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Kérjük olvasóinkat, akiknek elő
fizetésük lejárt vagy egyébként is 
hátralékban vannak, az előfizetési 
dij szives beküldésére.

A trónörökös.
Az a kegyetlen kérlelhetetlen 

végzet, amely mindnyájunk felett 
sötét viharfellegként lóg, ezt az 
oi>zágot, ezt a monarchiát, élén a 
legjobban szeretett, legféltettebb és 
legtiszteltebb uralkodóval uj meg
próbáltatásnak tette ki.

Azok a revolverlövések, amelyek 
vasárnap Sarajevoban Ferenc Fer- 
dinánd ésHohenberg Zsófia herceg
nő életét kioltották, nemcsak gyász
ba borították a monarchiát, sőt az 
egész világot, hanem feltették a 
koronát a mi közgazdasági, politi
kai társadalmi életünk ziláltságára. 
Annak az erőskezü embernek, aki 
az utóbbi években mind többet fog
lalkozott a monarchia életével és 
ügyeivel, befolyása mindjobban 
érezhetővé vált minden téren. Mint 
valami láthatatlan megmagyaráz
hatatlan erő működött mindenben 
és az a láthatatlan erő mutatott uj 
utakat a monarchia életének. Ferenc 
Ferdinándban volt a monarchia 
minden reménye. Merthiába minden 
tagadás — anélkül hogy politizál
nánk — megállapíthatjuk, hogy a 
monarchia eddig szilárd építménye 
az utóbbi időkben inogni kezdett.

i
' A Balkánháboru — melyben érde- 
I keink erősen összeütköztek minden í 
! európai nagyhatalom érdekeivel, ■ 
: amelyek több Ízben komoly és 
i veszedelmes ellentétbe juttattak 

bennünket Oroszországgal, — ki
merítette a monarchiát és sokkal 
közelebb hozta a nagy germánszlóv 
leszámolás időpontját, mint az ed
dig volt. A délszláv államok* hirte
len fejlődése, előnyomulása újabb 
láagra lobbantotta a délszláv aspi
rációkat, ameiyek egyetlen gátjukat, 

i egyetlen akadályukat a monarchia 
! létezésében látják. ▲ román tervek, 

a szerb aspirációk, a horvát elsza- 
I kadósi irányzat megfékezésére csak 
í egy ember vállalkozhatott volna a 
i sikerre való kilátással és ez az egy
| ember Ferenc Ferdinánd lett volna.I

A monarchiának minden nemzete 
és nemzetisége félt tőle, senki nem 
tudta, hogy tulajdon képen kit szeret, 
kit fog portálni. Nálunk magyar- 
gyűlölettel vádolták, Ausztriában a 
németek szlávharátnak, a csehek a 
németek patronusának tartották, 
csak azért, mert zárkózott ember 
volt, aki trónörökös korában még 
nem akart az aktív politikában 
részt venni.

De bármennyire is vádolták, any- 
nyi bizonyos, hogy a mai helyzet
ben mindenki, aki az ország jövő

jére gondolt, Ferenc Ferdinándban 
bízott. Akika malom alatt politizál
tak, tehát az egész magyar nemzet, 
úgy tudja és úgy érzi, hogy ősz 
uralkodónk életében semmi baj, 
semmi külső támadás nem érheti 
ezt a monarchiát és hogy ezektől a 
bajoktól mentve legyen a jövőre is, 
arra biztosíték Ferenc Ferdinánd, 
komoly, erős és tekintélyes egyéni
sége.

