. osztagában 40 0 kát. holdon 292 darab 
és 36 tag 49. osztagában 80 kát. holdon 137 darab, mindössze 
tehát 429 darab vatövágás útján kihasználandó tölgyfa.

Kikiáltási ár 2500 korona, bánatpénz 250 korona.
4. A garamszöllösi uradalomhoz tartózó „0“ üzemosztaiy I. 

vágássor 4. tag 16. osztagábau 67’4 kát. holdon 3644 darab es 
a 4. tag 17. osztagában 22 0 kát. holdon 1699 darab, mindössze 
tehát 5453 darab velövágás útján kihasználandó tölgyta.

Kikiáltási ár 17130 korona, bánatpénz 1720 korona.
5. A garam.aödösi uradalomhoz tartozó „C“ üzemosztaiy 

II vágásaorozatban a 14. tag 6. osztagában 7'5 kát. holdon 
vetövágás útján kihasználandó 473 darab és a 14. tag 8. osztagban 
71 kát. holdon vetövágas útján kihasználandó 215 darab, valamint 
a 14. tag 9. os 16. tag 15. osztagozoan 149 kát. holdon tisztázó 
vágás útján kihasználandó 227 darab, mindössze tehát 915 
darab tölgyfa.

Kikiáltási ár 5300 korona, bánatpénz 530 korona.
A. vételáron feiüi a véte.ar 4°/0-aa az urada.n.i személyzet 

nyugdíjalapjára Os ugyanannyi jelölési díj címén lesz a vevő 
által fizetendő.

Az irásueli ajánlat útján árverelök tartoznak, ha több cio- 
port iránt érdeklődnek, m ndegyik csoportra külön-külön borítékba 
zárt ajánlatot lenni es kívül a borítékon azon csoportot meg
jelölni, meiyie az ajaulat vonatkozik.

A megfe elő bánatpénzzel és 1 koronás bé yeggel ellátandó 
irásbeu ajánlatok, melyebben a megajánlott vételár számmal és 
szóvá1 is kitüntetendő es melyekben az is kijelentendő, hogy az 
ajánlattevő az ezen e.adásra vonatkozó áiverest es szerződési 
letételeket ismeri és elfogadja, legkésőbben a versenytárgyalásra 
kitüiött óráig az uradalmi felügyelőséghez nyújtandók be, mert 
későbbén beerkezö, va.amint távirati es utóajánlatok figyelembe 
nem vetetnek.

Minden szóbeiilng árverelö köteles a szóbeli átverés meg
kezdése előtt az árverési, valamint az ezeknek kiegeszttö részét 
képező szerződési leiteleleket azok eifogadasa jeleül sajatkezüleg 
aláírni es külön bánatpénzt letenni.

A >árt ajánlatot benyújtókról különben is feltételezte*ik, 
hogy azok úgy az árverési, mint a szerződési feltételeket ismerik 
es magukat azoknak teljesen alávetik.

Az eladó püspökség fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a tett vagy benyújtott ajamatok közül elfogadásra szabadon 
választ hassa azt, amelyet tekintet nélkül az ajaulat magasságára 
sajut belátása szerint .egmegtelelöbbnek talá. es esetleg az összes 
ajáu.a okát vissza is utasíthassa.

Aznn ajánlattevő, akinek ajánlata elfogadtatott, köteles aa 
ibető jogügyletre vonatkozó szerződést az ajánlatának elfogadását 
tudató ertesiléB napjától bzamitandó 8 nap alatt aláirni.

A szerződés aláírásáig az elfogadott ajanlat benyújtójára 
nezve ezen általános, valamint a közszemlére kitett szerződési 
teliztelek jogervenyesek es kötelezők.

lia azon árverelö, akinek ajánlata elfogadtatott, ajánlatát 
megbánva visszalépné, vagy a szerződést a fentebb kitűzött 
h. tandön belül aláírni vonakodnék, szerződésszegőnek fog tekin
tetni s mint ilyen bánatpénzét elveszti b ez esetben a püspökség 
jogosítva lesz, a visszatartott bánatpénzt maganak mint sajátját 
megtartani es az ajanlat tárgyát kepezö vállalatot a szerzödesszegö 
ajánlattevő terhére es költségére, ha csak egyetlen egy, a szer 
zodesszegö ajánlattevő kizárásával megtartandó új versenytárgyalás 
utján, vagy szabad kézből is bárkinek átadatni.

