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A jó ivóvíz kérdése.
Mint a kovács súlyos pörölyütése 

az üllőn, hangzik a lévai ember fülébe, 
ha azt hallja, hogy van Léván min
den, csak jó ivóvíz nincsen. És sajnos, 
hogy ez igaz, legalább is annyiban, 
hogy kifogástalan minőségű vizünk 
nincsen. S ha azt olvassuk, mint pl 
Sümegen, hogy a polgárság népes 
értekezletet tartott, melyen elhatároz
ták, hogy a város képviselőtestülete 
elé kérvényt adnak a végett, hogy a 
városban vízvezeték létesittessék s en
nek költségeire 250 ezer korona köl
csön vétessék fel; ezenkívül, hogy a 
belügyi és földmivelésügyi miniszter
hez segélyért folyamodjanak, önkény
telenül is eszünkbe jut, hogy mi még 
a derék sümegiek mellett is mennyire 
hátra maradtunk, amikor még a rég 
óhajtott artézi-kutat sem tudjuk meg
csinálni. Az igaz, bogy Sümegen is 
egy általános vérhasjárvány tette aktu
ális'á a vizvezeték kérdését, azonban 
ez mit sem von le az ottani polgárság 
érdeméből.

Minálunk mekkora előkészülettel 
fogtak hozzá már CBak a kérdés napi
rendre tűzéséhez is. Mily messzire va
gyunk a kivitelhez még mindig, hogy 
nem tudunk számbavehető eredményt 
produkálni. Pedig van e közöttünk 
csak egyetlen egy polgár is, aki nem 
óhajtaná azt, hogy városunkban egy 
olyan mély közkút létesittetnék, amely 
jő és egészséges ivóvízzel ellátná az 
egész várost.

És hát tulajdouképen mi is aka
dálya annak, hogy ez a közkút mi
előbb létesittessék ? A pénz. Ha Léva 
városa oly sokat áldozott más, noha 
elismerjük, nem kevésbbé szükséges 
dolgokra, az ehhez szükséges, külön
ben sem oly nagy anyagi eszközök 
előteremtése felett nem kell kétségbe 
esnie.

A múlt évben hirül adtuk, hogy 
a lévai takarékpénztár igazgatósága 
a közgyűlés felhstalmazása mellett, a 
laktanya alatt elvonuló árok mentén 
meleg vizforrások kutatása céljából 
fúrásokat szándékozott eszközölni. Saj
nos, hogy az érdekelt tulajdonosok 
esekíly kivétellel, csak a nyelhető 
hasznot mérlegelték, de áldozatot hozni 
a közjó érdekében még annyira sem 
voltak hajlandók, hogy a területeket 
rendes forgalmi áron az alakulandó 
társulatnak átengedték volna. Ennek 
következtében a szép és nagyszerű 
gondolat megvalósításának terve abban 
maradt.

ügy tudjuk, hogy Léva város 
képviselőtestülete, ha komoly szán

dékkal ezen közkút megvalósítását 
elhatározná, a nevezett, jótékonyságáról 
ismeretes pénzintézetünk támogatását 
nem vonn á meg ettől a tervtől s azt 
az erőforrást, amit a fentebb említett 
cél megvalósítása céljából ki nem 
használhatott, rendelkezésére bocsátaná 
a városnak. Léva városának legvitá 
lisabb érdekét érinti a jó ivóvíz kér
dése, épen azért azt hisszük, bogy 
úgy a városban létező egyesületek, 
mint jobbmódu és tehetősebb pol
gáraink szívesen hoznának áldozatot, 
ha a közkút kivitele elhatároztatnék.

Nem akarjuk, hogy bennünket is 
egy általános járvány figyelmeztessen 
eddigi mulasztásunkra, de ha közegész
ségi állapotunkat bármely veszedelem 
érné, senkit sem okolhatnánk érte, 
egyedül magunkat. Harmiuc esztendeje, 
mióta csak lapunk fennáll, aktuális 
ez a kérdés. Soha, egy éren sem 
hagytuk elaludni ezt az ügyet. Irtunk, 
agitáltunk az érdekében annyira, hogy 
sikerült Léva város közönségének fi
gyelmét ezen fontos ké désre terelni 
s meggyőzni a polgárságot arról, hogy 
ilyen mély kút létesítése Léva váro
sának elengedhetetlen kötelessége.

Most már a városi tanács és a 
pénzügyi szakosztály is foglalkozott a 
kérdéssel. Mindegyik faktor hosszas 
tanácskozás és megfontolás után arra 
az eredményre jutott, hogy a régi 
hibát jóvá kell tenni s a kérdést a 
képviselőtestület elé kell vinni döntés 
végett. Nem lehetüuk ké ségben az 
iránt, hogy Léva város képviselőtes
tülete is méltányolni fogja a közohajt 
s el fogja határozni a közkút léte
sítését.

Nálunk is meg lehet kísérelni, hogy 
a belügyi és földmivelésügyi kormáuy- 
hoz esetleg segélyért folyamodjunk. 
Hiszen Léva városa megérdemli a 
kormány pártfogását, mivel eddig rö
vid idő alatt fejlődésére és haladására 
sokkal többet áldozott, mint a kör
nyékbeli városok közül akármelyik is. 
Az idegen, aki húsz évvel ezelőtt 
járt itt, bizonyára meglepődve fogja 
konstatálni azt a haladást, amelyet 
Léva városa minden téren eddig is 
tanúsított. Ebben a most felvetett kér
désben eddig is bizonyára nagyobb 
eredményt lettünk volna képesek fel
mutatni, ha anyagi eszközeink oly 
korlátolt számban nem lettek volna s 
azokat is nem foglalták volna le az 
•ddig létesített intézmények. Újra felve
tették » napirendre tűzték tehát a 
közkút kérdését. Most már rajtunk a 
sor, hogy sok huza-vona után végle
gesen elintézzük. Még ha áldozatot 
kivánna is tölünk, annak megvalósitá- 

sától visszariadnunk nem szabad annál 
is inkább, mert ezzel tesszük meg az 
első lépést Léva város csatornázásának 
jövendő kiépítéséhez. Az eszközök és 
módok nem fognak visszariasztani 
senkit, mert ez nem ró elviselhetetlen 

; terhet a polgárságra s mert egyetér
téssel, összetartással, meg egy kevés 
áldozatkészséggel a szükséges pénz
összeg előteremtése uem is ütközik oly 
nehézségbe, mint azt gondoljuk.

Kitartással és öntudatos törekvéssel 
sok minden akadályt könnyű szerrel 
legyőzhetünk.

A lévai k. r. főgimnázium márc. 25-iki 
ünnepélye.

Bizonyos önérzetes büszkeséggel, igen 
nagy megelégedéssel és a jövőbe vetett nem 
kia megnyugvással szemléltük, láttuk és 
hallgattuk azon szép ünnepélyt, amely főgim
náziumunk falain belül f. bó 25-én délelőtt 
lefolyt és elhangzott. Mert munka folyik 
ottan, még pedig dicséretes, öntudatos 
munka; nemcsak a tudományok tárházába 
sietnek ott bevezetni a fiatal, tanulni vágyó 
fjuságot, hanem a lelki, az erkölcsi élet 

íz pségeit is föltárják előttük.
Amikor annyi veszélynek, csábításnak 

van a fiatal lélek kitéve, amikor a sajtó 
villámgyorsasággal árasztja el termékeivel 
a fővárosi, a vidéki gazdagok palotáit úgy, 
mint a szegények kunyhóit; amikor a sajtó 
jó termékei között nem ritkán sok a sze
mét, meyet falva olvas az uj iránt érdek
lődő fiatalság, nem gondolva arra, hogy az
zal tea ritkán beszennyezi lelkét: akkor 
ne csodálkozzon senkise, hogy az avita 
religió megőrzésére, erősbitésére társasá
gokat szervezünk, hogy igy könnyebben, 
hathatósabban védekezhessünk a bennüaket 
környező, vallásos meggyőződ -sünket fenye
gető vészé y e len.

Már régebben belátták, hogy aa erő 
forrása az egyesülésben, szervezkedésben 
van. lyen egyesü et a főgimn. kebelében 
a 4 évvel ezelőtt megalakult s azóta dicsé
retes eredménnyel mü .ödö „Maria Kongre- 
gátió*' is, hol fölvértezik a fiatal lelkeket 
arra, ho^y hogyan kell hite szormt élnie, 
vallását megbec ü nie; hogy hogyan kell 
a vallásunkat érő támadásokat bátor lélek
kel visszaverni, hogyan másokban is a 
valiá os meggyőződést erősíteni.

Ezen kongregátiós összejövetelekben 
megtanulják a tagok, „hogy a legfőbb kui- 
turtényező minden időben az egyház volt, 
mely a népeket civilizálta, amely a közok
tatásügyet, a népiskolát, a középiskolát, az 
egyetemet kigondolta és megalkotta, mely 
a tudományos és művészeti életet létesítette, 
amelynek közvetve vagy közvetlen mind
azt köszönjük, ami kultúránkban nagy ne-
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mea és értékes*. A kongregátió olyan in
tézmény, ahol szeretettel s jóakarattal fi
gyelmeztetik aa ifjúságot arra, hogy nálunk 
közkedveltségnek Örvendő lapok Dyiltan és 
büntetlenül fojtják az ifjúságot az erkölcs
telenség fertőjébe, mely lapok elhallgatják 
a pápák bámulatos áldozatait hazánk érde
kében, el a szerzetesek a más papok érde
meit, működését a tudomány és társadalom 
terén. Pedig ,,fide, séd out, vide“.