Most mi — a monarchia és az 
, uralkodó — ezt az erős, talpig-ein- 
j bért elvesztettük. Egy fanatikus 
1 gyermek oktalan keze — és ki tud- 
| ja, kiknek bosszúálló, elvakult szel- 
i leme, megfosztották a monarchiát és 
[ ősz uralkodóját legerősebb támaszá

tól. Helyébe trónörökösként egy 
fiatal, tapasztalatlan, gyenge fiatal- 

i ember keiül, Károly Ferenc József,
; aki csak szimpatikus, de még tá- 
| volról sem az, mint az elhunyt 
i főherceg.
| Ausztria-Magyarország végzetes
| időket él át, de a végzetes és nehéz 

csapások között Ferenc Ferdinánd 
cj Hohcnbug Zsófia halála a 
legszoniorubb és legvégzetesebb 
csapás.

Láng é ; Kun köznonti szálloda, étteram és kávenáza, a kereskedők t&la riozóhelye. Telefon 47
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A választói névjegyzékek összeállítása.
A belügyminiszter a választói névjegyzé

kek összeállítására vonatkozólag rendeletet 
adott ki. A rendelet szerint a választói 
jogosultsággal bíró személyeknek a név
jegyzékbe foglalása csak úgy történhetik 
meg, ha a jogosultakat előbb részint hiva
talból, részént jelentkezés folytán összeírják. 
Ezt a munkát az összeiró küldöttségek 
fogják végezni. Figyelmeztetünk azonban 
mindenkit, ne várja azt egy sem a leendő 
választók közül, hogy hivatalból vegyék 
fel a névjegyzékbe. Legbiztosabb az, ha 
személyesen jelentkezik annakidején a fel
vétel iránt, igy aztán senki sem  m a r a d h a t  

ki a választók névjegyzékéből. A névjegy
zékbe fel kell venni mindazokat, akik fel
vételük végett a küldöttség előtt megje
lenve igazolják, hogy az összeírás időpont
jában megvannak a választói jogosultsághoz 
szükséges kellékeik. Fel kell venni azokat 
is, akik az összeírás időpontjában a tör
vényes életkort (30., illetve a 24. életévet) 
még nem töltötték ugyan be, de azt az 
összeírás évében — a jelen (első) össze
írás alkalmával az 1915. március 3l-ig — 
betöltik ; továbbá azokat, akikre nézve az 
Összeírás időpontjában a törvényben felso
rolt kivételek vagy kizáró okok valamelyike 
fenforog, azonban közokirattal igazolva van, 
hogy ezek az okok még az összeírás évé
ben — a jelen (első) összeírás alkalmával
1915. március 31-ig — kétségen kívül
MMpWüí. - - igiBg~T ■--

megfognak szűnni. A rendelet az életkor 
megállapítása tekintetében a küldöttségnek 
igen tág teret enged, ami egyrészt a válasz
tók érdekében történik, másrészt pedig a 
gyorsaságot igénylő s különben is csak 
előmunkálati jelleggel bíró összeírást is 
megkönnyíti.

Városi kösgyiilés

Léva város képviselőtestülete féléves 
rendes közgyűlést tartott kedden, Bódogh 
Lajos polgármester, majd később dr. Mocsy 
Aba polgármester-helyettes elnökletével. A 
napirend tárgyalása előtt a trönörökös-pár 
gyászos tragédiájáról történt kegyeletes 
megemlékezés, amiről más helyen számo
lunk be. A polgármester bejelentette, hogy 
a lévai uradalom újonnan felépítette az 
uszodát és azt egy tiz koronás arany évi 
bér fejében a városnak használat céljára 

! átengedte, továbbá a városnak ajándékozta 
! az uradalom a tüzoltószertár telkét, vala- 
! mint a főgimn. tornacsarnok számára a 
i vár telkéből 220 □  öl területet. A nagy- 
I lelkű ajándékért a közgyűlés örömmel nyil- 
í vánitotta köszönetét, amit alkalom adtán 
I lovag Schöller Gusztávnak küldöttség által 
| is fog tolmácsolni. A közgyűlés ezután 

megalkotta a *L?va város villamos telepe* 
cég üzleti szabályzatát a jogügyi bizottság 

i javaslata alapján, a cégjegyzéssel a pol
gármestert és annak helyetteseit Mocsy 
Abát és ifj Klain Ödön főjegyzőt bizta 