Ly esetben a szerződésszegő ajánlattevő a netalán kedve
zőtlenebb új ajánlatból a püspökségre haramolható vesztességert, 
úgyszintén a versenytárgyalás költségéiért és mindca további 
karokért östzes vagyonával felelős, míg ellenben, lia az uj érve 
résnél, vagy szabad kéztől való eladás útján netalán kedvezőbb 
ajaulat tetetnék, a különbözőire az elmozdított ajánlattevő igényt 
aem tarthat. . „ ___

A szerződési feltételek alulírottnál Garamszentke- 
őszien, va.Miiiiui ** uradalmi erdóhivatalual Lutillán es 

.. urnrtkb.il erdögondnoksagnal Barsberzenozen megte
kinthetők, ameiy helyeken további bővebb felvilágosítások is 
fizeresheiőka , . -x

Az arveres 1910, évi november hó 8-ik napjón 
délelőtt 11 orakor fog Garamszentkerésztén a pu.-j.osi 
szea házban megtartatni.

Garamszentkeresst, 1910. évi szeptember hó 30 ikán.
Vetzel István

uradalmi felügyeld.

1910. évi 18284. szám.

Bükkmüfa eladás az erdőben tövön.
Az erdőben tövön való eladásre kerül a zsarnócai 

ni. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó erdőgondnoksá
gokban a fennálló törvényes rendelkezések szerint az 
1911 —1915. években kihasználható vágásterületeken a 
vevő által saját költségén kitermelendő öt évi bükkmüfa 
hozam, mi iránt Zsarnócán az erdőhivatal tanácstermében 
folyó évi október hó 28.-án délelőttt 10 órakor 
Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános 
árverés fog tartatni.

Kikiáltási egységárak:
I. ertékosztályba sorozott erdőkből m3 5 korosa 50
II. n m3 4 n 70
III. n m3 3 * 70
IV. n m* 2 n 50

Bánatpénz 3000 (háromezer) korona.
A vonatkozó árverési és szerződési feltételek a zsar

nóczai m. kir. eriőhivatalnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők illetve azok az érdeklődőknek az erdőhivatal 
által kívánatra meg is küldetnek.

Ugyauott kaphatók az Írásbeli ajánlatokhoz használ
ható űrlapok és boéitékok.

M kir. Földmivelésügyi Minister

iW, M.

!!Üzlet áthelyezés!!
Közel egynegyedévszázad óta fennálló

BUTORRAKTÁROMAT,
kárpitos és asztalos műhelyemet

Báthy-utcza 1. sz. alá
helyeztem át.

a kérem a n. é. közönséget, akik közel 25 évig 
támogattak, hogy engem ezen uj üzlethelyiségem
ben is, ahol úgy a lecmodernebb. mint a legol
csóbb berendezések is választhatók, további nagy

becsű pártfogásával szerencséltessenek.
Steiner József,

bútorkereskedő LÉVÁN.
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-jj magyarázat.
• í Hegy na ar nyíre l öz'udomésa a kö?őrségrek az a tény,bogy

A kolerajárvány
veszélyének esetén a tisztaság mellett
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3i iw--------- —^Központi iroda: BUDAPEST, Csáky utca 14. sz.

legjobb óvszer az

Esterházy-cognac
annak legjobb bizonyítéka a rendkívüli fogyasztás

Hivata osan, k özjegyiöileg meg vau állapítva, hogy 
az Esterházy cognacgyér két Egrot féle fökeszüléke 

1,752.000 liter bor 
termelő képességet foglal magában,

Ez. az óriéxi ráin ’egjobb bizonyítéka inuak. hogy
a közönség tudja, mivel védekezzék a

kolera ellen.

V "j w "j
A H AA
A H5
SA Hdkivül nagy fogyasztásnak.

