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Pénzintézet vezetése.
Talán semmiféle táraidat, közhi

vatal nem igenjei oly körültekintő, 
gondos es szakszerű vezetést, mint egy 
pénzintézet, amely hivatásai igazán be 
is akarja tölteni. Mindnjájan tudjuk, 
hogy amint az országos bankok a 
nemzet közgazdasági eleiében oly sze
repet töltenek be, mint az erek a test 
izomzatábau, ep oly loutos és nagy 
hivatásuk vau a kisebb vidéki pénz
intézeteknek azon a bizonyos körön 
belül, amelyre működésűk kiterjed. Az 
a pénzintézet, melynek nincs egyéb 
célja, minthogy minél nagyobb mérv
ben vonja adósai létszámába azon vi
dék közönségét, mely egyedül arra 
törekedik, hogy minél nagyobb oszta
lékot iizethebseu részvényeseinek, hiva
tását eltévesztette es kapzsiságának előbb 
utóbb áldozatul lóg esni.

pénzintézet nocsak a közön
ség hitelezőjének tekintse magát, hanem 
kell, hogy barátja legyen, ki minden
kor készen áll a segítséggel. Az a 
pénzintézet, mely kihasználja adósai 
szorult helyzetet, hasonlatos az oktalan 
gazdához, ki iejős tehenet viszi a vá
góhidra. A közönség pénzbeli szükség
leteinek okszerű kiegyenlítése, a közön
ség körében ielgyülemletttőkék helyes 
es célszerű kezelése es elhelyezese, 
társadalmi, városi es megyei kultur- 
problémák megoldásában való jóakaró 
segítség, a közjótékonyság gyakorlá
sának tokozása mind a pénzintézetek 
leladatahoz tartozik. b amelyik ebben 
az ítany bán öntudatosan, erős akarattal 
közreműködik, az megszerzi a közönség 
bizalmát s ezáltal, mint annak letéte
ményese, virágozni es tajlodni fog.

Ep ezért nagy horderejű kérdés 
minden pénzintézet belső eletében a 
vezetés kérdésé. A vezető vállán nyug
szik minden pénzintézet fejlődése es 
virágzása. A pénzintézetek mostanában 
bocsájtjak közre évi zárszámadásaikat 
s ilyenkor ezekből megállapíthatjuk, 
kinek-kinek az ő salárkodasa eredmé
nyét. A lévai pénzintézetek vezetése 
általában jó kezekben van. A zárszá
madások a rideg statisztika számaival 
és betűivel bizonyítják ezen állításom 
igazságai, tizolid es biztos alapokon 
nyugszik mindegyik számadása s a 
részvényesek és betevők nyugodtak 
lehetnek, mert pénzük jó kezekben vau.

Azonban nem is ez a körülmény 
késztet ezen rövid lelszólalásotu megí
rására, hanem az az eset, hogy a Lévai 
Takarékpénztár, pénzintézeteink leg
régibbje, ismét igazgaló-elnök-válsag 
előtt áll. Báthy Lászlót, a pénzintézet

érdemes igazgatóját, Őfelsége eszter
gomi praelatus-kauouokká nevezte ki 
■ nagy sajnálatunkra megválik
ezen pénzintézet vezetésétől. Az ö 
helyét kell most betölteni b noha jól 
tudjuk, hogy az intézet igazgatósága 
mindig helyesen meg tudta választani 
a maga elnökét, nem tolakodás az, ha 
e tárgyban véleményünket, amely so
kaké, ezen a pár soron keresztül köz
vetítjük a választókhoz.

Emlékezzünk viasza, hogy a Lévai 
Takarékpénztár is mai tekintélyes fel
virágzását is csak mindenkori vezetői
nek köszönhette. Ezelőtt majd két 
évtizeddel, mikor Holló bandor került 
az intézet élére, a pénzintézet meg- 
kettőzteiett, sőt megbaromszoiosodott 
lépesekkel sietett előre. Alig 4ÜU ko
rona volt akkor egy részvény forgalmi 
értéké b mikor elhagyta az intézetet, 
12UÜ koronát is szívesen iizettek. 
Emellett, hogy a részvényesek tisz
tességes osztalékot kaplak, ez az inté
zet az ő bölcs es tapintatos vezetése 
alatt varosuuk és vidékének körén 
messze túlmenő működést lejtett ki, 
emellett a társadalmi, városi, megyei 
közcélokat es a közjotekonysagot oiy 
mértekben szolgálta, hogy mindenütt 
becsülettel es tisztelettel emlegették a 
nevet.