A kongregátióban figyelmeztetik a ser
dülő ifjúságot, hogy tobsz olvasmány ne 
kerüljön a kezébe, s „ahogy vigyázunk az 
egészségére, hogy meg ne fertözteasék, úgy 
gondol a kongregátió arra is, hogy a 
ponyvairodalom, a rossz könyvek, újságok 
s iratok meg ne fertőzzék s a ezennyiroda- 
lom be ne piszkolja lelkét.“ Az életben 
úgy is vajmi gyakran igy vagyunk : Videó 
meliora proboque, séd deteriora sequor I

A lévai főgimn.-ban 4-ik éve fönnálló 
Kongregátió is a föntvázolt módon műkö
dik ; a lelkes régi csapat most újabb 21 
taggal szaporodott, kik szintén fel akarják 
magukat fegyverezni a világ csábjai ellen 
b bensőséges tisztelői akarnak lenni, a 
Boldogságos Szűz Máriának, a „Patrona 
Hungariae'-nak és az Egyháznak.

A tagfölvétel ünnepélyes volt, a temp
lomban kezdődött s folytztódott a főginm. 
rajztermében. Mindkét hely egészen tele 
volt érdeklődő közönséggel.

A tagfölvételt ismét Raasovszky Kál
mán, főgimn. hittanár és a Kongregátió 
vezetője eszközölte, ki a fölvétel előtt igen 
szép, emelkedett hangú, lelkes beszédet 
tartott a 21 újonnan felavatandó taghoz. 
Beszedőnek az elején abból indu.t ki, hogy 
mindenki vágyik és törekszik a boldogság 
után, melyre különben is az ember teremtve 
van. De az a baj, bogy a legtöbb ember, 
kivált Ezülő, arra törekszik, hogy itt a 
földön tegye boidoggá magát, illetve a 
szülő gyermekét. Ezért jaratja a szülő még 
felsőbb iskolákba is gyermekeit, még ba 
megerőltetésébe kerül is, bogy boldogabb 

legyen nálánál. Hát ez dicséretes dolog 
ugyan, de ha a lélek csak a világi tudo
mányokkal telik meg s a szülök arról nem 
gondoskodnak, hogy gyermekük erkölcsi 
élete szilárd alapon álljon, akkor az ilyen 
egyébként civilizált egyébnek nem lesz 
erkölcsi alapja és irányitója, cselekvéseinek 
helyes útmutatója s vajmi gyakran nagyot 
botlik az ilyen, mert nem az Ég felé ve
zető utón jár. Boldog az, aki az ide vezető 
utón lépdel már fiatal korában 1

A mos* a Mária Kongregátióba lépő 
fiatal leviták ezt már megtalálták. A lelket 
érhető veszély ellen edz-.ék meg lelkűket, 
hogy képesek legyenek a torlódó hullám
csapásoknak ellenállani, majd akkor nem 
ijednek meg a legelső nehézségtől, mert 
Madách mondását tartják szemük előtt : 
Ember küzdj és bizva bizzál l A jó kong- 
regánista tud Istent és hazát szeretni, mint 
tették őseink, kik a kettőt össze tudták 
egyeztetni. Tegyenek úgy az uj tagok is, 
akkor megvalósul a nagy Széchenyi István 
mondása: Magyarország nem volt, hanem 
lesz 1

Rassovszky beszéde mély hálást tett 
a templomban levő ájtatoa lelkekre, melyet 
még tokozott a mise alatt elhangzott sok 
szép Mária ének, melyek Fertetics István 
szakavatott ügyességét és ügybuzgalmát 
dicsérik, különösen remek volt az offertóri- 
umra énekelt Lányi Eruő-féle : Ave Mária 
sóló, melyet Deák Tivadar és Túrna Zoltán 
énekeltek. A templomi tagfelvételt követte 
a főgimn. rajztermében rendezett szép 
ünnepély, melyet a kath. ifjúságon kivül 
nagyszámú, előkelő közönség hallgatott végig. 
A „Műsor** énekkel kezdődött és pedig „Má
ria az árvák anyja" c. eneket úgy, m'nt 
„A Magyarok Nagyasszonyához* cimüt 
Fertetics István, énektanár betanítása és 
dirigálása mellett ügyesen adta elő az 
énekkar,

Aa alkalomnak megfe elő, tartalmas 
„Ünnepi beszédet* Takács Fereuo, kongr. 
praefectus tartotta a tőle megszokott ügyes 

előadással és tüzes lelkesedéssel. A test és 
lélek közti harmónia megteremtését fejte
gette, ami máskép nem képzelhető, mint 
erkölcsi alapon. Ezen beszédet úgy, mint a 
„Csrthágói harangok* cimü melodrámai sza
valását, melyet Martinovich Ernő, VIII. o. 
t. kisért songorán tökéletes játékával, va 
lamint „Evezz a mélyre* c. hármas jelenet 
föalakitását társaival, Nyuli József VII. o. 
t. és Moravek László IV. o. tanulókkal 
együtt hálás elismeréssel fogadta a közön
ség és alaposan megtapsolta a fáradhatatlan 
congr. fraefectusát, Takácsot. Az ünnepélyen 
megjelent vendégeket kellemesen szórakoz
tatta Jaross Ferenc főgimn. V. o. t., szép 
és gyakorlott zongorajátékával, ki Gustav 
Lángé: „In dér Alpenhütte* o. darabját 
adta elő. Az ünnepély keretébe jól beleillett 
Janson Jenő V. o. tanulónak nem ugyan 
sokváltozatu, de mélyen átérzett szavalata, 
melyet Körösi Albin piaristatanár irt „A 
Szeplőtelenhez* cimen. Az ünnepély a pápai 
Himnusz elének lésével ért véget.

Még azt jegyezzük meg, hogy as ün
nepély mindkét része elejétől végig emel
kedett hangú, mélyen szántó, magas nívójú 
és a magyar ifjúságot jellemző lelkesedéstől 
áthatott volt. És én arra kérem az Istent, 
hogy adjon a hazának sok ilyen lel-es 
nemzedéket, mint amilyen a mienk, mert 
míg ilyen derék ifjúságot látok szemeim 
előtt, addig nem féltem a Regnum Marié- 
numot l

P. J.

Börvasár a város közepén.
Városunk blgésziégügyi-bizottsáya közei 

egy éve, mint jarváoyuizottsag as 1908. 
évi XXXVII. t. c. 35 §-a alapján intézke
dett a nyeri bőr-vásarnak a Kossuth Lajos 
térről való áthelyezése iránt. Ez, eltekintve 
a koleraveBzéiytöi, mely akkor fenyegetett, 
általános egészségügyi és esztétikai néző 
pontról tekintve, indokolt intézkedés volt. 
Az a sok bűzös, véres, rohadt, cafatos, 
nyers bőr olyan undorító, hogy csakugyan

TÁRCA.
Tudtam. . .

Tudtam, bogy mást bzerutaz 
8 mégis szemed tüzéu 
Raboddá lettem éu.

Tudtam, bogy nem szeretsz, 
Beám bárhogy veted 
Édes tekiuteted.

Tudom, bogy mást szeretsz
8 lekötve már szived. . . 
Szivem mégis szeret.

ijalassy Valéria.

Pontiul Pilátus.
Ki nem ismerné ezt a hatalmas római 

helytartót Palestinában, Krisztus idejében ? 
Alig volt a világnak hozzá hasonló embere, 
aki aljassága, gyávasága által oly hiressé 
és keserű megvetés tárgyává vált volna, ö 
volt az, aki akkor szolgáltatta ki halálra, 
amidőn teljesen meg volt győződve aa Isten 
ártatlanságáról.

Midőn azaal fenyegették a vádlók, hogy 
a római császárnál panaszt emelnek ellene, 
megijedvén, hogy a zsidó nép ellenssenve 
folytán elveszthetné hatalmát, kiadta nekik 
* tneggyaláaott és megkinzott Krisztust, 
mint gonosztevőt.

Történt ez a pénteki nap reggeli óráiban.

Es a — nagypéntek I
8 ezt a nagypénteket megelőző hétnek 

napjai tele voltak izgalmas eseményekkel. 
Ekkor nyerte meg a Bzemevilágát a születé
sétől fogva a vak ember; akkor föltámadt 
Lázár; akkor vonuk be Jeruzsálembe ünne
pélyesen Krisztus; kikorbácsolta a pénzvál
tókat és kúfárokat a templomból; keményen 
és nyilvánosan korholta meg a farizeusokat 
és törvénytudókat a terep ómban a jeruzeá- 
lemi nép s a föld minden tájáról ott össze
gyűlt zarándoklók jelenlétében.

Mindezen események izgalmas és heves 
viták tárgyává tették Krisztust; úgy, hogy 
végre súlyos vádakat emeltek ellene Pilá
tusnál.