A— H ; os. A
Az Esterházy-cognac mindenütt kapható.

rtkb.il
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védnöksége alatt álló q

BÚTORCSARNOK 0
és hitelszövetkezet

az Orsz Közp Hitelszövetkezet tagja
12 éve fennáll, felhívja a u. é. butorváhárló kö
zönség figyelmét, hogy VIII. József körút 28. 
sz (Bérkocsis utca sarok), valamint IV ke
rület, Ferenoiek-tere 1. szám Királyi bérpa
lota) újonnan átalakttott helységeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintéiiére, raktárunk, mely a legnagyobb az 
országban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivi- _ 
teld, művészek által tervezett és szakbizottság által Q 
felülvizsgált bútorokból áll, teljes lakásberende- /\ 
zéseket művészeti tervek szerint készítünk. V 

minden darab jótállás mellett adatik el. Í1
OOOOÍOOOOOOOOOOcá

0

Knapp Dávid, 
mezőgazdasági és varrógépek 
~ nagy raktára LÉVÁN. ^==

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára 
épült házamban nagy választékú 

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

zatokkal készséggel szolgálok.

Hazai gyártmányú gépek
u. m. HOFHEBR és SCHRANTZ-féle gőz
cséplő készletek, GANZ-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó 

— gének és képrészek ~
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Ajánljuk ;
legolcsóbb napi árak számításával 
elsőrendű, direkfforrásokból beszerzett

fűszer- és gyaimatáminkat, 
valamint állandóan friss csemege
sajt, naponta érkező felvágott és 

egyéb csemegeát uinkat
Közvetlen kávéimportunk folytan 

kávéink 
úgy ár, mint minőség tekinteteben 

versenyen kívüliek!
Legjobb Mauthner-féle kerti és 

vetemény magvak!
Gépolaj, gépkenőcs, tavottazsir, 
carbolineum, aszfalt-fedéllemez, 
gummi- és aszbesztáru, petróleum, 
benzin, carbit és kátrány, vegyi 
termékek, gyanta, kénpor, kék 
és zöld gálicz, raffia-háncs, min 

dennemtl festékáru,
portland és románczement 
állandó nagy gyári raktára.

M. kir, marhasó és lőpor-áruda. 

DISZKOSZORUK, 
fa- és érczkoporsók gyári áron!

I Kern Testvérek
H fűszer-, csemege- és vasnagykereskedése
fe Telefon 14. L E V A. Alapitta’ott 1881.

I

5 é-vi j ó t á 11 asr a.

Ajánljuk továbbá újonnan berendezett vas lg 
áruházunkat. H

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

kony haedény ékből, 
egjentuly-, táblás és tizedes mérlegekből, legjobb minő
ségű ssjtolt lapát, aczél répuvilla és repakiemelő, fejsze, 
csákány, kapaáiu, fűrész, reszt lő, metsző olló, ojtó 
kés, csszes kerti, mezőgazdasági, méhészeti, tej
gazdasági, bádogos- és kőmives-szerszámok, épü
let- és lutcivasalások, olajozok, keuőszelei czék, gép
szájak, tzivattyuk, kei dertömlők, törnitő anyagok, víz
mentes ponyvák, csigafúrók, kalapácsok, saluk, üllők, 
kereskedtlmi öntvények stb. vasczikkekből.

. Legezi l«z< rübb többször csavart horg. drótfonat
kerítés és tüskés huzal raktár.

Fényképészeti czikkek, kerékpárok, 
pneumatikok nagy raktára.

Szives megkeresésre készséggel szolgaiunk speczialis 
árajánlattal. — Nagybani vételnél külön ajánlat.

őKorlati kiséi leíc’i
alapján bizonyítják, hogy a kőbányai _

szárított hizósertéstrágyával
# ms»4en gazdasáp növénynél

fenyes eredményeket értek el
jg- Jxiv.. őgy.HaU., Mi,d.. hird.tá.K.x uj .z.Kvál—ánv "an —

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtójárTLévám

Az Önöknél vett egy vaggon trá
gyát lü magyar búidon szórattam cl. 
Termett ezen 10 magyar holdon 
összesen 100 mm. búza, vagyis 
holdanKint 10 mm búza. Rendes 
Körülmények Közt ugyanily terü
leten rendszerint csaK 50 mm 
búzám termett A sertés-műtrágya 
tehát igen hatásosnak bizonyult. Manily 
Ferenci m. kir. állam v. ellenőr, Bpest.

4 A nekünk szállított szárított sertés
trágya igen jó eredménnyel alKal- 
máztatott Az amerikai szölötelepen 
holdanként 20 métermázsa alkalma
zott sertéstrágya 5O°/o terméstöbb
letet eredményezett V1 magyar 
lelzaloghitelbank bisági uradalma, 
Rudi háza.