Miért kellene tehát sokat törnünk 
a tejünket, hogy kilegyeu vezetője a Lévai 
Takarékpénztárnak ? Hollo bándor, hisz- 
szük mindnyájan, nem lóg kitérni a 
részvényesek óhajtana elöli, ha a biza
lom újra ieléje lordul. O mar ismeri az 
intézet miude’i ügyes-bájos dolgát, 
hiszen hosszú ideig volt annak lelke, 
vezetője, ö már nem uj emberként 
kerülne oda, hanem átvenné a kor
mányzást annak a kezéből, aki maga 
is az ő nyomdokain haladt, aki szín
ien tanúságot lehet amellett, hogy oly 
példás rendet és szakszerű vezetést 
talált, mikor oda került, hogy most 
nyugodt lélekkel ismét visszaadhatja a 
továbblejieBZtes szép munkáját annak 
a kezébe, akitől átvette.

Holló bandor szakismerete, tapasz
talt erelye s higgadt, köiüliekintő mo
dora garancia a részvényeséinek es 
betevőknek, de nem csupán ezeknek, 
hanem a nagyközönségnek, a társa
dalomnak es a városnak. Hívja meg 
ót a pénzintézet es bízza meg a ve
zetéssel, s ezáltal nemcsak Bathy 
László méltó utódját lógja megtalálni, 
hanem az eddigi szolid, biztos lejiődes- 
nek további útját is egyengetni lógja. 
És talán eddigi működése és a taka
rékpénztár érdekében kiiejtett nagy 
tevékenységénél fogva meg is érdemli 
a bizalmat.

Hőseink emléke.

A pozsonyi honvédkerületi parancsnok
ságiak megkeresésére — amint est annak 
idején már megírtuk — egy bizottság 1915. 
évi október hó 15.-én tartott értekezletében 
elhatározta, hogy a csatatérén vagy sebesü
lés következtében elhunyt tisztek és legény
ség emlékének megörökítésére Levan, a 
Kossuth Lajos-téreu közadakozásból díszes 
emlékoszlop aluttassék fel, amelyen nemcsak 
a 11. houvédgyalogeareduek Léván beosz
tott 2. zászlöaljéha tartozó es hősi halait 
halt vitézeknek, hanem esetleg as összes 
lévai eiesetteknea nevei is megörökiltesaenek.

Ez a bizottság újabban feterdy LubzIó 
alezredesnek, a lévai honvedkiegeszilö pa- 
rancsLOasag vezetőjének meghívására e hó 
lö.-en, e.te ti ólakor, a kaszinóban érte
kezletet tartón, amelyen az alezredes üdvö
zölvén a szép számmal megjeieuteaet és 
lelkes szavaknál méltatván a felállítandó 
emiekmü magasztos rende. le leset, — az 
eriekeziet megnyílása után bejelentette, hogy 
Jiáthy Lasz 6, a bizottságnak eddigi buzgó 
elnöke, idöaösbeu esztergomi kauouozka 
neveztetvén ki, — állásáról lemondott. A 
bizottság sajnálattal vette tudomásul a le- 
mouuast es eluöake egyhangúlag : Lévátwh 
Gusztávot; titkárra ; (dladits Pál főhadna
gyot es pénztári ellenőrre : Jukub/ulvay Bor
nál választotta meg.

Az alezredes eaea utau beterjesztette 
Os fö.oivastana a poz.ouyi honvedseru.eti 
parancsnoasaguak következő leiratai:

„Ü2Ö2. szám. e.u. Ep. 191Ö. Elesett 
bajtársaa emieaouez megőrzése. M. air. 
honvéd állomdsparancauoasagnaa Lova. — 
Pozsony, fülö. évi dtczomber hó 7.-én. As 
1915. évi Október hó 18.-án keit ö62/bap. Kt. 
számú leiierjeBZleset jOVkhagyöiag tudomá
sul vevő, Ölömmel tapasztaltam, hogy Lova 
r. l. varos haaalias közönségé műt mindig, 
most is együtt erez es gondolkozik az ai.o- 
másou elhelyezett katonaival ; hogy pedig aa 
Ügyet előmozdítsam, hajlandó vagyok aa 
emlékmű ez környezetének tervezésűre a 
kerületi építési osztályhoz beosztott línn- 
wurm Frigyes nepteiaeiö hadnagyot, akt 
polgári étemben ezen szakmában igen jó 
hírnévre telt szert, rendeikezesere bocsajta- 
ui, esetleg as emiekuiü tervezetet egy, szin
ten katonai szolgalatot teljesi ö szobrászáéi 
elkészíttetni, amennyiben ezen e.ömunkálatok 
meg a hadjárat alatt elkészülhetnek. — Uta
sítom tehat a címet, ily értelemben a városi 
bizottság tagjaival ermtkeaesbe lépni s mi
vel ezen ügyek intézését a kerület építési 
osztálya tüsökére bíztam, a továbbiak iránt 
az építési osztállyal közvetlenül targyalul. — 
tichultheuz altábornagy.*

A bizottság hálás köszönettel fogadta 
aa ajánlatot és felkérte az alezredest és az 
elnökséget, hogy a kei Illetnek építési osz
tályánál eszközölje ki, hogy a paranoanok- 
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’Ag Által felajánlott sz»kértöket szívesked
jék sürgősen megbízni az előmunkálatok tel
jesítésével.

