
XXXVI. évfolyam. 6 szám Léva, 1916. február hó 6.

ELŐFIZETÉSI

Egy évre . 
Hat hóra .
H; rom hóra
Egyes számok ára 20

FELTÉTELEK.

10 K. - f. 
ŐK. — f. 
2 K. 50 f.

fillér

HIRDETÉSEK
□ centiméterenként - 4 Alléi 
Nyílttéri költemények garmoné 

■őrönként 80 Allér.
Gyakori hirdetők és a velünk 
összeköttetésben levő hird. irodák 

árengedményben részesülnek.

HETILAP.KÖZMŰVELŐDÉSI ES TA rv;. ADAI.MI

A kéziratok a szerkesztőséghez küldendők.
Kéziratok vissza nem adatnak. 

lőSZERKESZTÖ: Dr. KERSEK JÁNOS.

M e g j e 1 e n vasázaap reg-g-el. 
SZERKESZTÉSÉRT A FŐSZERKESZTŐ FELELŐS.

FŐMCNKATAKS: JAilüSS FERENC.

A hirdetéseket, előfizetéseket s a reklamációkat a 
kiadóhivatalba kérjük utasítani.

A LAP KIADÓJA : NY1TRAI Ö8 TÁRSA r. t.

Báthy László.
Tulajdonképen örömmel kellene 

újságolnunk, hogy Báthy László lévai 
prépost-plébánost a király az eszter
gomi iőkáptalau kanouokjává nevezte 
ki, mégis megvallom, nem minden 
szomorúság nélkül regisztrálom ezt a 
bút, mert noha 0 Felségének kitüntető 
kegyelme s a Hercegprímás bizalma 
egy érdemekben gazdag és az elisme
résre és bizalomra teljesen mé'tó férfiú 
felé fordult, nekünk, lévaiaknak mégis 
fájdalmasan esik a tudat, hogy Báthy 
László körünkből távozik a őt elve- 
bziijük.

Ezelőtt pár esztendővel, mikor 
áldozópapságának huszonötévé*'  jubilu- 
mát ünnepeltük, megirtam, hogy mily 
szerepet töltött be nálunk, mennyi ne
mes leiadatot vállalt magára s azokat 
egyenként meg is valósította « minden 
intézményt, amelyet ő teremtett meg, 
akként nevelte naggyá, hogy azokat 
<■ ö utódján?k már usai lesz nehéz 
tovább gondozni. Megirtam, hogy több 
v .,t ő papnál, mert ő nemcsak a ve- 
zv isére bizolt nyajuak volt hűséges 
pásztora, ki nem csupán az oltár és a 
szószék kultiválását tekintette főfela- 
datáuak, de elkísérte figyelme híveit a 

.-.gan, a családi életbe is s mar kez
dettől fogva arra törekedett, hogy a 
családokban a családapákat es a csa
ládanyákat a vallásos és erkölcsös 
irányzatú nevelésnek hódítsa meg. Az 
Isten megáldotta őt mindazzal a tehet
séggel és tulajdonságokkal, amelyek 
őt nemes céljainak elérésére képesítet
tek. Ezért nem is volt tulajdouképen 
nehéz neki győznie, mert ahova nyílt 
szívvel, ekesen szoló beszédével, jóindu
latú okosságává! belepett, ott önkeny- 
lelenüi is megnyíltak a szivek és sze
letükbe fogadtak őt.

Emlékezem, mikor ezelőtt három 
évtizeddel mint káplán került a lévai 
plebkuiaia. Mindsuki meg volt győződve, 
ü' gy ő lesz a lévai plébános, mert ép 
most van szüksége a kath. egyháznak 
egy férfiúra, aki akar is, tud is tenni 
egyházának felvirágzásáért. Minden 
beszédnél es írásnál ékesebben illuszt
rálja az ő itteni működését, ha csak 
egyetlen összehasonlítást teszünk a lévai 
róni. kath. egyház akkori állapota kö
zött, amikor Bathy László vette át 
annak gondozását és a mostani között, 
amikor azt elhagyja. Csak gondoljunk 
a régi torony nélkül való öreg kopott 
ruhájú templomra s mellette a sziuto- 
ly au elnyűtt külsejű öreg iskolára, hol 
nemrégiben is a fiú- es leányiskola 
volt összezsúfolva. Gondoljunk arra, 

hogy temetőnket felverte a gaz s el
szomorító érzés vett rajtunk erőt, mikor 
annak omladozó kapuján beléptünk. 
Gondoljuuk arra, hogy kányáink ne
velése a hiányos elemi iskolai oktatá
son túl nem folytatódott s hogy ma
guknak a családapáknak is egyeb szó
rakozó s gyülekező helyük nem volt a 
korcsmánál; gondoljunk arra, hogy ma 
gyönyörűen rendbe hozott, két tornyu 
templomban dicsérik ajtatos hívek az 
Urat, akiknek lelki szükségleteiről 
minden tekintetben s minden alkalom
mal gondoskodott.