Voltak pedig a fövádak ezek : ámítja a 
népet; akadályozza az adófizetést a császár 
számára; magáról pedig azt állítja, hogy ö 
Krisatus és király. A zsidó nép nem lépett 
be a törvényszék termébe, mert ünnep volt 
a ők nem tartották illedelmesnek, hogy az 
ünnepnapon a pogány ítéleténél magukat 
beszennyezzék.

Tudta azt Pilátus, hogy Krisztus sem
miféle politikai vétséget el nem követett.

Mig ö a fölött gondolkodott, hogyan 
kerülhetné ki a ke'lemellenségeket, ame
lyekbe öt a praetorium előtt összegyűlt vi
sító tömeg kergette; azalatt a felesége, 
Prokla azt üzente neki : „Semmitsem tégy 
ezen igazságos ember ellen ; mert ma sokat 
szenvedtem miattz — álmomban 1“

Megtudván Pilátus, hogy Jézus Názá- 
rethböl származik s hogy éppen most tar
tózkodik Jeruzsálemben Heródes, Qalilaea 
királya, felhasználta az alkalmat, hogy igy 
a bajból kimeneküljön és elküldte Jézust 
Herodeshes.

Pilátusnak ezen figyelme nagyon hiael- 
gett Herodesnek, úgy, hogy vele kibékült, 
mert ezelőtt harag volt közöttük. Jézust te
hát kegyesen fogadta, azt vélvén, hogy ez 
valami osodatevéssel mulattatni fogja öt. 
Jézus azonban Herodesnek egy kérdésére 
sem válsszoit, úgy, hogy e király dühében 
meggyalázta öt s visszaküldte Pilátushoz — 
vádolás és elitéiés nélkül.

Nem maradt tehát egyéb hátra Pilá
tusnak, mint keresni uj ürügyet. Öaszehivta 
a főpapokat és a nép véneit s igy szólt 
hozzájok: Előttetek kérdeztem a vádlottat; 
én azonban nem találtam bűnt rajta.

De a zsidó nép dühöngve kiáltott : ha 
nem volna gonosztevő, át nem adtuk volna 
öt neked; feszítsd meg, feszítsd meg ke
resztre. Ha szabadon bocsátód öt, nem vagy 
barátja a császárnak 1

Ekkor megijedt Pilátus ; elövezettette 
Krisztust és megmutatván a megkinaottat 
éa megkötözöttet a dühöngő tömegnek, igy 
szólt: íme a ti királyotok I

S ismét felhangzott a feszítsd meg, fe- 
szítsd meg !

Erre Pilátus kiadta Krisztust, hogy ke
resztre feszítsék.
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nem való a haladni akaró város közép
pontjába.

Csakhogy ez a rég óhajtott, üdvös in
tézkedés, sajnos, nem soká marsdt érvény
ben. A ronda bőröket most is kirakják a 
piactérre, az ember szeme ób orr* undori- 
tására, minden országos vásár második 
napján.

Ezt az eljárást bizony nehéz össze
egyeztetni sem a város haladási törekvé
sével, sem azzal a higiénés érzékkel és 
esztétikai ízléssel, melyet a hatóságnál fel 
kellene tételeznünk. Az Egészségügyi-bizott- 
súg intézkedését fenn kellett volna tartani 
még akkor is, ha annak a kolera elleni 
védekezésre való vonatkozással csak ideig
lenes kihatása lett volna.

Voltunk ennek a bizottságnak tizen
kettőn, emberorvosok, a tagjai és ime az 
ilyen — már mégis csak szakértő — bizott
ság véleményének Léván nincsen absolut 
súlya közegészségügyi kérdések eldön
tésében I

Hogy a héten megint annak a nyers 
bőrnek a látványa tárult elénk, azon gon
dolkodtam, nem lehelne itt az állategészség
ügyre való hivatkozással hatni ? Evégböl 
intézem ezt a

nyílt kérdést
az állami állatorvos úrhoz ;

„Nem lebetne-e a lévai hetivásárok terén 
tartandó nyersbőr vásárokat valamely állat
egészségügyi törvényparagrafus alapján meg
szüntetni ?

„Nem lehetetlen, hogy » sok nyers bőr 
közölt van kétes eredetű is. Valahol, a 
hegyek kötött, ahová a hatóság éber figyelme 
be nem hatol, nem hullhat-e el lépfenés, 
takonykóros vagy más fertőző bajban szen
vedő állat, melynek bőre azután forgalomba, 
a lévai vásárra is jöhet ? A lévai piactéren 
a hetenkénti két hetivásáron sok száz ló 
vagy ökör vesztegel és abrakol reggeltől 
délig, délutánig, nem szedhet e ezek Közül 
egyik-másik valamit magára abból, a bőrről 
lehullott s ott maradt, esetleg ragályvivö, 
rohadt húrcafatból, lepattogott aludt vér
ből ?“

Szatíra, hogy az állategészségügy segít
ségével vélem elérhetőnek a nyersbőr-vásár 
kihelyezéaét, a melyet az embereyéstségügyre 
való hivatkozással nem lehetett egysser- 
smindenkorra megállandositani, de nat — 
nehéz itt zsatirát nem Írni.

Karafláth Marlus. dr.

Különfélék.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy 

postahivataluknál az előfizetés 
megújítása iránt szíveskedjenek 
intézkedni, hogy a lap küldése 
fennakadást ne szenvedjen 
— Barsvármegye törvényható

sági bizottsága máicius hó 28-án tar
totta évnegyedes rendes közgyűlését báró 
Kürtby Lajos főispán elnöklete alatt. A 
tárgysorozat 225 pontból állott; néhány 
pont körül hosszabb vita indult meg. A 
■ Barsvármegyei Községi és Körjegyzők 
Egyesülete“-nek kérvényét, a körjegyzői 
magánmunkálatok szabályrendeletének mó
dosítását, több hozzászólás után az alispán 
tervezetének elfogadásával intézték el, mely 
a magán munkálatok díjazását — a szom
szédos vármegyék ebbeli állapotát tekin
tetbe véve — bizonyos mértékben felemelni 
kívánja. A jegyzői és a segédjegyzöi fize
téseket illetőleg az állandó választmány 
tervezete fogadtatott el, mely szerint a 
jegyzői f zetés a X. osztály első fokozatával 
kezdődjék, és a Vili, osztály első fokoza
tával végződjék, a segédjegyzöké pedig a 
X. osztály első fokával végződjék. Arad 
város közönségének átirata kapcsán az ál
landó választmány gróf Khuen Héderváry 
Károly miniszterelnök iránt a törvényható
ság ragaszkodásának és bizalmának a nyil
vánítását ajánlotta. Belcsák Káro y, Kmoskó 
Béla és Bándy Endre a bizalmatlanság 
kifejezését proponálták, — bár abban a 
tekintetben egyetértenek, bogy a törvény
hatóságnak az idegen beavatkozás ellen fel 
kell emelnie tiltakozó szavát. A közgyűlés 
Kbuen Hedervárynak bizalmat szavazott és 
tiltakozását fejelte ki az idegen beavatko
zás ellen. Ruffy Pál az elhagyatottnak nyil
vánított 7—15 éves gyermekek eltartási 
költségeinek viselése dolgában meggyőző 
tzavakkal szólt arról, hogy az ilyen altruisz- 
tikus kérdésekkel való togla'kozás helyet 
találjon a törvényhatóság előtt. Javaslatát, 
hogy az ügy tanulmányozásával az alispán 
bizassek meg s hogy ö tegyen javaslatot 
arra nézve, bogy mikép vegye ki a gyer
mekvédelemben a maga részét a törvény
hatóság, ami lehetővé lenné, hogy az elha
gyott gyermek sem az illető községnek, sem 
az államnak olyan nagy költségébe nem 
kerülne e, hogy az elhagyott gyermek tű

nél inkább a társadalomban és az egyes 
egyénekben találja meg azt a védelmet, 
amire neki szüksége van, — a közgyűlés 
elfogadta. Kérelmek, fellebbezések és köz
ségi határozatok hos-zu sorozatának az 
elintézése után a közgyűlés véget ért.

— Közigazgatási államsegély. 
Nigy örömet okozott tegnap a városházán 
a belügyminiszternek az 1912, évi közigaz
gatási államsegélyre vonatkozó sürgősen 
leküldött rendelete, melyei Léva városré
szére 14000 korona államsegélyt utalványo
zott. A város polgármestere a múlt hóban 
már kíszámitá, hogy mennyi államsegélyt 
fog a város kapni és annak szétosztására 
vonatkozó indítványát a pénzügyi szakosz
tály pár bét előtt le is tárgyalta, — mituán 
a polgármester Bzámitáea egy fillérig egyez 
a belügyminiszter rendelete által kiutalvá
nyozott járandóság összegével, — most 
már nincs egyéb hátra, mint képviselőtes
tületi közgyűlést tartani, melyen a szét
osztásra vonatkozó intézkedés a rendelet 
szerint feltétlenül megtehető.