A tervezet és költségvetés elkészítése 
után a munkálatok keresztülvitelére, továbbá 
a végrehajtáshoz szükséges anyagi eszkö
zöknek közadakozás utján való összegyűj
tésére a bizottság — a lévai honvédkiegé- 
saitö parancsnokság vezetője és a megvá
lasztott elnök mellé — hat tagból álló szü- 
kebbkörü bizottságot jelölt ki, amelynek 
tagjai: Bándy Endre, Bódogh Lajos, Csekey 
Vilmos, Holló Sándor, Huberth Vilmos, Or- 
dódy Endre.

A legszebb reményt fűzzük a bizott
ság hazafias működéséhez és hisszük, bogy 
a nemesielkü'közönségnek áldozatkészségé
ből Léva vároB főterén olyan díszes emlé
ket fogunk feiállitani, amely valóban méltó 
less hősi halált halt vitéz katonáinkhoz.

Ki lesz a plébános Léván ?

Oly kérdés, amelyet e napokban sokan 
vetettek föl, de amelyre megfelelni most még 
Benki sem tud. Tény, hogy Báthy László 
prépostnak esztergomi kanonokká történt 
kineveatetése felett érzett nagy örömbe 
mindinkább belevegyüi a hívek legjobbjai
nak aggodalma: oly utód követi-e vájjon 
a távozót, aki annak gazdag örökségé; meg
őrizni, gondozni, öregbíteni, — kulturális 
munkáját méltózépen folytatni, alkotását 
fejleszteni képeB lesz? -

Ez zggodalomtól áthatva, s a plébánosi 
állás betöltésének nagy jelentősegét átérezve 
és megérve — jóllehet a k.nevezes, teljesen 
és egyedül a Lévai Uradalom tulajdonosá
nak, mint Kegy úrnak jogkörébe tartozik, 
mégis szükségesnek látta varosunk katb. 
közönsége, hogy a plébánosi állás betölté
sének kérdésevéi foglalkozzék. Ez a katb. 
kör dísztermében f. hó 12.-eu tarlóit nagy
gyűlésen történt.

E nagygyűlés előkészítése céljából 2ö 
tagból álló értekezlet volt t. hó 11.-én 
Holló Sándor, voit takarékpénztári igazgató, 
lakásán, melynek tagjai voltak ; Arvay Jó
zsef, Bódogh Lajos, Bojsza József, Bvúb 
László, Borosányi Győző, Usernák lzmor, 
Lodsk János, Ereseit Jósset, ífj. Ghimessy 
János, Guba József, dr. Heinncb Győző, 
Huberth Vilmos, Jaross Ferenc, Jozsetcsek 
Géza, itj. Klsin Ödön, Köveskuu Jeuö, ar. 
Lakner Zoltán, Levatich Gusztáv, Ordódy 
Endre, Presztoiánszky Béla, Kepiczky János, 
Sinkovios Ferenc, Schubert Fai, Svarba Ju
ssét és Tokody István. A meghívott 2ő tag 
közül megjelent 22, távolmaradt három, de 
távolmaradásukat mind a hárman kimentettek.

A kifejlődött esameciere folyamán min
denek előtt két fontos elvi kérdést voit aa 
értekezlet tisztázandó.

Mivel a plébánosi állás betöltése kizá
rólag a kegyurnak joga, helyes es ütegen- 
gedhetö-e az, hogy a katb. közönség aa 
állás betöltését illetőleg áltaiauossagbau, — 
avagy az állás betöltésére alkalmas személy 
megjelölésével különösen is állást foglaljon ? 
Aa értekezlet arra az áliúspomra helyezke
dett, hogy a katb. érdekeket oly köze-ről 
érintő Ügy iránt érdeklődni, ebben állást 
foglalni, véleményt mondani nemcsak joga, 
de maga iránt való kötelessége is a kath. 
társadalomnak. Ly állásfoglalás a kegyur 
jogaiba nem ütközik, azokat nem sérti, mert 
a katb. közönségnek bármely irányú hatá
rozata csak a kegyur revén es állal érvé
nyesülhet, amiért is Csak tisaleietteijes ké
rőiméként terjesathetö a kegyur ele, akinek 
ismert nemesleik ősege amúgy seiu engedi 
meg annak a föltételezését, hogy a ka>b. 
közönség hódolatteljes kérőimét zokon vegye, 
sőt azt sem, hogy megfontolás tárgyává ue 
tenné s a lehetőség határán belül ue érvé
nyesítené. Annál inkább remé.hetjük ezt, 
mert értesültünk is arról, hogy a kegyur a 
katb. társadalom egységes állásfoglalását 
szívesen veszi, sőt óhajtja.