Nézzük meg a renovált fiú-iskolát, 
a semmiből teremtett hatalmas leány
iskolái épületet, ahol a jámbor és tu
dományosan képzett magas műveltségű 
tisztelendő nőverek vezetése alatt szé
pen fejlődő ovoda és polgári leányis
kola, ismétlő leányiskola, női kereske
delmi lai,folyam all a lévai családok 
r lidelkezésére. A szépén gondozott, 
Lefasiiott temető ma egyik legszebb 
látványossága a városnak, A kath, kör 
megteremtője es éltetője volt s az ő 
gondoskodása réven sajat házában 
gyűjti össze tagjait.

He amellett, hogy egyházának 
belső es külső ügyeit ily nagy szere
tettel gondozta, ápolta, neiu vonta ki 
magal a társadalmi, honpolgárt köteles
ségek teljesítése elől. Jó akaratával és 
tanacsaval mindenkinek szívesen szol
gált. Reszt vett közéletünk minden 
fázisában; dolgozott, tanult, küzdött, 
szinte csodálta az ember, hogy fizikai 
ereje kepes minden fáradságos munkára, 
A városi közélet legaprólékosabb ügye
iben is reszt vett. A varos fejlődése, 
felvirágzása sokat köszönhet az ő nemes 
agitaciojanak és jó példával való elől- 
jarasnak. A varmegyén is meghallották 
a szavát, mert miuuig igazságos és 
nyomós volt s amely ügy mellett ő 
szol emelt, amellett meg ál lőtt a veze
tőség es az ő érvéi felett gondolkodott. 
Egyetlen társadalmi mozgalom nem 
esett meg nélküle. Semmiféle köteles- 
ségteljesites elöl nem vonta ki magát. 
Elment szószólónak az iparosok ügye
inek eidekeben az iparkamarába ; mint 
a lévai takarékpénztár elnöke folytatta 
elődje sikerdus működését s mint a 
vörös kereszt egyesület elnöke mutatta 
meg igazán, miképen lehet és kell 
vszetui egy humanitárius egyesületet 
úgy, hogy céljának sikerrel meg is felel
hessen.

Most megállók ezeu a ponton, 
amelyet kanonokká történt kinevezése 
tett lévai szerepléseié és megvallom, 
nem kis gondot okoz azon kérdésre 
való felelet, hogy ki fogja most őt ná
lunk pótolni? Hát ép ezért írtam éu 

a szomorúság érzetével az ő távozásá
nak hírét, mert tudom, hogy az ő 
helye sokáig üres lesz. A szivek még 
sokáig fognak sajogni utána s csupán 
egy gondolatban kereshetünk meg
nyugvást, hogy olyannak ismertük őt 
mindig, aki sohasem fog arról elfeled
kezni, hogy életének legszebb idejét 
töltötte körünkben s hogy itt az a sok 
ruouiuuientum aere perenuius, melyeket 
ő a lévai szivekben állított maganak, 
mindig vissza fogják fordítani tekintetét 
felénk, városunk felé, hogy erős a 
meggyőződésünk, hogy a távolban is 
reánk lóg gondolni s majd el fog ő 
közénk látogatni megkérdem, hogy mit 
is csináltunk az ő alkotásaival, meg
kezdett és szépen fejlődő müveivel.

Ezzel a reménységgel nyugszunk 
bele elvesztésébe, az ő kitüntetésébe. 
A mindenható Isten különös kegyelme, 
amelyet áldásos életpályáján állandóan 
maga mellett tapasztalt, most is vele 
lesz uj hivatásában s uem fogja en
gedni, hogy a kapocs, amelyet ő oly 
nany szeretettel kovácsolt Léva városa 
es az ő szive között, bármikor is meg- 
szakadjon. Az Isten megadja a földi 
kiLÜntetesbez a legfőbb szankciót; a jó 
egészséget s ebből lolyó törhetetlen 
uiunaatedvet ; un tudjuk, hisszük, 
hogy ő a távolban is a mienk marad.

A garamszentbeiiedeki kolostor 
benépesül.