I meg, az üzemvezető bizottságot pedig Hu- 
berth Vilmos, Weisz Benő és Kostyek Jó
zsef képviselőtestületi tagok megválasztá
sával alkotta meg. Továbbá megtette az 
összes szükséges intézkedéseket. A belügy
miniszter leirata folytán a város folyó évi 
feltétlen hitelszükségletét 240 ezer koroná
ban állapította meg (a vili. telep megvál-

A bányászok.
Irta : KA v a s k ú t *  J ó u l .

Gyülekeznek már lassankint a hevérek a 
tárna ajtajánál, s leülnek ott a terméskő- J 
vekre, úgy várják az óraütést.

Az öreg Ziska ott térdel a kereszt előtt ! 
és imádkozik. A többi csöndesen beszél- | 
get és a mécsét piszkálja.

Egész beestéledett. A sötétben itt is, ott | 
is megvillan egy-egy bányamécs. A mécs- j 
világ mindig jobban közeledik. Sietve jön- | 
nek a hevérek, mert nyolcra jár az idő. 
Sokan letérdelnek a kereszt elé és felsó- í 
hajtarak egyszer-kétszer. Mások leülnek a j 
kereszt alá, leveszik kalapjukat és a fejő- j 
két lehorgasztják. A Klopacskán nyolcat 
jeleztek. Az öreg Ziska körülnéz.

— Mind itt vagyunk, csak az a semmire- 
való Gyúró hiányzik.

— Már megint Annulánál van, nagy gal- 
gán, az iga.: — mondja Brna Misó.

T*vol, a sziklás úton megvillan egy bá
nyamécs és hallatszik, hogy valaki dalol: 

Bányászleányt óhajt szivem,
A  szerzőnek A nép című mávéböi.

K i szivemben bányász legyen.
— Ahol jön la, mondja az öreg Ondrej I 

Necsasz, megismerni a nótájáról.
Aztán odakiált a jókedvű legénynek :
— Siess már, hé! terád mindig vára

kozni kell. Haszontalan.
—- Sietek Ondris bátyám, sietek, csak 

ne korholjon. Nem tudja kend, hogy hon
nan jövök, mert különben nem szidna, 
pocskolna.

— Már hogyne tudnám ? a menyasszo
nyodtól jösz, siheder.

— Csakugyan eltalálta, Ondrej bátyám, 
felelt kacagva a jókedvű legény. Jaj, be 
jó kedvem van! mondta, verve a térdét és 
csettint .etett az ujjaival. Holnapután lesz 
az esküvőnk, úgy beszéltük meg, éppen 
most, Annulával. A lakodalmon ott leszünk 
mind. Ondris bátyám, Peter bátyám . . . 
És örömében a földhöz verte a kalapját.

— Befelé, emberek, szólt az öreg Peter 
Ziska.

— Hát te nem imádkozol? — kérdezte 
üyu'ót, Ján Petyerec.

Nem tudok én most imádki zni, úgy 
! tele van a szivem örömmel. Majd ha meg- 
. vénülök, kipótolom.
I