Az All s betöltése tárgyában az érte- ( 
kéziét azt határoztz, hogy a kisebbség meg
hajlik a többségi akarat előtt.

Ennek megtörténte után aa értekezlet 
titkos szavazással akként határozott, hogy a 
másnap tartandó nagygyűlésen dr. Porubstky 
Gázát fogja ajánlani mint olyant, akit a 
plébánosi állás betöltésére minden tekintet
ben méltónak és alkalmasnak Ítél.

A f. hó 12.-én megtartott nagygyűlésen 
valóban impozáns számban jelentek meg a 
katb. társadalom minden rendű és rangú 
tagjai. A megjelentek száma meghaladta a 
250-et.

A nagygyűlés elnökévé Holló Sándort, 
jegyzőkké Hojsta Józsefet és Tokody Istvánt 
választotta meg a gyűlés, a jegyzőkönyv 
hitelesítésével pedig Levaiich Gusztáv, Kö- 
veskutt Jenő és dr. Heinricb Győző bízat
tak meg.

As elnök előadván a jelen nagygyűlés 
egybehivásának okait és célját, részletesen 
megismerteti az előző napon tartott értekez
let lefolyását s felkéri a jelenlevőket véle
ményűk nyilvánítására.

Erre Köveskuti Jenő, áll. tanitóképző- 
intéaeti igazgató, magasan szárnyaló be
szédben fejtette ki a tomoly okokat, ame
lyek kötelességévé teszik a lévai kath. társa 
dalomnak, hogy e kérdésben állást foglaljon.

Bátby László — úgymond — a lévai 
r. k. plébánosi állást fontos positióvá fej
lesztette s igy a lévai r. kath. társadalomra 
és Léva r. i. város kulturális életére nézve 
egyaránt nem mindegy, hogy ki ül a kiváló 
előd örö_ebe. Aki Bálhy László helyét 
betölteni kívánja, annak az általános papi 
erényeken kívül: erős társadalmi érzékkel, 
komoly tudással, paedagogiai és kultúráim 
arravalósággal kell bírnia,- ezen felül aiük- 
séges, hogy munkaszeretö és munkálbiró, 
mindenkor tettrekesz férfiú legyen 1 E tu
lajdonságok hiányában senki Bem vállalkoz- 
hatik a lévai plébánosi állás betöltésére, 
mert ezek a tulajdonságok kötötték s szilár
dították meg a szeretetnek azt a láncát, 
mely Bátby Lászlót a híveit mindenkor 
egybefüzte, e amely szeretetnek köszönhetők 
föaepen azok a nagy eredmények, amelyeket 
a kanonoki méltóságba távozó előd hagy 
utódára. A maga részéről is, a 2ö-öa bizott
ság határozatából is dr. Porubszky Gézát 
ajánlja a nagygyűlés figyelmébe, akit komoiy 
készültségé, kitűnő pedagógiai ős kulturális 
érzéke, munkaszeretete es munkabírása 
kiválóan képesítenek a szinte puailióvá 
emelkedett hivatal betöltésére. — Aki mint 
pap és társadalmi ember rövid egy év alatt 
képes vo.t a maga részére hódítani as egész 
közvéleményt: annak egyénisége a legjobb 
garanliája a jövő hasznos alkotásainak, 
alapfölteteleit képező egymást megertesnek, 
egy ült működésnek.

Az általánosan nagy tetszéssel fogadott 
beszed után a nagygyűlés rendkívüli lelkese
déssel egyhangúlag fogadta a Hol.ó Sándor 
elnök által felolvasóit határozati javaslatot, 
melyszeriut a lévai kath. közönség kérvény
nyél fordul a kegyurhus, lovag Bchoeller 
Pál Ű méltóságához, amelyben dr. Porubsaky 
Gézát, lévai s. leikeszt, tauitékepzö-iniézeii 
hittanért ajánlja kinevezésre.

A kérvény Átadására a nagygyűlés 
bizottságot választott, amelynek tagjai lettek : 
Holló Sándor, Köveszuti Jenő, Ordódy 
Endre, Levaiich Gusztáv, dr. Lakner Zoltán, 
Presztolausaky Béla, Borcsauyi Béla, Jaross 
Ferenc, Kostyuk József, Tokody István, 
JJodea János, Guba János, Peiy István, 
Boób Lász ó es Varga Jauos.

Végül felvetteteit az aa indítvány 
kéressek fel Bátby László Öméltósága e 
bizottságnak a kegyurasag elé leendő veze
tésere s a k»th. közönség óhajtásénak tol
mácsolására, mely célból a nagygyűlés tagjai 
teljes számban meutea at a katb. kör szom
szédságában levő plébánia-épületbe. A nagy
gyűlés résztvevőinek Holló Sándor aital 
tolmácsolt kere menők Öméltósága azonban 
nem tehetett eleget, mert már más irány
ban kötötte le magát, amit a jeienvolt 
nagyszámú kaib. közönéig mely sajnálattal 
vett tudomásul. Ekképen a kérvényt aa e 
célból alakult bizottság fogja legközelebb 
az illetékes helyen benyújtani. T, 1, 

A világháború krónikája.