Az esztergomi töszákeakápialan — mint 
az Etztnryom írja — kiengedte a tula.dooát 
Sep.zö garamszeutbenedeki volt bencés ko
lostori a Siociá is Missió-Taraulatnak, 
amely o t 2(10 árvái befogadni képes árva
huzat kivku letesiien’. Etz’ergom föegyliáz- 
megyeia egész M.gyarorazág örömmel fogja 
üd.öz ólai a tö .epUiao nemes elhatározását. A 
Giram io yó jobbpartján snzlahegyen emel
kedő kolostor újra visazaadatik eredeti 
reudalielesének. Ahol I. Ueza magyar ki
rály a szent Benedel-rendet megtelepi- 
tette, oda moe'oha évszázadok utáu a magyar 
nemzet dietös igei hál orujának idején bevo- 
nu a magyar aatholikus egyháznak legújabb 
haj i.ac, a Ósocilis Missio-Tareulat, amely 
íz ni Benedek regu álnak szellemében ké
sz, ette alap-sabáiyait. Az alapitáa idejéből 
faliam rád. romknatilil Ívesetek alatt, a 
Nagy L joa torában rpil t gótikus templom 
ét s ereizitu ynsó misztikus csendjében újra 
mogazólz usk aa egyház imái a a háborúban 
e esett apák árva gyermekei találnak hajlé
kul a szent Lkat ó király bátyjának adomá
nyából létesült apátságban. A hercegprímás, 
az esztergomi fökáptalan és a magyar tár
aid alom á'dozatkészségéből tatarozni, átala
kítani és fölszerelni fogják ősi kolostort*
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A plébánia, amely ideiglenesen a kolostorban 
lakott, a templom udvarában épülő uj ház
ban helyeztetik el. A templom és az uj 
plébánia a iökáptalan kegy urasága alatt 
marad, a kolostor maga pedig teljes egészé
ben a Ssooiális Missio-Társulat és as árvahás 
használatába megy át. Aa árvahásat nemcsak 
ideiglenesen hadiárvák nevelésére tervezik, 
hanem állandó nevelőintézetnek szánják. Ea 
aa intézet a tót vidéken megbecsülhetetlen 
szolgálatot lóg tenni a magyarságnak. Farkat 
Edith, a Ssooiális Missio-Tarsuiat alapitónöje 
garamsaentbenedeki vállalkozásával nagy 
hálára kötelezi a magyar nemzetet és inté
zetének fönntartásában mindig számíthat a 
magyar társadalom bőkezűségére. As esz
tergomi iökáptalan pedig bü maradi ősi 
hagyományaihoz, mikor lehetővé tette egy 
uj magyar kultúrintézménynek létesítését, 
amely mindenkor ékesszólóan fogja bizonyí
tani, hogy a magyar nemzet a vi ágháboru 
idején nemoszk hős volt a csatatéren, hanem 
nagylelkű a háború sebeinek gyógyításában 
és áldozatkész a kultúra tejlesa<ésében. 
Felkérjük elsősorban as esztergomi főegy- 
háamegye papságát, de aa egész magyar 
társadalmat is, hogy az uj intézet felvirá
goztatásában a nagy reményekre jogosító 
Ssooiális Miasio-Társulatnak hathatós támo
gatást nyújtson.

Levél a harctérről.

1916. január.

Közel tinónkét hónapja, hogy elszakad
tunk a mi szeretett esü.övárosunatól, össze- , 
járva aa orosz harctér minden zegét-augát • i 
jelenleg aa úgynevezett woihynisi harcterü- 
let«n hallestink az orosz ápsijk éa f—» ---,.1. 1

Dr. Gergely Fölőp, **■
• - u.— - -a/* —“

saját. Már három hónap óta nézünk farkas
szemet as orosz medvével, mely vslóssinüleg , 
nemsokára búj ki barlangjából. Addig is 1 
türelemmel figyeljük minden mozdulatukat, 
mivel a közöttünk levő terület mocsaras 
lévén, nem közelíthetjük meg egymást. De 
ssért oly közel vagyuna egymáshoz, hogy a 
kölcsönös zene éz énekszó tisztán kivehető, 
így, amint láthatják, tétlenségre vagyunk 
kárhoetatva s minden alkalmat megragadunk, 
hogy kellőképen ssórakoataasuk magunkat.

Legújabban as oroszok keltettek feltű
nést aszal, hogy drótjaik előtt levő tábori- 
Örsükre kakasokat vittek magukkal, melyek 
oly okosak vi itak, hogy a drótjaikhoz kö
zeledő járőreinket kukorékolással fogadták. 
Így jMöreink sohasem tudtak eredményt 
elemi ; sohasem tudták as orosz táboriőrsöt 
lefülelni. Egy barsmegyei cigánygyereknek 
fúrta as oldalát rettenetesen, hogy mikép 
juthatna kakaapeoaenyéhes,

A legsötétebb éjszakán átmászott as 
orosz táboriörshös s két órai ottidösés ut n 
sikerült a kakast megszereznie sz ö ügyes, 
ismeretes módszerével.

T. i. rumos kenyérrel s kakast boru
gatta, ki búcsút mondott musska gasdáinsz 
, másnapra a magyar bakák sajkáiban ta
lálta fekhelyét.

Azóta kutyával szokott as orosz tábori
őrs kijárni : jobbsn bíznak a kutya hűsé
gében, mint a kakaséban. Es a reményük is 
ossk addig fog tartani, mig a holdvilág tart, 
mivel a tötétebb éjjelek beálltával civil 
foglalkozásában igen ügyes K. V. bonvéaünk 
tehetségét ismét bebizonyítja.

Az egyik éjjelen erősebb orosa hírszerző 
L különítmény közeledett drótjaink felé. Hon- 
Wl védőink éles szeme azonban hamar észrevette 
■A a nem éppen vendégségbe induló oroszokat.

mi

P.

Vutki helyett golyóval fogadtuk őket a nem 
egy orosz katona csókolta hideg szájával az 
őhozzá oly mostoha anyaföldet.

Metzö, sivitó szél csapkodja a havat ; 
aa éjszaka oseudjében egy-egy golyó aüvi- 
téae hangzik, ilyenkor otthon járnak gon
dolataink, szép Léva városában, hol életünk 
tavaaaát eltöltöttük s ahol most reánk gon
dolhatnak szeretteink.