— Választók Összeírása. Léva vá
rosában a választók összeírására kiküldött 
bizottság, mely dr. Kersék János elnök, dr. 
Be'csák Sándor és Krajtsik Jenő tagokból 
áll, ma, vasárnap, március 21-én és hétfőn, 
április 1-én fogja a választók névjegyzéké
nek kiigazítását eszközölni. Ugyanez a bi
zottság április 2-án a garamujfalui, garam- 
szöllösi és óbarsi körjegyzőség területéhez 
tartozó községekben, április 3-án a vámos- 
ladányi, garamszeutgyörgyi éa alsószecsei, 
április 4-én a nsgykáluai és alsót áradi kör
jegyzőségekben fogja az összeírást teljeoi- 
feni. Figyelmeztetjük a választókat, hogy 
választási jogosultságukról, a névjegyzékbe 
történt felvételről maguknak meggyőződést 
szerezni a saját érdekükben el ne mu
lasszák.

— Bevonulás az uj tanítóképzőbe. 
Az uj tanítóképzőben már szeptember óta 
folyik a tanítás és a növendékek a közös 
étkezést is ott végzik ; de a bennlakásokra 
szánt helyiségeket — a szükséges bútorzat 
es felszerelés hiányában — csak most rendez
hették be. Aa egyes házakban lakó összes 
növendékek, — akiknek száma 72 — ap- 
íi is bó eleejéie felmondották szállásaikat 
és e hó 29-en, pénteken, bevonultak a taní
tóképző íuternátusaba, ahol bizonyara egész
séges, kényelmes és kellemes otthonra 
találnak.

Pilátus pedig megmosta kezét, badarul 
azt hívén, hogy igy lemossa kezéről azon ár
tatlan vért, is, mely a megkínzott Krisztus 
számtalan sebéből ömlött.

így állt Pilátus az egész világ előtt, 
miut olyan, aki meggyilkolni segített a 
szende, ártatlan, jóságos és szeretetteljes — 
Istenembert 1

Önmagát ítélte el ezáltal ezen igazság
talan biró ; tette ezt pedig azért, hogy a 
zsidó népnek hizelegjen s igy megtarthassa 
állását.

Da aa igazságtipró Pilátus nem sokáig 
örvendett a nép kegyének, amelyet o'y 
drágán megvásárolt és megfizetett. Három 
év lefolyása alatt vége lett az ö politikai 
dicsőségének. Megfosztották magas hivata
lától, Rómába hivták be, számkivetésbe 
küldték, ahol meg is halt, — öngyilkosság 
által. Elérte őt tehát Judáa sorsa I Valóban 
híres, nagy két patronusa az — öngyilko
soknak.

És még ma is vannak igen sokan, akik 
Pilátus nyomát követik. Vannak sokan, 
akik a világ kegyének kedvéért dicsérik, 
helyeslik a jogtalanságot, mentegetik a go
noszságot a elitélik a jó és nemes törekvést 
és akik a felizgatott tömegek szavát elfo
gadják s nemcsak ellenzik az igazságtalan
ságot. Igen, vannak ma is Judások és Pilá
tusok, akik elárulják, elitélik és gyilkolják 

az igazságot, azután pedig mosaák az ártat- 
' laaul meggyilkoltnak vérétől beszennyezett 
I kezüket l

De azért ők mégis Judások és Pilátusok I
Gse/kó József.

A Golgotha helye.
A Kálvária hegyének fekvése, ahol 

Krisztus urunkat keresztre feszítették, még 
ma is sok vita tárgya. Némelyek a Szent 
ur templomának tőszomszédságában vélik 
as igazi helyet, mások Jerussá'em falain 
kívül, ami valószínűbb is. Az angolok az 
igazság kiderítésére egy bizottságot szer
veztek, amelynek elnöke ti. C. tiordon 
tábornok kutatásainak eredményét e téren 
nemrég közölte a „Times“-ber>.

Krisztus kereizlre feszítésének volta- 
képeni helye e szerint az úgynevezett El 
Heydhimigh nevű hegytetőn lett volna, 
mintegy 80 méternyi távolságra a Jeremiás 
barlangjától. Esen a lotőn van ugyanis egy 
kisebb kert is, ma már elhanyagolt állapot
ban. E kort mel'etti sz:klás, kopár tetőn 
történt a felleszités. Hoezas kutatások és 
adatgyűjtések után est egy Canon Tristen 
nevű zarándok még 1558 ból eredő Írással 
erősíti meg. Ebes hasonló eredményre ju
tott ez ügyben C. R. Conder őrnagy, egy 
későbbi kutató is.

A keresztre feszítés helyéhez igen kö
zel alig 69 méternyire a kertnek egy leá

sott mélyedésében szik.ába vágott sírok 
vaunak. Az angol bizottság az', véli, hogy 
e sírok egyikében helyezték el Krisztus 
tetemeit. S ezt meg is jelelik. A airüregbe 
néhány lépcsőfokon lehet belé lejutni. 
Mások azt állítják, hogy valaha görög ke
resztény papok temetkező helye volt, amit 
megerősíteni látszanak az itt talált feliratok 
és bizanczi stilü keresztek. De viszont az 
angol bizottság állítása szerint a sírok 
határozottan magukon viselik a régi zsidó 
sírok jellegét és mindenben megegyeznek 
a Josafát és Hiunom völgyében levő zsidó 
sírokkal.

Hogy arimathiai Szent József kertje 
feküdhetett itt valaha, egyáltalában nem 
lehetetlen. E mellett bizonyít az is, bogy 
egyenesebb és rövidebb útvonalat, mint ezt, 
nem is találhatnánk e kis tetőre, ha végig 
megyünk Krisztus urunk utolsó utján, a 
Via Doíoroeán. As utolsó állomástól, a 
mostani katona-kaszárnyától — ahol abban 
as időben a Pilátus palotája emelkedett — 
az Antónia tornya alatt és a Ssamariai ka
pun át kijutunk egy lassú emelkedésű utón 
alig 14 perc alatt e tetőre, melynek sziklás 
homlokáról lelátni a városra, és as innen 
alig 4--500 méternyire levő Damaskusi 
kapura. A hely fekvése tehát nagyon való
színűvé teszi as állítás helyességét, de 
végleges bebizonyításra még kevés, e miatt 
a dolog tovább is vita tárgya marad.
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— As esztergomi főeg.vházmegye 
névtára. Most jelent me« at esztergomi 
iőegyhszinegye névtér*. Ez a nagy egy
házmegye Esztergom, Pest, Komárom, Nóg- 
rád, Bars, Nyitra, Győr, Moson és Pozsony 
vármegyek területére terjed ki. A öegy- 
házmegye területén 8 föesperességben és 
46 esperességben összesen 1.523.373 kath. 
hivő van. (a lakosság összes száma 2,100.707), 
kiknek lelki gondozása 060 papra van 
bizva. A papság kőiül a 480 plébánián 
396 plébános, 76 adminisztrátor és 173 
káplán működik. A 36 szerzetesházban 740 
szerzetes és 105 kolostorban 1895 apíca 
van. Az egyházmegye nesztora blümelhuber 
Ferenci esztergomi nagyprépost, aki 89 
éves. A 480 plebáuia közül 178 kizárólag 
magyar, 3 német 169 tót nyelvű, a többi 
vegyeB. A kath. iskolák szama 788.

— A kereskedelemügyi ni kir. 
miniszter a pesti magyar kereskedelmi 
bank által 1892. évben alapított 30.000 
koronás külföldi tanulmányútra szánt ösz
töndíj 4*/(°^ kamatait, vagyis összesen 1350 
koronát a tolyó évben az alapitó levél ér
telmében ezúttal egy felső ipariskolát jó 
sikerrel végzett iparosnak szándékozik ki
adni. Pályázhatnak oly iparosok, kik vala 
mely hazai felső ipariskolát jó sikerrel 
végesték, mely körülmény iskolai végbizo- 
ryitvánnyal igazolandó. A folyamodványok 
a miniszterhez címezve a pályázó rendes 
lakhelyére illetékes kereskedelmi és ipar
kamarához folyó évi április bó 15-ig nyúj
tandók Le. Közelebbi feltételek az ipartes
tületeknél es a kamaránál tudhatók meg.

— Kinevezés. Madarasig Istvánt, az 
Első Magyar A taisnos Biztosító Társaság 
lévai föügynüksegének cégjegyzöjót a tár
saság igazgatósága zegedtilkarnak nevezte 
ki. A társaság buzgó tisztviselőjét jól meg- 
érdemlett kitüntetése alsa mából mi is 
őszintén üdvözöljük.