Február 11.
Megszálljuk Tiranát, honnan az Esszéd 

pasához hü csapatok sietve visszavonulnak. 
A görög kamara Gunarisz miniszterelnöknek 
csaknem egyhangúlag bizalmat szavaz. Német 
torpedónaszádok Dogger Bankon angol 
cirkáló flottára találnak, amelyet megtá
madnak és az Arabis nevű uj cirkálót egyet
len lövéssel elsülyeaatik, egy másikat pedig 
szintén eltalálnak. József Ferdinand főher
ceg osapatai az orosz földeritő támadásokat 
visszaverik. Vinnytől északnyugatra a fran
ciák négyszer megkísérlik elvesztett hadállá
suk visszafoglalását, de minden kisérletük 
balul ütött ki. Belfortot a németek bom
bázzák. Wilson elnök Németországnak a 
Lusitauia ügyben küldött jegyzékét elfogadta.

Február 12.
Megállapítást nyer, hogy a doggerbanki 

tengeri ütközetben a második eltalált angol 
cirkáló is elsülyedt, — Egy német tenger
alattjáró a sairiai tengerparton elsülyeszti a 
íSulfren francia nagy hadihajót 6ÖÖ főnyi 
legénységevei együtt. Dupleix francia oirkéió 
aknára fut es elsülyed. Tiranától nyugatra 
az olaszok támadást kezdtek ellenünk, de 
visszaverjük. A bolgár király látogatást tesz 
az osztrak-magyar főhadiszálláson. Tarno- 
poltól északnyugatra csap taink visszafog
laljak aa orosz agyutüz alá fogott előőrsi 
sáncot. F.itschnél csapataink elfoglalnak 
egy olasz hadállást.

Február 13.

Viai repülőink sikeres támadási intéznek 
zz olasz partok ellen, Havannában elpusztí
tanak két vasúti raktárt s megrongálják a 
pályaudvar épületét. A francia hadszíntéren 
nagy agyutüz indul meg. Az angolok Liliét 
bombázzak. A nemetek Champagueban elfog
lalnak egy betszaz méteres francia hadállást 
es Lusse melleit is behatolnak a franciák 
árkaiba. A törökök Komától nyugatra 
megverik az angolokat, kik nagy zsákmány 
hairahagyssával rendellen futaaoan keresnek 
menedéket.

Február 14.
Bolgár csapatok Albániában megszállják 

Eibasszni és Fierit. Kövess serege Lurassó 
előtt as Arzén tolj óig hatói előre. Görögor
szág tiltakozik olasz csendőröknek Kortuba 
tervezett szállítása őilen. Cbamjisgneban és 
Elekesben a nemetek több jelentékeny rész
leten sikeres tamadasokat intésnek. A bolgár 
király meglátogatja Becsben királyunkat, 
hogy megköszönje tábornaggyá történt ki
nevezését.

Február 15.
Tizenegy repülőgépünk Milánót bom

bázza s aa olasz repülőket visszavonulásra 
kenszenti. A francia hadszíntérén lpern 
közeiében a németek 8(10 métert elfoglalnak 
az angolok állásaiból, A törökök megállítják 
an orosaoknak a kaukázusi, Eraerum felé 
irányuló olfenaiváját. Bnand francia minisz
terelnök az o.asz trónt megtekintése után 
visszatér Franciaországba. Tarnopol mellett 
egy német repülő lelő egy orosz repülő
gépet.

Különielék.
— A Heviczky-TárBasAg XXX. es

téjének érdekességet es szép sikerét kivá
lóan iokozu az a körülmény is, hogy ezen 
az esteu négy vidéki szereplő töltötte 
be a műsor egyes Baamait. Wiesinger Ká
roly, az aranyosmaróti főgimnázium igazga
tója, rendkívül vonzó es tartalmas felolvasá
sában a háború okairól értekezett. Schumann 
Magda (Ziaruócaa) nagy gyakorlottságra 
valló, mü veszi zongorajátékával a közönségben 
általános meglepetést keltett es hosszantartó 
tapsol aratóit. — Hagy Ilonának (Garam- 
ujta.ü,) akitől lapunk mar több szép versel 
közölt, — hangulatos és kedves költeményei 

Ía legnagyobb elismerésben részesültek. A 
jüvendöletele címén a háborúval kapcsolato
san és történelmi adatokkal illusztrálva igen
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érdekei fe'olvasást tartott lio. Fitély Ödön, 
aranyosnsaróti ev. lelkén. Medveczky Bőiké 
Arany János; A honvéd ösvegye című köl
teményének éraésteljes ■ minden tekintet
ben kifogástalan elssavalásával gyönyörköd
tette a hallgatóságot. A műsort dr. Forubgzky 
Gésa fejelte be, aki ssebbnél ssebb versei
vel most is nagy hatáBt keltett. — A követ- 
keaö est e hó 25.-én less, amelyen a Tár
saság búcsúim tog Báthy Láasló kanonok
tól, a Társaságnak buagó slelnökétől. Ea alka
lomra a Társaság elnöksége lapunk utján 
hívja meg Bátby Lásslónak belyueh és vidéki 
ismerőseit 6s tisztelőit.