Midőn a fehér galamb el fog repülni a 
harcmezé felett, szájában a békeággal, ha
zatérne < a lévai honvédgyerekek győzelem
mel dicsőségesen. Eddig is csak dicsőséget 
szereztünk a honvéd névnek és Léva vá
rosának s eddig kivivőit gyöze.meket és 
hírnevet csak gyarapítani fog|Uz I

Éljen a haza 1 E jen a király 1 Éljen a 
szülővárosunk 1 I

Hazafias üdvözlettel : Cs. J. hadnagy, 
Qy. zászlós, K. 1. hadapród.

A világháború krónikája.

Január 27.
Közzéteszik a montenegrói fegyverletétel 

pontozstaii. A mouteuegrói kormány, mely 
aa ország sorsat intézi, Podgoncaban szenei. 
As olasz es orosz hadszíntérén különösebb 
esemeny nincsen. As angol alsóhoz a biokád- 
javaslatot tárgyalja. Az orosz sereg igyek
szik felszabadítani a Kutelamarábau körül
zárt angolokat. A törökök Bagdadtól kiin
dulva 240 kimre nyomultak előre perzsa 
területen.

Január 28.
A montenegróiak nagy résset már le

fagy verestük. Nikita Lyonból Poiucareuak 
táviratozott, hogy hü marad az antantéhoz. 
Csapataink Guaiuje vidéket is magssánonak. 
O asaorsaag elhatározta, hogy Valimét a 
végsőkig védi. Toporououai egy orosz eiő- 
W***  Október óta a nemetek

” i-’niMr

16 as angoioa es francia*  63 repülőgépet 
vesztettek. A be.aarabiai határon a 10. gv. 
ezred megrohant egy orosz elöá.iast, azt 
elfoglalta s » leg«“y“«88‘ to8‘yul ®J‘®lte* 
Franoia repülök ejjel öt bombát uobtaa 
Freiburg nyílt városra. Aa Unió tiltakozik 
as angol csomagposta cenzúra eileu.

Január 2».
Megszálljuk San Giovann. di Meduat és 

Alessiót. A mouteaegióiak eddig 314 ágyút, 
ÖO gépfegyvert es több m.nt ÖO.bOO légy ver. 
saolgáiiastak be. A némeies a nyugati harc
térén Liliétől Lihonsig terjedő voua.on előre 
törtek, több mint 1100 tranciat e.iogtak, 22 
gépfegyvert es 4 aknavetőt zsaamauyuua*.  
Szaiomkitól délié Karaburuun angol, ola.s, 
francia es orosz teugereszea szauna*  partra 
a a görög őrség e.vonul. A b.oaadjavasmt 
tárgyalását Anglia e.hzlas.ija, mert a tény
leges bioaád keieeainlvueiero nincs ele
gendő ereje.

Január 30.
A német Zeppelinek Parist éjjel bom

bázták s 46 ember hait meg es igen nagy 
a kár. A Sonueiól délre elhódított trauma 
állás szelessége három és tel kilométer. 
As oroszok újabb kudaroa az usciecaoi 
hidsáncnái. Bán Giovanni di Meduabau 2 
ákvut nagymennyiségű tüzérségi lőszert es 
élelmiszert zsákmányoltunk. A torosok a 
kaukázusi front centrumában viBszatoglaitaa 
egy elvesztett állast.

i

Január 31.

Német Zeppelinek újabb légi támadást 
intésnek Pár,, ellen. - Hírük nogy Go.t. 
pasa tábora igyot kinevezik az os zes hade
rők főparancsnokává. Nikiié állítólag le fog 
mondani a trónról. As oroszok tamadasi 
kísérletei a wismaui temető e.len meghiusu.- 
nak. Egyéb frontokon a heiyset változatlan.

Február 1.

Német léghajóraj Angliát átszelve rob
bantó és gyújtó bombákat vetLiverpoulra, Bir- 
keuheadra, Manchesterre, Sbeffieidro és a 
Jarmouth melletti ipartelepekre. Egy német

léghajó pedig Ssslonikiben levő ellens. g(, 
hajókat és raktárakat bombázta és nag 
tüzeket és károkat okoiott. Az enten 4 , 
görög hadsereg leszerelését követeli, Du-n 
sóba francia csapatok érkeznek, hogy Eb ni 
osipatait erösitsék. Görögországban annyin 
terjed as olasz ellenes hangú at, hegy 
nyílt konfliktus fenyeget.

Február 2.
Goremkin orosz miniszterelnököt a cír 

állásától felmenti s utódjává Siürmer ucl. 
varmes ért nevezi ki. Albániában elöcsapaU- 
ink harc nélkül elérték a Mati folyó de:, 
partját. — As uscieckói hidsánonál az őrt 
szokat aknatámadásainkkal legelöl levő ni- 
kaik elhagyására kénysseritettük. A Col c 
Lana lejtőjén as olaszok egy állását késitu 
saban elfoglaltuk és töirobbautottuk. A Alö’vi 
nevű kis német hajó az Atlanti óceánon oi- 
sülyesst hét angol hajót es egy nagy ange 
gőzöst elfog.