— Halálozás. Mély gyász érte Tóth 
József garamvezeaényi iái iiól és nejét, 
Siabó Ilonát, akiknek forrón szeretett fiuk, 

’lóth Endre, első eves papnövcndek f. hó 
27-tn, életének 20-ik éveben bosszú éa ki
nő* szenvedés után elhunyt. A szülök nagy 
fájdalmára nyújtson némi enybületet az a 
tudat, bogy szép reményekre jogosított ked 
vés fiuknak halálával igen széles körben 
nyilvánult meg irántuk a legöszintébb rész
vét. Az élete virágában elaöltőzöttnek bűit 
tetemeit t. bó 29-én, d. u. 2 órakor a ref. 
egyház szertartása szerint a garamvezekényi 
rét. sirkertben helyezték örök nyugalomra. 
— A béke angyala virasszon hamvai fe.ett I

— Protestáns otthon. A múlt hé
ten alakult meg Léván a protestáns otthon, 
melynek tagja lehet minden 18 évet betö.- 
tött honpolgár va.láskü.ömbseg nélkü1. Az 
uj egyesület, bár elnöke mindig protestáns 
lelkész, nem annyira felekezeti érdekek 
apolasa, mint inkább a demokratikus köz
művelődés előmozdítása céljából alakult. 
Ideiglenes tisztviselőkul az alakúié közgyű
lés a kővetkezőket választotta meg. Elnök ; 
Birtlia József lelkéss; igazgató; dr. Kersék 
János; aligazgató; Szabó Sándor; jegyző; 
Krizsauyi Sándor ; titkár : Konta Károly ■ 
gazda: Vaczy Jónás; penataios; Tatár 
István; könyviáros: Galambos István - 
ügyész : dr. Tóth Sándor. Választmányi 
tagok lettek : Korpás Elvan, Ssslay Vilmos 
Tóth Károly, Jakabfalvai Barna, Makkay 
Jenő, Béai Keretez, Mad.rssai István, Ko
vátok Samu, Fuély Lajos, Fornay István 
id. Tóth Sándor, ifj. Tóth Sándor, ifj. Z,|ay’ 
István, Dóka István, ifj. Konca Jóssef 
Juhász Lajos, Vida Jónás, Hegedűs Béla’ 
Zilay András, Jakab Sándor, Dohány István’ 
id. Dóka Károly, Nagy Aidiás, Szabó Di,'- 
niel. Póttagok: Ifj. Vaczy Jónás, Polgár 
Jánoa, Régi Lajos, Konca István.

— A hold- és napfogyatkozás. Az 
április hó elsejére jelzett ho.d- és 17-én 
beálló napfogyatkozás megfigyelésére az 
idén nálunk kedvezőbb alk.lom kínálkozik 
mint a múlt évben, mert a hold kőrútjában 
kevésbé tér el a iö d utjából. A nap, hold 
és a föld április 1-én és 17-én majdnem 
egyenes irányban fognak állani • ebből az 
következik, hogy aprilia 1-én hold-, 17-én 
pedig napfogyatkoaáa lesz. — Ha a hold 
k' utjt a földével mindig egyenlő irány

bán haladna, úgy mint a fenebb említett 
napokon, akkor bónaponkint lenne nap- és 
holdfogyatkozás. Ami azonban meg nem 
történhetik, mert a hold kőrútjának kitérése 
a föld kitérésétől körülbelül 5 fokkal kü- 
lőmbözik s ezért ujholdkor, amikor napfo
gyatkozásnak kellene beállani, a hold vagy 
a nap fölé, vagy a nap alá jut s ennek 
következtében a nap korongját nem képes 
eltakarni. Hold'öltekor pedig, amikor csakis 
holdfogyatkozás állhat be, a bőid ismét 
vagy a föld árnyéka fölé vagy a<á esik s 
igy a bőid a földnek árnyéket rom birja 
elfödni s ezért mi a holdat teljes fényében 
látjuk, amely fényét a hold tudvalevőleg a 
naptól kapja. Általánosságban ismert dolgok 
ezek és csak azért említi tel títosius Ernő, 
lapunk levelezője, akitől e sorokat vettük, 
bogy a holdra vonatkozó ezen konstellációt 
(égitestek mozgátál) már a régi, keleti 
kultur népek is ismertek. Nevezetesen : a 
babiloniak, egyiptomiak és kínaiak, akik 
tudták, hogy ezen fogyatkozások nem tör
ténhetnek meg rendesen. Tbalee, görög 
bölcsnek már Krisztus előtt 585-ben, tehát 
azon időben, amikor a nép még azon bal- 
biedelemben élt, hogy a mi földünk az egész 
mindenség középpontja, — tudomása volt 
ezen fogyatkozásokról. A bekövetkező fo 
gyatkozásokra nézve megjegyezzük, hogy 
a holdfogyatkozás április 1-én este 10 óra
kor kezdődik, amikor a hold a föld árnyé
kát csak ‘g részben fogja eltakarni. A nap
fogyatkozás 17-en lesz, amely titka és szép 
látványnak ígérkezik, mert déli 12 óra 10 
petekor a hold a napot annyira elfödi, hogy 
a napból csak egy gyütükör lesz látható.

— Hány szabadkömlves van a világon 7 A »z»- 
bad kötni vesék világirodaja által kiadott szabadkömivesi 
vil*gnaptár nzérint ma az egész földkerekségén 22.910 
páholy vau ; valamennyi páholy tagjainak száma 
össztseu : 2,029.936. Ebből a számból Európára eu.k 
6101 páholy 333.549 taggal, Afrikára 28 páholy 750 
taggal, Északt intrikára 14.887 páholy 1,612.014 taggal, 
K 'zépameilkára 213 páholy 10.416 taggal. Délame* 
ribára 719 páholy 63.027 taggal Ausztráliára 862 
páholy Ő0.180 taggal és különféle országokra körül
belül 100 páholy mintegy 10.000 taggal.

— Születési bizonyítványok díj
talan kiadása. Az merni iskolákba és az 
ovodakba beírandó gyermekek díjtalan szü
letési bizonyítványt kapnak az állami anya
könyvi hivatalié1. Az erre vonatkozó rende
let már meg is jeleni a hivatalos lapban. 
A rendelet szerint iskolai beiratáiok céljára 
belyeg- és díjmentes születési bizonyítványok 
adandók ki az állami anyakönyvi hivatalok 
által a szülök számára.

— Fegyvergyakorlat. A m. kir. 
honvédelmi miniszter rendeletet adott ki, 
amely szerint a honvéd gyalogság és lovas
ságnál a szokásos augusztusi tB szeptemberi 
fegy vergyakorlatokon kivűl meg május 
28-IÓI június 23-ig is fognak fegyvergya- 
korlaiok tartatni. Ezen rendeleteben felhívja 
a minisater azokat, akik ezen időben akar
nak gyakorlatra bevonulni, hogy mielőbb 
jelentsek be azt a hadkiegészítő parancs
nokságnál szóbelileg — írásban vagy leve
lezőlapon az ezred, sorolási évfolyam és 
anyakönyvi lapszám felemlitése mellett.

— Gyászhir. Laube. Kéroiy, urada'mi 
erdész — mint részvéttel erte.ü ünk — 
családjának mely fájdalmára f. hó 23-án, 
életének 75->k evében, hosszas szenvedés 
után Asópélen elhunyt. — Béke hsmvaira 1 

— Uj szer a láz ellen. A párisi Pasteur intézet
ben egy uj lázcsillapító szerrel folytatnak kísérleteket, 
emeli nek miaarrol a neve és amelyet egy Guatema
lában vadou t.rmb uövényböl nyernek. A mixerről 
la.abban hat, mint a cbinin, de sokkal biztosabban 
éa kiaérö káros jelenségek eddig nem jelentkeztek. 
Azt hiszik, hogy az uj szer teljeaeu pótolni ingja 
a cbinÍDt.

— Pályázat ösztöndíjra keleti 
kereskedelmi akadémiát végzett fiatal 
kereskedők részére. A kereskedelmi m. 
kir. miniszter aa „Erzsébet királyné ösztön 
díjalap* 1912. évben kiosztandó kamataiból 
kilenc darab egyenkint 2500 korona értékű 
ösztöndíjat szándékozik adományozni, me
lyekre nyilvános pályázatot hirdet. A tel
tételeket a kővetkezőkben állapította meg ; 
Aa ösztöndíjak elnyerése iránt oly magyar 
honossági fiatalabb kereskedők folyamod
hatnak, kik keleti kereskedelmi akadémiai 
tanulmányaiknak legalább ,jó* eredménnyel 
történt elvégzése után legalább 3 évig 
gyakorlati kereskedelmi téren működtek, s 

e mellett igazolják, hogy a tanulmányozandó 
területi nyelvviszonyaiban járatosak. A pá 
lyanyertes valamely szabadon választandó 
és a pályázati folyamodványban megemli 
tendö jelentékenyebb külföldi városban vágj 
kikötőben, me'y nagy tengerentúli kivitet 
lel bir, tartozik legalább egy évei eltölteni. 
Előnyben fog részesülni az a pályázó, ak 
a keletindiai piacoknak kiviteli kereske 
delműnk szempontjából leendő tanulmányé 
zását tűzi ki céljául, illetve az alábbiak 
szerint Bombayban vállal alkalmazást. A 
kellően szerkesztett és felszerelt kérvények 
a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez 
címezve a pályázó rendes lakóhelyére nézve 
illetékes kereskedelmi és iparkamarához 
folyó évi április hó 30-áig nyújtandók be. 
Közelebbi felvilágosítás & kereskedőim, 
testületnél és a besztercsebányai kereske 
delmi és iparkamaránál nyerhető.

— A paradlcsontmsgolaj Kevesen tudják mink- 
luuk, hogy a paradicsom magjából olajat is készítenek 
és külöuöseu Páruia tartomácybau Olaszországbau aaj 
tolják ki ezeket. A különben a moslékba vagy a 
trágyadombra kerülő 84.000 hordó konzerv hulla dél. 
magjából ott 600 hordó paradicsomolajat préseltek ki h 
múlt évben, mely a szappangj ártásra oly értékei 
olajanyagot szolgáltat.