— Kapnak rizst a vidéki városok. 
A bebviatau nehéssegek, de id eg a mérték
telen spekulác.ó miatt roppant drága a rizs 
a vidéken. Békeidőben negyven fillérért már 
jóminöségü rizst lehetett kapni, most azon- 
uan nem ritka az olyan vidéki varos, ahol 
4—5 koronát is elkérnek egy-egy kilogramm 
törmelekrissert. Most azt tiaujuk, hogy a 
kormány mégis gondoskodni tog a vidéki 
városok számára rizsiől. A beiiigyminiszter 
ugyanis köriratot intézett a vidéki városok
hoz es felszólította őket, hogy távirati utón 
közöljek vele, mennyi egy évi rizsszUkség- 
lelük redukált fogyasztás mellett. A belügyi 
miniszter arról is ertesitetie a vidéki váro
sokat, hogy sikerült biztosítania a vidéki 
fogyasztás résséro a megfelelő rizsmenuyi- 
seget.

— 50 évet>ek katonai szolgálata. 
A badügyminiszter rendeleté szerint azok a 
népfelkelők, akik elertek már az 50. evet, 
csalt abban az eselbeu mentetnek tel a nép
felkelő köteiezettseg a>ói, ha a behívás eiöbb 
történt meg. Akik az ősszel a 43—50 eve
sek szemléjén alkalmasak lettek s most már 
aa 51.-ik evbe leptek, izmién tartoznak a 
rendelet szerint a 43—50 evesekkel együtt 
bevonulni.

— Kitüntetés. A király — mint 
ölömmel ertesü.ü..k — dr. Kobonyi Osz
kárt, a cs. es kir. 71. gyalogezred tartalé
kos segedorvosát, aa edeuseg előtt tanúsított 
vitéz es önfeláldozó magatartásáért a máso
dik (esüsi) biguum Laudis-szal tüntette ki.

— Kőxxnöczbanya képviselőtestü
lete legutóbb tartott közgyűlésén a hely
beli raktárban levő iegi fűrész anyagáru 
eiauásat hataioata el s a kikiáltási arat mint
egy 900 köbméter után 45 cser koronában 
állapította meg; elba ároata továbbá a varos 
tulajdonát kepezö a.sóstubuyai erdögonu- 
noaság .Sikerao*  nevű resaebtn mintegy 
3300 köumeter lucateuyö eladási s a kiki
áltási árat 51.6U8 koronában állapította meg. 
Kérelmet intéz a varos a hadügyminiszter
ben, hogy Körmöozbanyan katonaságot he- 
lyeazeu el. Elhatározta a kepvnelöiestüiet, 
hogy zöldség termolötelepet letesil s e cél
ból a fötdmivolesugyi miniszter támogatását 
ken ai. Eibataiosta továbbá, rogy a végle
gesen üresedésbe jutott gazdasági tanács
noki állást csak a babom után tölti be. A 
bo.gar Vörősaeresat támogatására 200 korona 
összeget szavaztak meg.

— felmentési kérvény bélyeg
mentes. A s.Innal fe.u>eutes iránt beadott 
kérvényekre eddig egy koronás beiyogel 
kenett ragasztani, a mellékletekre 30—30 
filléreset. Akik ezt elmulasztottak, szózat 
megleieteatea. Mint most eitesu.üuk, a pénz
ügy miniszter a bírságokat tölttile es akként 
inteakedelf, hogy a te.mentes iránt beadóit 
kérvények a jövőben belyegmenteaek.

— '1'akarékoskodjunk. A belügyim. 
nisatenuui rendeletben nívja iei a közönsé
gei, hogy a fűtőanyaggal takarékoskodjék, 
ku.onöseu aa ipari üzemeknél, legszesa — 
ea villanygykruai keli aa o.os takarékosság 
eivevel emi, hogy a saeumeuuy iseg eleg le
gyen. A világítást u a legcsekelyebbie kell 
apaaataui, hogy ezzel is megtakaiilsuk a 
saeukesaielet.

— xihamsktották a lémiskvirá- 
iast. E. évi január 3i.-ike voit aa a baiar- 
nsp, amelyikre úgy a háztartásoknak, nnut 
a aaveháaak, venuegiöa es más üzemeknek 
lesedenyelkel be kenett voma szolgáltat
niuk. Minthogy a közönség oiy tömegesen 
adta be reaikrgyait, hogy ezeknek elszállí
tása nehézségekbe ütközik, — a lémrekvi- 
íáiö központ a beváltási határidőt bizony
talan időre meghosszabbította.