Február 3.
Repülőgépeink Valónál és Durazzó 

bombázzák. Albániában előrenyomuló csapi 
taiua elérik a Krujatói nyugatra levő vioé 
kel. A kapituláló montenegróiau száLu 
több mint 120.000. Az olaaz hadszíntéren i 
lóiméiul hídfőnél csapataink kiszélesítettel, 
a Ssaulz-Luoiatól nyugatra eső állásaikat. í> 
román pai lementben 200 milliós kalózai 
hitéről ssó.ó törvényjavaslatot nyújtanál 
be. A görögök tiltakoznak Karaburnu meg- 
ssailasa miatt.

Különfélék.
— A Lévai Nöegyiet tegnap este 

tartotta meg a varost saauoda színházié.' 
meben hangversennyel egybekötött, mindéi 
tekintetben fényesen sikerűn sziuielöadásái 
amelynek bővebb méltatására lapunk jövő 
számában meg Visszatérünk.

— Gyaszhlr. Őszinte megiiletödésBel 
közöljük a leverő nirí, hogy Kutrenyák Ja- 
nosne, szül, Jonecz óiargii, Aiífréüyák Janoa 
zsarnoczai gyógyszerész neje, öveinek mély 
fajdalmára jauuar üo 30.-an, eietenek 33., 
boldog bázaBsaganak ö. eveoen, rövid ezen 
védés után lelkei visszaadta l’eremiöjeuei 
A müveit- es jóleiaü, fiatal ur.ssaonyna- 
halála rokonai es ismerősei köreben Léván 
is nagy fajdaimst okozott. Fö di maradvá
nyait február ho l.-eu, de.után tel 4 oraaor 
a sasrnócaai temetőben helyeztek örök nyu
galomra. — A'das ez béke poraiul

— A AevicskyTarnaBagnaii aavii 
estéje te a jogsikétüitobbea *oze  tartozik. 
A műsort Áalctok Leó nynot.a meg, akt az 
írás tejiödesoroi tartott igen erdeaes ea a 
hallgatóság által feszült figyelemmel Kísért 
előadást, amelynek kereteueu az irka toki- 
zatos tej.ödesel rögtönzött rajsoabau is szem 
lelteire, özabo Zsigmouduak nedves es szép 
versei ana auos easmoresbeu reazesü.tes 
L)r. k rummer Iguácuaz : lőrédének aa or 
voai tudomány koréból című, több kép b 
mutatásával is illusztrált, vouzo ea tanuisa 
gos értekezését dr. Auruíiut/i Mnnus olvasi. 
fel. Dr. Hánrich Gy özöne, akinek kedves 
hangjában mar igen sokszor gyonyörkO' 
tüns, — eseu esten a zongorán mutat • 
be nagy és magas zenei képességét. Kivam 
precizitással es művészi le.togassal elját
szott darabjai vonás.: J. W. Haesiei 
Giegue, Fr. Cbopiul F.ut.sie Impiomtu e. 
Ub. Gounod ; Fau.asio a Faust oporaböl. A 
halas aösöoség a műsor minden szamát . 
jeguagyobö •iveiettei balig****®  
közelebbi est e ho ll.-eu iosz.

— A Lévai K&srlüó jan. hó 30.-t u 
Hűbérik Vnmos e.uoaieso mailen ‘«l0“ 
neg évi rendes közgyűlését, amely űr.
ner Zoltán igazgatónak évi jelentősei es.r,- 
vétel nélkül vette tudomásul. A je.ente 
szerint aa egyesületnek a műit ovoen

térre A tagok száma jeleumg: 137. A 
kaszinó tiszta vagyona: 26762 aoroua.
múlt évi bevétel - a háború, vmzonyo- 
által előidézett nehéz anyag! helyset kova- 
keztében szükségessé vált és ®'«r* 
tott kiadások fedezésére felvet*  d4UV kö . 
kölcsönnel együtt, — 7639*62  K., — '*  



1916. február 6. HARS a
kisdia ; 6869'04 K., — * pénztári marad
vány : 970'62 K. — A közgyűlés a folyó 
évre a költségvetést 6025'68 K. bevételben, 
— 5261'54 K. kiadásban és 764'04 K, pénz
tári maradványban állapította meg. — A 
titkos ssavazás utján megejtett tisztujitás- 
uak eredménye a kővetkező: Elnök : Huberth 
Vilmos, Igazgató : Dr. Lakner Zoltán, Ali
gazgató : Dr. Alocsy Aha, Jegyző ; Kötlek 
Ferenc, Pénztáros : Schubert Tivadar, Gond
nok : Jaross Ferenc, Könyvtáros: Kiss 
Gyula, Ügyész : Dr. tíyapay Ede. Választ
mányi tagok : Bátby Láss ó, Bódogli Lajos, 
Cseaey Vilmos, Dr. Frommer Ignác, Grimm 
György, Hetzer Adó f, Hoffmann Árpád, 
Rsebak Ede, Krajuik Jenő, itj. Lakner 
László, Levatich Gusztáv, Dr. Medveczky 
Károly, Medveczky Sándor, Ordódy Endre, 
Lovag ScboeUer Gusztáv, Svarba József, 
Schubert Pál, Dr. Weisz Zngmoud. Szám
vizsgáló búottság : Jakabfalvay Barna, Knapp 
Géza, Sznassy Dezső.