— Állatkínzás. Az asszonyoknak ál
talános és régi, rossz szokásuk, hogy a ba 
romti‘ fejjel lefelé lógatva vizáik a piacra 
vagy haza. Ez pedig, mert állatkinzás, ki
hágást kepez és tilos. A tilalom ellen azon
ban nap-nap után vétenek és nem tudják 
elhagyni ezt a rossz szokást. Terjessze ki 
a figyelmét a rendőrség erre is és büntesse 
meg azokat, akik a tilalom ellen vétenek.

— Hazai ipari beszerzési források 
cimü címtár 111. kiadósa a kereskedelmi 
muzeum szerkesztésében már megjelent 4500 
magyarországi és horvát-szlavonországi ipar
telep gyártmányairól nyújt részletes felvi- 
isgosiUst. Betűrendben felsorolja, hogy 
milyen iparcikkek készülnek az országban. 
Ugyancsak betűrendben közli a címtárba 
le.vett összes ipartelepek névjegyzékét. A 
címtár elsősorban az állami es törvényha
tósági hivatalok, intézetek számara készült 
ugyan, de magánosok részétől is megszerez
hető. Terjidelme 25 iv és as ára 2 korona 
és kizárólag a m. kir. kereskedelmi múze
umnál (Budapest, V., Akademia-u. 3.) sze
rezhető meg.

— A zálogházi kamat. A kir. Kun# 
legújabb döntvényében kimondotta, hogy a 
zálogház tulajdonosai elölegesen csak egy 
havi kamatot számíthatnak le és hoz
hatnak levonásba az elzálogosított tárgyak 
után.

— Gyüsnölcaéazetl kurzusokat rendeltet a töld- 
miveléaügyi kormány a lelkészek éa tanítók számara. 
A lelkészek tanfolyama Budape.teu áprilía 16—19-ig 
es szeptember 17—20-ig, Kolozsvárt pedig április 
23—26-ig és szeptember 24—27-ig fog lelolyui. A 
tanítókat Keszthelyen mArczius 18— 23-ig és szeptembn 
9—14-ig, Orosházán március 25—30-ig és szeptembei 
23—28-ig, Tordán április 22—27-ig és szeptember 
2—7-ig. Lőcsén pedig április 29-töl május 4-ig és 
augusztus 26—31-ig tanítják a gyümölcsésaet is
mereteire.

— Az ezüBtpénzek szaporítása 
Úgy- és kétkoronások veretére már régeb
ben elhatározott dolog és a közönség kö
reben mind hangosabban sürgetik ennek az 
elhatározásnak valóra váltását. Törvény is 
van az ui ezüs'pén e. vereteséről. A tör
vény rendelkezései szerint 100 millió egy- 
koronás és 50 millió kétkorooás ezüstpénzt 
fognak verni. Ebböi 70 százalék Ausztriában 
és 30 százalék Magyarországban készül. Uj 
pénz less a kétkoronás, melynek as lesz 
a hivatása, hogy .assanl’ént kiszorítsa a 
forgalomból a régi eaüstforintost. A kétko- 
ronasokbói éppen úgy, mint a koronásokból, 
senki sem less köteles fizetésképpen 50 
koionánál többet elfogadni s ebben külön
óráik a kétkoronás az egyforintostól, me
lyet korlátlan mennyiségben kellett tisetés 
gyanánt elfogadni.

— A postai bélyegzők olvasha
tatlansága miatt a budapesti kereske
delmi és iparkamara fölterjesztéssel fordult 
a kereskedelmi miniszterhez, melyben rámu
tatott a postai bélyegző lenyomatok nagy 
jelentőségére, különösen a peressé való 
ügyekben amikor gyakran perdöntő fon- 
fontossága van annak, hogy hol éa mikor 
adatott föl a vitában szereplő üsleti levél. 
A kereskedelmi miniszter teljesen méltá.
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nyelv* * kamara okfejtését, rendeleti utón i 
intézkedett az iránt, hogy a posta hivat*. I 
lók a feladott és érkezett leveleket az 
ismételten kiadott utasításnak megfelelően 1 
és különbeni szigorú eljárás, sőt érzékeny 
bírság terhe alatt olvasható bélyegzőlenyo
matokkal lássák el. Ily lenyomatok lehető 
elé'ése érdekében egyébként tervbe van j 
véve as is, hogy a postahivatalok tökélete
sített rendszerű bélyegzőkkel láttassanak el.

— Álle tv ás ár Léván. Az 1912. évi 
március hó 26.-án megtarto't országos állat
vásárra felhajtattak : Szarvasmarha: 1927 
drb ; ló és csikó : 2215 drb ; juh : 300 drb; 
sertés: 247 drb; kecske: 13 drb; szamár: 
3 drb; összesen: 4705 drb. Ezekből el
adattak szarvasmarha : 506 drb ; ló és cs.kó : 
205 drb ; juh : 162 drb ; sertés : 157 drb ; 
kecske : 6 drb; szamár : 3 drb : összesen : 
1039 darab.

Lévai piaciárak
Ko.atv.Mt8 ; Dr. Horváth Gyula raadőrkapUány.

Búza m.-míizsánként 21 kor. — fiil.— 
21 kor. 80 Kétszeres 18 kor. — fiil. 19 
kor. — fiil. — Rozs 19 kor. 60 fiil. 19 kor. 
80 fii. Árpa 18 kor. 20 fiil. 18 kor. 40 fiil. 
Zab 20 kor. — fiil. 21 kor. — fiil. 
Kukorica 19 kor. 20 fiil. 19 kor. 80 fiil. 
— Lencse 44 kor. — fiil. kor. 45 — fiil. — 
Bab 31 kor. 20 fiil. 32 kor. — fül. — 
Köles 13 kor. — fül. 14 kor. — ftll.

Ajánlunk valódi prágai hU8VétÍ
sonkát 1 kg K. 2.50.

Husvét előtti héten élő dunai és bala
toni halak. Ponty, fogas, harcsa, ailllő. 
Fűszer- és csemegeáruk nagy
választékban és olcsó árakban.

Tiszteletül :

Engel József és Fia.

Csak Mauthner-féle magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, Bzámitó 
gazdák és kertészek még akkor is, ha 
mások olcsóbbak volnának, mert tapaszta
latból tudják, hogy ez csakis a magvak 
rovására és a vevők kárára lehetséges.

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

Közönség köréből.
Kaszinói közgyűlés Körmöczbányán.

Folyó hó 24 én tartotta a körmöczi 
„Társaskör" évi rendes közgyűlését. Feszült 
várakozással nézett a város egész társadalma 
e dátum elé, mert nemcsak a rendes tiszt- 
ujitás volt az éitekezlet feladata, hanem 
mivel a ryugdijazott Ileitzner Miksa minisz
teri tanácsos, a Társaskör volt elnöke Kör- 
möczbányáról teljesen eltávozott, az ő örö
két kellett méltó utóddal betölteni.

A város tárBada ma, rang és politikai 
pártkülömbség nélkül, az első pillanattól 
togva Vity Ferencre gondolt. Ezt min
denki egész természetesnek találta, mert 
hisz Vizy Ferenc négy évtizedes társadalmi 
múltja és hasznos munkássága, szilárd jel
leme, bölcs higgadtsága, magas műveltsége, 
általános népszerűsége egyenesen predesz
tinálták e szép és megtisztelő társadalmi 
állásra.

Am dr. Eleőd Tibor ur, aki ezelőtt 
pár évvel Palkovice Emil ur vállain emel
kedett ki az ismeretlenség homályából és 
ma a munkapárt elnöke, nem így gon- 
dolkosott. Korteskedett nyakra-főre. A köz
gyűlésre jövő tagok között személyesen 
osztogatta a szavazó-lapokat, biztosra véve 
ez eljárásának teljes sikerét.

A közgyűlésre a tagok oly nagy szám
ban jöttek, hogy a gyűlési terembe be se 
férték és igen sokan a folyosóra szorultak. 
Ilyen érdeklődést már rég nem látott a 
társaskör. A rendes tárgysorozat elintézése 
után jött a szavazás, melynek eredménye 
az lett, hogy Eleőd ur cédulái a papirko- | 
cárba kerültek — összesen 9-en szavaztak I 
vele — mig Vizy Ferencet, a nehány sza
vazat leszámitáaával óriási lelkesedés köze
pette egyhangúlag a társaskör elnökévé 
választották.

Ez volt a méltó felelet a politika hely
telen alkalmazása miatt a diktátori allűrök
ben szenvedő emberke korteskedéseire.

Alelnök a város érdemes polgármes
tere Szmethánovics József lett. Igazgató : 
úrmössy Kálmán, titkár: Lsczfaivy Ferenc, 
háznagy : Adamcsik István.

Az elnökség megválasrtása várocsierte 
örömet és általános megnyugvást keltett.