— Tanügyi hírek. 4 vallás- és köz
oktatásügyi miniszter Véyh .István vámos- . 
ladáuyi ref. iskolai tanító részére évi 400 1 
korona személyi pótlékot engedélyeseit, j 
■Mihályi L. Gusa áv málas> áll. el. iskolai 
lauitót a szolnoki all. el. iskolához helyezte 
át es aa így megüresedett tanítói állásra 
Jakab Bamuné, szül. Kisa Mariál nevezte 
ki rendes tanítónővé. A miniszter as ara- 
uyosmaróti magán polgári fiúiskola részére a 
nyilvánossági jogot aa 1015—Ifi. tanévre 
megadta.

— Gazdasági munkabizottságok. 
Az országban rendelkezne!e á..ó munkaerők 
leggazdagabb kihasználása céljából a kor
mány rendeletét bocsátott ki, amelynek ér
teimében minden törvényhatóság területen 
gazdasági munkabizottságok alakítandók. Ea 
a bizottság végzi majd a hadilog yok mun
kájának polgári halóságo- liaiásaorebe vágó 
ügyeit es resztvesz a katonai muuksaoszla- 
goa es lovak kiadásánál. A hadifoglyok igeuy- 
bevéteiere ntzve a hadügyminiszter rosale- 
tes szabályzatot adott ki. A bizottság elnöke 
a törvény hatóság első tisztviselője lesz. A 
hadifoglyok átengedését a rendelet kiadásá
nak napja után már a bizottságtól kell- 
kérni. A bizottság ellenőrzi a hadifoglyokat 
es gondoskodik, hogy jól eleimeaaek es ru- 
bazzák Őket. A rendelet március elsején lep 
eleibe.

— Vízvezeték kibővítésé és villa
mos Vilagilus. Kormoeznanya képviselő
testülete a városi ivovizveaetek kibővítésére 
a varos bei.erűiden 10.800 m. hosszú cső
vezeték leateiesere es ielszereiesere 170.000 
koronát irányzott elő. A villamos köz- es 
magauviiágiias létesítésem a varos belterü
leten tia darab 1000 Wattos, 400 drb. 50 
w.ito. lampa közvilágításra, — 2000 dr 25 
wattos a magauviiágiiasra oerenueaesekkel, 
180.000 koronával irányoatatott elő.

— Az Alagút, Keliercsanu világhírű 
regenye uiau aeszu.i tűmet csütörtökön, tob- 
ruar 24.-en mutatja be a mozi. Mindnyájan 
ismeijua Mse Auan mérnöknek, a regeny 
hősének erdéktesailo eszméjét, az Amerika 
es Euiópa közön, a lerger a.ati tervezett 
alagutat, me.yev sok borzalmas küzdelem 
után vegre sikerül megvalósítani. A fényké
pezés mesteri technikaik valóban csodálatra 
méltó dolgot tsremi.lt, amikor ezt a regényt 
a moaivassou szamara realizálta. Minden 
egyes iélvelei precíz pontossággal kidol
gozva ; rz aiagut fúrásának megkezdése, a 
beowlas, a tűzvész, a munkások lázadása, 
Mao zii.au Családjának megköveaése, az uj 
piöba stb., mind a legszebb előképek kö
zül való. A közönség bizonyára meleg érdek
lőddel fog tanúsítani aa alagút iránt, moly 
mindenütt diadalt aratott, ahol csak bemu
tat.ak. — Ma vasárnap saiultn megtartja a 
mozi a szokott barom előadását igen szép 
és erüeaes műsorral.

Nyilvános köszönet.
Mindazon jóbaráiok és ismerősök, kik 

saei eleit leányunk elhunyta alkalmából rész
vétükkel fajdalmunkat euybiteni szívesek vol
tak, fogadjak es utón is halas köazönelünket

Léva, 1916. február hó.

Honecz József és neje.

Mmdaaou jóakaróimnak, kik felejthetet
len feleségem elhunyta alkalmából u. b. 
részvétükkel mély fájdalmamat enyhítem 
szívesek voltak, fogadják ez utón is hálás 
köiuÖDeteaiet.

Ziarnóoia, 1916. február hó.
Katranyák János.

Lévai piaaiárak.
Uuvatvsssté ; Or. Horváth Gyula r.adH.kapiUay.

Busa m.-mázsankent 36 kor. 50 fillértől 
39 kor. — fiü. Kétszeres 32 kor. — till. 32 
gor, _ hJI. Rozs 30 aor. — till. 30 kor. 
__ fill. Árpa 30 kor. — fül. 32 kor. — fill. 
Zab 26 kor. — üli. 28 kor. — fill. Kuko
rica 26 kor. — HU. 26 kor. — fill. — 
Lencse 50 kor. — fül. 50 kor. — fill. — 
Bab 40 kor. — fiit. 40 kor. — fill. — 
Köles 12 kor — fill. 13 kor. — fill.