— Katonai elismerés. A m. kir. 
pozsonyi honvédkerületi parancsnokság Bér- 
ctelly Miklós lévai járást főszolgabírónak, 
aki mint főhadnagy 1915. november hó 
15.-től 1916. január hó 1.-ig volt a harcté
ren s akit legutóbb mentettek fel a katonai 
szolgálat alól, — kiváló szolgálataiért elis
merését és köszönetét fejezte k>.

— A Katii. Kör közgyűlése. Mu.t 
vasárnap d. u. tél 3 órakor tartotta meg a 
Katb. Kör Bajai helyisége dísztermében évi 
rendes közgyűlését Bátliy László prépost
plébános elnöklete es a lagoanak a szokott
nál sokkal étönkebb érdeklődése mellett. 
Az elnöki megnyitó után Bódék János igaz
gató teijesstette elő évi jelentene!, melyet 
a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vett. 
Frascb József indítványára a Kör tisztikara 
es választmánya — szavazás mellőzésével — 
a jövő -íkiusra újból megválasztatoti. 
Igazgató: Bódék János, aligazgató: Bartos 
István, titkár : tíhimessy János, penzumok : 
Svarba Endre, gondnok : Fely István, ideigi. 
kőnyvUinok : Kahorák Józant. Válasstmauyi 
tagok: Bódogh Lajos, Bodo buudor, Borcsa- 
nyi Béla, Csornák Izidor, Frascb József, 
Guba János, Iványi András, Környez Jóaaet, 
ífj. Klain Ödön, Ku ler Ferenc, Koperoiczy 
Koméi, Nappel Reacő, Myuly József, Oud- 
rejkovios Aoo.t, Faternak János, dr. Po- 
íuuozky Géza, Fresatolánezky Be.a, Bunkó 
János, Tosody István és Tnurócy János. A 
közgyűlés Bódék János igazgatót es Ubímcssy 
ái nos titkárt a Kör érdeaeöeu kifejten több 
evt buzgó munkálkodásukért egyhangúlag a 
Ksih, Kör tiszteletbeli tagjaivá választotta. 
A közgyűlés vegemével távirat utján érke
zett az örömhír Bátby Lászlónak, a Katb. 
Kör erdemekbeu gazdag elnökének eszter
gomi kanonokká történt kinevezéséről, amit 
* tagok rendkívül nagy lelkesedéssel ez 
harsány eljeuzessel fogadtak.

— Halálozás. Buuapestről kaptuk a 
leverő bírt, bogy Fomothy Klímán, szekes- 
tövároíi áilamreudörscgi hivatalnoki, etetőnek
44., rendőrségi szolgálata, ak 15. éveben 
maghalt. Műit tetemeit a melyen sújtott 
család Hontvarsáuy ba szállíttatta b ott e hó 
4-eu nagy részvét mellett hegyeztek örök 
uyuga.omra. A boldogultban dr. ilalassy 
Kaimau ny. tanár es földbirtokos sógorát 
gyászolja.

— Tea-estély. A lévai izraelita nö- 
egylet február hö 22.-én tartja műsorral 
egybeköiött lea-esteiyet a megyei hadiözve
gyek ez árvák javara. A rendezőség min
dent elkövet, hogy az estély kedélyes le
gyen és méitókepen sorakozzék az egy.et 
alul eddig rendezett estélyekhez. A szín
házterem télikertté less átalakítva aszta
lokkal es széksorokkal. A műsor után teát 
szolgáinak ki.

— Áthelyezés. A vármegye főispánja 
Lales Saudor lévai járási tiszteletbeli főszol- 
gabuói is Benkovich Guidó aranyosmaróti 
járási tb. iöszolgabiiói február hó elsejeiöl 
aö osönöseu elhelyezte, illetőleg előző állo
máshelyeikre visszarendelte.

— Gyász hír. őszinte megilletődéssel 
közöljük a szomorú hírt, hogy Smerinyay 
belenez nyug, káatorlaniló, zki a barsend- 
redi iskolában 40 évig buzgó és páratiau 
sátrgaimu működést fejtet*  ki, — elelenek
76., bo.dog házasságának 52. és tanítói mü- 

ködésénsk 42 évében, febr. hó 4-én, Bars- 
endréden, rövid szenvedés után meghalt. 
Földi maradványait ma délután 3 órakor 
a barsendrédi r. k. temetőben helyezik 
nyugalomra. A kösztiszseletben részesült 
tanítónak halála igen széles körben keltett 
mé y részvétet.

— Kitüntetés. A kirá y dr. Lábay 
Imre orvosi, varmegyénk szülöttjét, a vas
kereszt tulajdonosát — mint ertesűlűuk, — 
az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és 
kiválóan önfeláldozó nugatarlása elismeré
séül a vitézsegi érem szalagján a koronás 
arany érdemkereszttel tüutotie ki.