Az anyakcnyvi hivatal bejegyzése
1912. évi máié, bó 24tol 1912 évi inárc. ho 31-ig
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Ob<rt János Kojsza J. fiú László
Valentyik András Mihál K. fiú László
Rxkuvgzky Mihály Kucsera E. fiú Mihály
Reindi Károly Antek Róza leány halva t-zül.
Major József Fényes Ágnes fiú Ferenc
Árendás Józsit Kustyek T. leáuy Julianna
Simon Péter Szolcsán J. fiú Béla
Bedi Já-ios Rövid Mária fiú Névtelen

fiú József
Jezsik István Biska Mária leány Rozália
Beleink Béla Fabriczius M. fiú Barnabás

w- U] bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

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

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

Igazmondó krónikás.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló- 
here terméssel töl arankamentea 175—loö 
Vörös lóhere, kis aránkáa 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkáa 150—160 Luczerna 
természettől arankamentez 130—138 Lu
ciám*, világoa szemű aránkáa 110—120

Házasság.

Vőlegény es menyasszony neve Vallása

Dr. Silberfeld J. Litbeiman E itr.

Eladó ház.

Halálozás

Az elhnnyi neve Kora A halál oka

Andruska Andorod 42 éves 8-rivbénulMs
Nikiser Etel Agyhártya gyűl,
Bedi ’l. °ra Koraszűietés
Bedi József 7*|, óra Korasziiletén
Urbánszky Jakab 71 éves Ag. vég kimerül.
Valach József 11 napos Heveny kiütés

Léván Kálnai utcza 22 számú 
ház. a vasúthoz vezető főforgalmú 
utón szabad kézből eladó. — Van 
benne 3 külön lakás 1 két szobás és 
2 egy-egy szobás mellékhelyiségekkel, 
kerttel és tágas udvarral, — Bővebben 
értekezni lehet ugyanott a házban.

Védjegy: „Horgonyt-

Nyilttér.

Lsei S l rrZ’Po™
Enyhe, oldó háziazer n indátoknak, kik emráztéa 
zavarokban es az illő eletu.ed rgyebb kvvdkcz 
menyeiben szenvednek.

Ejy eredeti dobol ara S korosa.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük XxíoU
kt8»i tmenv«i 4.

i

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

pótleka
egy régjónak bizonyult háziazer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzaolésnek bizonyult 
köszvénynel, oaurnál ée meghűléseknél 

Figyelmeztetés. Silány haminitványok 
miatt be vásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan • -n-deti üveget fogadjunk el. 
moly a „Horgony" védjegygv * m a Richter 
cégjcgyxéeoel ellátott dobozna van csoma
golva. Ára ú vegek ben K — .80, K 1.40 ée 
K 2.— es úg. szólván minden gyógyszer
tarban kaphat - — Főraktár: Tönk József 

gyógyszerésznél, Budapest
01 Rlciter ifo?yszerlin íz „Ami iriszliiiir. 

Prágában, Elisabethetraaee 5 neu.

FWXT bedörzsölés, 
elismert, regi jóbiruevü báziszer liaggatál bűiéiből származó

mindennemű bet- gség- k ellet..
Eredeti üveg art kox. a

Kapható miudeu gyogvpzertárbaa 
ee**- dregeriiban. r»ee
Föszétküldéti hely MOLL A. gyógyszerész

Cs. kir. udv. szállító, Bécs, I. Tuacbbuen 9.

MlbMRütvf

A mesterdalnok.
Czipőm szép és tökéletes,
Benne járni élvezetes,
Mert ha cipőt szegzek, varrók, 
Rajt’ van

Iccés korcsmárost 
keresek Csata községben levő 
korcsmám részére. =====:= 

Hal Asz Gábor Csata.

Parádés kocsis =--------- :
jó bizonyítványokkal nagyobb úri ház
hoz ajánlkozik. Szives megkereséseket 
kér Chrenkó István, báró Révay 

címén Tajna u. p. Verebély. kaucsuk sarok.
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Kiadó ház. ==
Deák Ferencz-utca 22,-ik számú ház 
azonnal bérbeadó. Feltételek Tokody 
Imre háztulajdonosnál tudhatók [meg.

Eladó ház.
Léván Simor utcza sarkán levő 

Máriáasyféle ház 24.000 koronáért 
eladó. — Bővebbet Szikla Gézáne 
Zágráb, Prersdovits-utca 28. szám.

— Üzletmegnyitás. 
FISCHER NATÁL 

r n b a te 1e p e 
LÉVÁN, (Kazmczi-utcza 3. házban).

Újonnan berendezett ruhatelepében szép és elegáns 

férfi és gyermekruháK, úgyszintén női felöltők nagy 

választékban, jutányos árban kaphatók.

KNAPP DÁVID

Eladó haztelkek.
Kohári utcza 52-ik házszám alatt, a 
volt Szakmán kert helyiségnek két 
része házak építésére akár egészben 
akár parczel'ázva szabadkézbe e adó,

Bővebb felvilágosítással s; ölj ál a 
tulajdonos a helyszi en.

Tisztelettel

Eller János vendéglős.

Képviselőt, — 
esetleg bizomáuyi raktár vezetésére 
alkalmas egyént keres előkelő motor
gyár, magas jutalék mellett, Motoros 
cséplőszerelvények eladásával foglal
kozók előnyben részesülnek. Ajánlato
kat „biztos jövő“ jeligére e lap kiadó- 

hivatala közvetít, —

Költségvetése» és írl po-

CLIMAX 
nversoiajniolorolf és lohoínobiloh 3-?0 k| 
Nagasnvomásu nversolaimolorok ’.-5 

legolcsóbb és Hg 
legmegbízhatóbb 
üzemet biztosit K 
jók. Üzemköl Bp 
srg lóerőnkén 
1-2 fill. Álan-K 
dián zavartalan R’ 
üzem I — Pénr BF 
ügyöri falügye K.; 
let nélkUI I Egy rJ 
szeríi kezeles! tok j£g| 
száz n \r 0 e nhenlH 

díjmentesen.

mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára
Telefon szám : 33. . LÉVÁN. _ Telefon szám : 33.

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült Y 
házamban nagy választékú Q

állandó gépkiállítás van berendezve, (j 

Hazai gyártmányú gépek: ■ A
Világhírű „RAPID" lánczos kutak. „Alfa Separator“ tej és T 
vajgazdasági gépek. — Legjobb minőségű takarmánykamrák U 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofherr és itt 
Schrantz-féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden ▼ 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek. Q

Bachrich és Társa 
motorgyári fióktelepe

BUDAPEST
V. Srabadsáj-ter 17/tt 

(Tőzsdepalota )

Értesítés!
Van szerencsém a n. é. közönséget érte

síteni, hogy -------------------- ------------------

tej elárusít ás ómat
f. é. április hó 1-től Léván, Kazinczy utcza 5 sz a. 
Friedmann Zsigmondnénak adom át, mely 
azt továbbra is úgy. mint eddig, eredeti töltés 
és dugaszolással fogja árusítani.

Az eredeti zárammal ellátott tejért mindenkor 
a teljes szavatosságot vállalom.

Midőn az eddig irántam tanúsított szi
ves bizalmat köszönöm, kérem azt elárusí
tómra is átruházni és maradok

kiváló tisztelettel
ifj. Szobotka Dezső.

T ejcsarnok megnyitás!
Van szernnc8ém a n. é. közönség szives tudomá

sára hozni, hogy f. évi április hó 1 én Léván, Kazinczy - 
utcza 5. szaru alatt -

tej- és kávécsarnokot 
nyitok, melyben ifj. Szobotka Dezső ur hontvarsányi 
gazdaságának rejtermésőt eredeti töltés és dugaszo- 
ással fogom árusítani.

Azonkívül kapható minden időben friss és kitűnő 
minőségű tea és fözővaj, továbbá túró, tejfel, tejszín, 
tojás és mindennemű tejtermékek.

Midőn a n. é. közönség szives támogatását 
kérem, maradok kiváló tisztelettel

Friedmann Zsigmondné.
Tej rendelményeket már is elfogadok Eötvősutcza

1. bz a. lakásomon.
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Árverési hirdetmény.
A C»epreghy;Jói8efnéjSebeaténji Mária 

volt lévai lakos hagyatékához tartozó a a 
lévai 1004. sz. tjkvben A + 1, sorszám 
tlatt foglalt 442. hr. sz. tehermentes bel
telek és 38Ö. ossz. sz. házat, a lévai kir. 
járásbiróság.mint hagyatéki bíróságnak 1912. 
Ö. 58'3 sz megbízó végzése folytán, —

Léván, ■» 1912. évi aprít hó 10-lk 
napján délelőtt 10 órakor a kir. köz
jegyzői irodában megtartandó nyilvános 
árverésen a legtöbbet ígérő vevőnek az 
alábbi föltételek alatt az 1881. évi Lx. t. 
c. 144. §-a és a Végr. novella érte mében 
el fogom adni.

Árverési föltételek:
1. Kikiáltási ár — a* kifizetendő hagyományok 

összegére való tekintettel — 4200 korona, melyen alól 
a ház és beltelek el nem adható.

2. arverelni szándékozók tartoznak a kiki
áltási ár 10%-át készpénzben vagy az 1881. évi 
LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3383. számú I. M. R. 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki üldött 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t. cz. 170 
értelmében a bánatpénznek a biróságuai történt 
előleges elhelyezéséről kiállított szabálvszerü elismer
vényt álszolgáltatni, mely kötelezettség alól csak a 
Vhn. 21. §-ában megnevezettek vaunak felmeutve.