907—1916 szám.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a földmi veléaügyi 
m. kir. Minister ur Léva város szöllösgaz- 
dái résiére a t. évre 10 métermázsa résgá- 
lioot hajlandó rendelkezésre bocsájtani, mely 
a hatóság utján lesz a szödösgaadák között 
kiosztandó, de csak a folyó évi permeteaésre.

A jelentkezők igénye záros határidő 
alatti jelentkezésük szerint s a beültetett 
terület arányában vétetik számba.

Felhívom tehát a szőlősgazdákat, hogy 
a várható össamennyiséghez szabott s tény
leges szükségletüket meg nem haladó igé
nyeiket a varos számvevőségénél a hivatalos 
órák alatt f. évi február hó 29-ig bezárólag 
jelentsék be.

A rézgá/icz ára ma még pontosan 
megállapítva nincsen, azonban előrelátható
lag nem lesz több kiiogrammonkint 3 (három) 
koronánál ; s miután a rézgáücz csak a 
vételár előzetes leiisetése mellett fog meg- 
küidetui, kilogrammonként 3 korona a varos 
pénztáránál a jelentkezés alkalmával nyom
ban előre lefizetendő.

Léva, 1916. évi február hó 17.

polgármester helyett; 
ifj. Klaln Ödön, 

főjegyző

Az anyakönyvi hivatal bejegyzése
IV16 évi febr hó 18-töl 1916. évi febr. hó 20-ig

Születés.

A szülök li(M
JS

< i =
■u

▲ gyermek
nev»

Buba Öát dór Fülop Emma leáuy Már>a Irén
Federi -s Mária leány halva szili.

Házasság.

Vőlegény es üienyasszuiiy neve Vallass

Taub-r Ármin Laufer Nellí isr.

Halálozás.

az elhunyt ueve Kora A halál oka

Báli István
OrAV.ui László
Holi Jolán

78 éves
14 hó
1 éves

Agg. kimerülés 
Agy hártya gyűl. 
Tüdőgyulladás

SzőllöoltYány eladó.
Gyurcsek Jánosnál Kiskoszmályon, 
2 éves gyökeres, eddig nem képzelt 
jóminöségben Csabagyöngye drbon- 
ként 36 fii. Csaszlapiros drbonként 
— 30 fii. Olasz rizling 24 fii. —

Mely lévai hölgy volna hajlandó 
egy világlátott tengerésszel, komoly 
szándékú levelezést folytatni. Jelige 
H József S. M. T boot25. Sebenioo.

A munkáltatási idényre ajánljuk első
rendű pestvárosi fehér tábla és 
kitűnő vidéki perzselt

MUNKÁSSZALONNAT, 
valamint pestvárosi 

disznózsírt 
a legmérsékeltebb árban. Felhívásra kedvező 
ajánlattokkal készségesen szolgálunk 
Weiaz Lipöt és lérsa 
disznózsír- és szalonnanagykereskedők, Bu
dapest. IX., Hentea-utaa 17 Sürgöny
eim : „Weiszefett, Budapest*  Interurban 
távbeszélő „József" 14—50.

tsremi.lt
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moziba 
megyünk

Az APOLLO mozgószinház
■■■ műsora érdekes. ■■■

Eladó földek.
Jancsö Péter örökösei szántóföld
jói és rőtjei valamint Kereszthegyi 

szőlők eladók vagy bérbeadók 
Bővebbe.t;

Dr. KERSÉK JÁNOS ügyvéd Léva

Ifitfor »Hir 33

Pitetéren, nagy kiterjedésű gépraktáram 
céljára épült házamban nagy választékú 

állandó gépkiállítás tan berendezve 
Hazai gyártmányú gépek:

Ganz féle metrrek minden nagyságban Hopferr és 
Schraiitz gőzcrQlő készletek, eiedeti Melichérféle 
vetögdpek, Edcher-iéle ekék és talajművelő eszközök 
valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek 

Világhírű RAPID lánczoskutak.
HF Legjobb min fis ét ü 1<1 irnérykanrak elkészítést 

es felállítása jutányos araiban,

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

A tüdőbeteg gondozó inté
zetben hadbavonulás miatt folyó 
évi március 1-én üresedésbe jön a 

szolgai állás.
Akik^ezen állást elnyerni óhajtják, 

forduljanak bővebb felvilágosítás 
végett Dr. Frommer Ignáozhoz, 
az intézet" vezető orvosához.

BAKANCSOK 
munkások részére, munkás 
ruhák és fehérnemüek legol

csóbban szerezhetők be 

özv. Qwitt Miksádénál 
Léva Simor-utca 3.

hyoniatott Nyitrai és Társa r. L gyorssajtóján Léván,