— Az iparos özvegye szabadon 
üíhetl lérje mesterségét. A kereske
delemügyi miniszter kimondotta, hogy as az 
özvegy, ak.nek a férje a harctéren esett el, 
üzletvezető lka inssasa nélaül is foytat- 
ha ja férje üzletet anélkül, hogy az ipar
törvény ellen kihágást követne el. üzletve
zető alkalmazására, a miniszteri döntés sze- 
rmt, csak olyan nők kötelezhetők, akik uj 
üzletet vagy vállalatot létesítenek. Iparos 
özvegyére az ipartörvénynek ez a rendel
kezése uem vonatkozik.

— Nem lesz niulasliszt. A kenyér- 
utalvany mellett is mtg mindig boldogság
nak nevezhető, bogy mind a mai napig há
romfelé lisz'üua van; nubasiiszt, fözölisst 
es kenyerliszt. Ausztriában asonoau már 
régóta csak teher kenyéríissi van. Mint ér
tesülünk, most nálunk is foglalkoznak as 
öriési rend megváltoztatásával oiy módon, 
hogy a jövőben csak egy fajtájú fehérlisst 
less. Ez azt jelenti, hogy a uuhaslisst telje
sen elmarad es less feberiiszt, amely a mai 
fözölisztuel valamivel ssebb ies>. A kiöries 
ezzel nagyobbodik es kevesebb korpát von
nak maja ki. Ellenben több lesz a kenyér
liszt. Énhez kepest a jelenlegi arak is meg- 
váliozuas. iS.óvai : nemsokára a süteménye
ket >s olyan lisztből fogjak készítem, mint 
a kenyeret.

— a régi huszkoronások beVO- 
uaBa. Azokat a regi hussauruuasoaat, me
lyeken 1907. jauusr 2. keiét vau, december 
31.-eu kivonták a forgalomból. Az osstrak- 
magyar oank meg 1916. december 31.-ig 
elfogadja tizetekképpen a bankjegyeket, 
ez időtől kezdve azonban mar teljesen el
vesztik értékükét.

— Hazajöhetnek sebesült kato
náink. A hat eleien megseuesUit ru.gjar 
katonák egy rtsaei osztrák kórházakban 
ápoljak. A honvédelmi mmisaterium most 
toou kouaret esetből kifolyólag úgy hatá
rozott, hogy ezeket a katonákat — mar 
amennyire auapoiuk megengedi — Magyar
országra száuniaija, hogy közelebb kerülje
nek hozsalariosóikhuz. A bel- es tüdőbeteg 
katonák szamara a rokkanlügji divatai 
legközelebb két szanatóriumot nyit meg : aa 
egyiket Rózsahegyen, a másikát Besztercze- 
bauyán A tüdőbeteg aatouak ezentúl ide 
kerülnek,

352—1916 szám.

Hirdetmény.

Az országgyűlési képviselők választásá
ról saóló 1913 XIV. t. ez. érteimében as 
írni es olvasii tudás a va'aszlói joghoz 
megkívánt különös kellékek egyik legfonto
sabb alkatelemet képezvén, annak igazolása 
asokná, akiknél est a törvény megkívánja, 
kiváló jelen tőséggel bír.

Azok, akik ' erről már a múlt évben 
megBsersett bizonyítványt vagy a választói 
jogosultság szempontjából egyenértékű is to
lat bizonyítványt nem tudnak felmutatni : 
írni ób olvssui ludasukat e célra ssarvezett 
állandó bizottság elölt igazolhatják, miről 
siaer eseten as egész 0'saagra s egysser- 
smindeukorra érvényes bisouyitvanyt sapntk.

A Léva városi állandó bíso.tság albi
zottsága elölt teeudö ezeu vizsgalatot meg
kezdésének határidejéül a városháza közgyű
lési termébe f. évi teb. hó 22 uapját lűsöm 
ki, mely napon d. e. 9—12 es d. u. 3—6 
órák között, lUO-uál több jelentkező esetén 
a folytatólagos napokra ugyanezen óráiban 
tartatnák a vizsgálatok.

Az írni és olvasni tudás igazolására 
bocsáitatik a fértinembez tartozó minden 
magyar állampolgár, aki huszonnegyedik 
életevét betöltötte.

A vizsgálatra a polgármesteri hivatal 
iktató helyiségében (városháza emeet 12 
ajtó) a hivatalos órák alatt személyeseu 
vagy levél utján a vizsgálat megkezdésének 
napjáig lehet jelentkezni.

A vizsgalatokra bocsájtottakat a ható
ság jelentkezésük sorrendjében jegyzékbe 
foglalja s as ekként megállapított sorrend
ben folynak a vizsgálatok, melytől a bizott
ság csak méltánylást érdemlő esetekben 
terhet el. — A vizsgálat rendszerint nyil
vános, de a vizsgázó kérelmére a nyilvános
ság kiaáratik.

Különösen kiemelem, hogy a vizsgálat 
ingyenes s aa arra való jelentkezés kiváló 
fontossággal bír, mert BÍkeres vizsgatétel 
esetén az erről szóló bizonyítvány birtoká
ban levők irui es olvasni tudásuknak az 
összeíró kü.dötlseg által való megállapítása 
mehöateini fog.

Az írni és olvasni tudás egyébként az 
albizottság eiött Léván a magyar nyelven 
kívül tót nyetven is igazolható. — Más élő 
nyelven, ba a bizottság két tagja azt érti, 
vagy bites bírósági tolmács bizonyítvá
nyával.