3. Azon árverelö, a ki a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint 
szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni, mert ba ezen 
kötelezettségének eleget nem tesz, ígérete Ügyeimen 
kívül marad és a haladéktalanul folytatandó árverés
ben többé iészt nem vehet.

4. A vevő köteles a vétalá-at bárom egyenlő 
részben és pedig az elsőt az árverés napjától számított 
80 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számított 
60 nap alatt, a harmadikat u. a. naptól számított 9.) 
nap alatt, minden egyes vételári részlet után az árve
rés napjától járó 5°i0 kamatokkal együtt az 1881. évi 
39415. számú i. m. rendeletben előirt módon a lévai 
kir. adóhivatal miut bírói letétpénztárnál lefizetni. A 
bánatpénz az utolsó részletbe számittatik be,

5. A vevő köteles az általa megvett ingatlant 
terhe ő tS az ájverés napját követőiig esedékes adó
kat és átruházási illetéket viselni és a megvett épü
letet valamely hazai biztosító intézetnél tőzkár ellen 
biztosítani.

6. A vevő a megvett ingatlan birtokába az árve
rés jogerőre emelkedése napjan lép és annak baszna 
és terhei azon naptói őt illetik.

7. A vevő részére a vételi bizouyitvánv csak 
azon esetben adatik ki, ha az árverés elieu az árverés 
napjától számított 8 nap alatt előterjesztés vagy 15 
nap alact a Végr. novella 27. f ának megfelelő* utó
ajánlat nem tétetett.

8. A tulajdonjog bekebelezése vevő javára, a 
vételár és kamatainak teljes lefizetése után, hivatalból 
rendeltetik el s annak foganatosítása iránt a telek
könyvi hatóságot a hagyatéki bíróság keresi meg.

9. A mennyiben vevő ezen árverési föltételek 
bármelyikének a kitűzött időben eleget nem tenne, 
bánatpénzét elveszti és a bit óság hivatalból rendel 
újabb árverést a mulasztást elkövetett elfő vevő ki
zárásával.

10. Ezen árverési föltételek a hivatalos órák alatt 
a kiküldöttnél megtekinthetők.

A hirdetmény és föltételek <*gy példánya a bíró
ság hirdetési táblájára kifüggesztendő s kifüggesztés 
végett Léva r. t. város polgármesterének megküldendő, 
továbbá a Léván megjelenő „Bars*, „Lévai Óra 110“ es 
rLévai Hírlap* cimü helyi lapokban két ízben közzé
teendő s az áTverés a hirdetményünk a bíróság hirde
tési tábláján történt kifüggesztésétől számított 15 nap 
előtt nem fogamlosi' ható.

Kelt Léván, 1912. március hó 19-ér.
Belesik László

kir. közjegyző, 
miut bírói kiküldött.

Műhely áthelyezés! <
Tisztelettel értesítem a

Szepesi utcza
n. é. közönséget, hogy eddig 
1. szám alatt lévő 

gépjavító és lakatos műhelyemet 

== JBáti utcza 2. szám 
alá helyeztem át, a volt Knapp Zsigmond-íéle műhelybe, amelyet 
megvásároltam s ott mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, 
mérlegek javítását, villanycsengő szerelését, valamint minden e szakba 
vágó lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabban fogom 

készíteni.
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, maradtam kész szolgálattal 

MORDINYI LAJOS 
oki. gépész, 

vizsgázott mérlegjavitó és lakatos.
Tanonc felvétetik.

■_ro
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LAUFER BÉLA szobafestő
LÉVA, Honvéd utcza 28. szám.

Elvállal
a. „2SzIeg"vó.l‘té.s“ cimü m. Rir. szabadaim 

poloskairtó szerrel 

jótállás mellett 
magánlakások, szállodák és intézetek tisztítását, vala
mint falakból, fa- és kárpitozott bútorokból a 

Mr poloska irtását. “W
E szer ma már az ország szállodásai és vendéglősei körében 
általánosan közkedvelt szer, nemcsak a poloskát, hanem annak 

petéit örökre kipusztitja.

WEINBERGER ZSIGMOND
— magnagykereskedő. =

„AZ OH.A* 
.zakoroosok 
által meg 

vizsgálva éa 
legjobbnak 

minősítve
van.

Kit éviJöt-I 
állás.
Ára | 

tucatonként. 
Ó-, «•-, 

és 
10. korona'

GUMMI 
u különlegesség-^ 
a A tudomány maii 

állása szerint A 
bebizonyított

' legjobb létezö^K
1 Gummi

óvszer- Jt R

Az 
,0LLA“ 

több mint 
200 orvot 
által lég- 
megbízha-. 

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható at 
ország min
den yyógy- 

tzertárácan 
ti jobb dro

gériákba.

Követelje neonban hogy a sidllitója önnek esakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint .ép oly jót’ feldicsérni- 
Át elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 

„OLLA“ tummlgyár Wien. BI437 Fraterstrasse 57 
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

U PICE EDE illalster ész-üzletében.

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban . 

Lóhere legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül 

Luczerna legfinomabb arankamentcs államilag ólomzárolt zsákokban 

Luczerna legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül

Takarmány répa eredeti quedlinburgi 
a termelő eredeti ólomzárával ellátva:

210
210
210

200
28
27

Sárga buzzok..............................
Vörös mamuth..............................
Sárga olajbogyó..............................

Takarmány répa külföldi vegyes
Vető bükköny teljesen tiszta árpa
Vető bükköny 10—15°o árpa vagy

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

és zabmentes 
zabbal , . ■

I
I
i
1
I
I
I

220
200
160
150

kor.

fi 

fi 

n

kor.

fi

fi
kor.

i ♦

w
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Legjobb bevásárlási forrás ! "WB

KERN TESTVÉREK
fűezer, gyarmatáru és vasnagykereekedése

ALAPITTATOTT 1881 LÉVA. TELEFON SZÁM 14

Mindennemű fűszer és csemegeáruk.
Naponta friss felvágott és praoai fódar.
Elismert legjobb minőségű kávék.

T=vj “IrV Valódi OrOSZ teák éS angol rumok.

Teasütemény, csemegebor, likőr, cog-
< — 1 _ L nac, pezsgő, déligyümőlcs, dessert,

cukorka legjutányosabb árakon.-----
■ Magyar gyártmányú folyton égő kályhák, fa- és széntartók,

kályhaellenzök, szesz-, szén és villamos vasalók, gyorsforralók,
iW *4 ■ kávé és teafőzők, húsvágógépek, konyhamérlegek, valamint

1..
. ! ■ '' T*' VARRÓGÉPEK stb. állandó nagy raktára.

Gyári raktárt tartunk legalkalmasabb - - - -

tiszta alumínium és valódi nikkel
főzőedényekből, modern háztartási és konyhafelszerelési czikkekből.

„BALASSA" 
nagy vendéglő, szálloda és kávéház, 
mely Balassagyarmat legforgalmasabb helyén, a 
piactéren újonnan feléppittelik, novembertől hosszabb 
időre bérbe adatik.

Építtetik: nagy kávéház, táncterem, 2 étterem, 20 

szoba fürdőszobákkal és a szükséges mellékhelyiségekkel, mindez 
a legmodernebbül: légfűtés, vízvezeték, villanyvilágítással. 

Ugyanezen épületcsoportban 10 üzlethe
lyiség is kiadó. Bővebb felvilágosítást ad : Fel 
senburg Tivadar örökösei megbízottja

Felsenburg Ödön, Balassagyarmat.

Főraktár: Engel József és Fia, Léva.

Nvontatott Nyitrai és Társa

Használatban legolcsóbb !
Bevásárlásnál ügyeljünk, hogy csakis eredeti 

FKITZELAKK csomagok legyenek 
KaPhato: Stern József fP8tékkerP8kede8ében

,u A Budapesti Asztalos
ipaftestület védnökségé alatt álló

1BÚTORCSARNOK 
Ob hitelszövetkezet 

felhívja TnKéIh,.Ht‘t8l“Ö4Vetk“.et tagja’ 12 éve fennil1
XI v TTT X ’ . r v 4 s 4 r 1 ó közönség figyelmét, a
$5 zv ’ Józsefkölut 28 (Bérkocsls-u. sarok), valamint 

1 IV kér, Ferenciek-tere l sz. (Királyi bérpalota) 
& újonnan átalakított helyiségében rendezett

J lakásberendezés! kiállítás 
J l"Xy«eXrö|rtk?e?nnk mely » 'f^yobb az országban, a 

m vezZn l , k'V gysz< rt-bb b'v.telü, művészek által tér-
fezett es szakbuottság állal felülvizsgált bútorokból áll. 

Teljen lakásberendezéseket művészi 
tervek szerint készítünk, -------

minden darab jótállás mellett adatik’el.

•la yE 

j^e)

G)

Mindennemű 

Könyvkötői 
Munkák a

legdíszesebb kivitelben készíttetnek

Nyitrai és Társa r. t.
könyvkötészetében, — L é va n.

r. t. gYorssajtóián Léván.