Midőn mindezeket közhírré teszem, fel
hívom a város lakosságát, hogy a vizsgálatra 
a jelzett határidő szem előtt tartásával 
miuéi többen jelentkezzenek.

Léva, 1916 évi január hó 30.

Bódogh Lajos,
polgármester.

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
1916. oviján hó 30-től 1916. évi febr. hó 6-ig

Születés.

A sziliók neve
jh
£ ®- I
O. ÍZ

A gyermek
nev»►» ° te

Németh Gizella fiú Gyula

Halálozás.

az elhüuyl neve I A halál oka

Petanic János dl éves Hősi halál

Lévai piaoiárak.

UovatveaetÖ ; Dr. Horváth Gynla feadőrkapitáay.

Búza m.-mázsánként 36 kor. 50 fillértől 
39 kor. — fiil. Kétszeres 82 kor. — fill. 32 
kor. — fiil. Rozs 30 kor. — fill. 30 kor. 
— fill. Árpa 30 kor. — fiil. 32 kor. — fill. 
Zab 28 kor. — fill. 28 kor. — fill. Kuko
rica 26 kor. — fill. 26 kor. — fill. — 
Lencse 50 kor. — fiil. 50 kor. — fill. — 
Bab 40 kor. — fill. 40 kor. — fill. — 
Köles 12 kor — fill. 13 kor. — fill.

Nyilttér.

MA moziba 
megyünk.

Az Apollo mozgószinház 

műsora érdekes, •••♦
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Meghívó.
A Kabina József Fia szappangyár 
részvénytársaság felszámolás alatt 1916. 
évi február 19.-én d. u. 4 órakor Léván 
a Barsmegyei Népbank helyiségeiben 

IX. évi rendes közgyűlését 
tartja, melyré a tiszteit részvényeseket meghívjak 

i felszámolók.

Tárgysorozat:

1. A közgyűlés megalakulása.
2. Felszámolók és felügyelő bizottság jelentéseinek tárgyalása.
3 Mérleg megállapítása és felmentvények megadása.
4 Felszámolók és felügy. fizetésének megállapítása.
5- Felügyelő bizottság választása.
6. Esetleges indítványok tárgyalása.

Aki a közgyü'ésen szavazatát gyakorolni kívánja, szíveskedjék a köz
gyűlés e’ött a Bars negyei Népbank lévai talepéné részvényeit letétbe helyezni.

Vagyon Mérleg számla 1915. December 31.-én. Teher

Rúnái Emil s. k.
könyvelő.

5
6
7

50
57
59
60

Ingatlanok — — — — — —
Nyersanyagraktár — — — —
Készáruraktár — — — — —
Gépek és felszerelések — — —
Adósok — — — — — —
Pénztár — — — — — —
Hochstetter & Schickardtnál — —
Veszteség — — — — — —

65421
24749
21438
50517
41848

2026
156

1475

12
08
90
36
03
25
22
87

10
11
12
13
47
56

Részvénytőke — — — — —
Tartalékalap — — — — —
Gépek és félsz, érték csők, alapja — 
Jelzálog kölcsön — — — —
Elfogadványok — — — — —
Barsmegyei Népbank — — —

100000
624

41000
29000
30000
7008

68

15

207632 83 207632 83

Dr. Eaufer Arthur s. k. 
•gazgató.

Felszámolók :

Léva, 1916. január hó 31.-én.

Megvizsgáltuk és helyesnek találtuk.

y-v fel-üig-yelő bizottság-:

Dr. Ardó Sándor s. k. Hubert Vilmos s. k. Vajda Béla s. k.
f. b tag.

Bercsényi Béla s. k.
f. b. elnök.

Dr. Balog Sándor s. k.
Knapp Géza s k.

f. b. jegyző.
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Ganz féle uict-rck minden negvsRgbau JHopferr és lói 
pőzcFépló készletek, eiedeti Melichár íéle (SS 
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I KN&PF DaVID

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás van berendezve
Hazai gyártmányú gépek:

Schrsntz
vetőgépek, Eácher-léle ekék és talajművelő e zkövők 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID láuczoskutak.
MF Legjobb minőségű iái i rmínykamrák elk fFzitése 

es felállítása jut?.nyos rralbai.

Eladó földek.
Jancsó Péter örökösei szántóföld 

. jei és rétjei valamint Kereszthegyi 
szőlők eladók vagy bérbeadók

Bővebbet;
Dr. BERSÉK JÁNOS ügyvéd Léva

Eladó házhely.
Damjanich utcában egy ház
hely jutányos áron eladó. 
Bővebbet .toidíe J’u.ii- 
anna EÖtVÖ8 Utca 19. 8Z.

Kiadó lakás.
,.Kákái Villasorban 2 szoba, 
előszoba, konyha, éléskamra 
és takarniából álló egészsé
ges jó levegőjű lakás, külön 
gyümölcsös udvarral, — és 
a város kellő közepén a 
„Kalvintéren1- üvegkirakat
tal ellátott bolti helyiség 
azonnal kudó. - bővebbet 
Forgács Mihály tulajdonosnál.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyorssajtóján Léván