fására felvett kölcsön visszatérítése, a ta
nítóképző építéséhez hozzájárulás, a léva- 
nagysurányi vasúthoz hozzájárulás, zászló
aljparancsnoki lakás). Becsey Antal mér
nök bejelentette, hogy a vízvezeték tervei
nek elkészithetése végett próbafúrásokat 
volna szükséges eszközölni, ami 8—10 
ezer koronába kerülne. A közgyűlés tekin
tettel a kedvezőtlen pénzügyi viszonyokra, 
ezt az ügyet függőben tartani rendelte. A 
város kőbányájába Stuller Győző kőfejtőt 
szerződtette, továbbá elfogadta a zászlóalj- 
parancsnoki lakáshoz kert céljára 1121 le
ért Gladitsch Páltól megvett 70 □  ölnyi 
területről szóló szerződést Néhai Styaszny 
Antal és neje hagyatéki ügyében dr. Vlcsek 
Ferenc ügygondnok, a város mint egyik 
hagyományos ellen pert indított. Tekintet
tel arra, hogy itt egy nagyobb hagyomány
ról van szó, a közgyűlés a városi főügyész
nek megbízást adott a képviseletre. Knapp 
Ignác gyógyszeráru üzlet tulajdonos épít
kezésénél 17 □  méter terület az utca sza
bályozási vonalba esik, amit a város köz
tér céljára megvásárol. A közgyűlés □  
méterenkint 20 koronában állapította meg az 
árát. A Lévai takarékpénztár által a bars- 
megyei Tanítók háza céljára tett ezer ko
ronás alapítványról, melynek kezelésével a 
város bízatott meg, az alapitó levelet a 
közgyűlés elfogadta. A léva—vámosladányi 
vicinális ut f. évi költségvetése szerint a 
városra eső 2352 koronát a közmunkaalap 
terhére 10 év alatti visszafizetés kötelezett
sége mellett a főgimn. alapból kölcsön 
vette. Glasz Samut felvette a város köte
lékébe. Az 1915. évi közmunka mérvét és 
a váltság árát megállapította. Fábián Zol
tán jegyzőnek betegsége gyógyítására 35 
napi szabadságot engedélyezett, végül pe
dig elfogadta a város házipénztárának és 
alapjainak 1913. évi zárszámadását és mér
legét. A tüzoltószertár, a városi kocsislak, 
a járvány kórház, a tornacsarnok építésé
nek és a főgimn. kibővítésének ügye fe
dezet hiányában levétetett a közgyűlés

S amint mentek végig, egyenkint a szűk 
tárnán, Gyúró egyre dudorázta: •Bányász
leányt óhajt szivem . . .

Sötét és mély a bánya. Egy földalatti 
város, mely rideg, bár kincsekkel van tele. 
A szűk sikátorok oldalain itt-ott kivigyo
rog az arany, mely a gazdagnak kényelmet, 
boldogságot nyújt, a szegénynek verítékkel 
puhított száraz kenyeret.

Egyenkint haladtak a bányászok a szűk 
sikátoron s minél mélyebben hatoltak a 
Föld belsejébe, annál inkább elcsöndesed- 
tek. Végre az aknához jutottak. A hatszáz 
ölnyi mélységű akna mintha a Föld szivébe 
vezetne. Néhány perc múlva megmozdult 
valahol mélyen az óriás gépezet, s meg
indultak a szállító kasok két hosszú rajban, 
le és föl, a feneketlen aknában. Az egyik 
raj a munkájokat végzett hevéreket, csillé- 
reket, bánynácsokat ho/ta fel, a niási a 
most érkezetteket szállította a mélységbe.

így váltja föl egyik munkásturnusz a 
másikat.

> A találkozó bányászok halkan köszöntik 
egymást: „Szerencse föl!44 A kasok minden 
harminc ölnyi távolságban megálianak,
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napirendjéről. Az uszodának már megálla
pított árszabályát többen magasnak találták, 
azért az tanulmányozás céljából kiadatott 
a tanácsnak.

Kisiparosik ttfmsges házépítésének 
kérdést.

Az utóbbi évtizedek szociálpolitikai 
alkotásainak sorában különös figyelmet ér
demelnek a lakásügyi akciók, amiben Léva 
▼árosa isrésztvetta mezőgazdasági munkás
házak építésével. Eddig azonban teljesen 
figyelmen kivül maradt az a kérdés, hogy 
a kisiparososztály lakás- és mflhelyszflk- 
séglete mi módon oldassák meg, illetve 
milyen intézkedéssel lehetne megkönnyíteni 
az egészséges és olcsó műhelyek bérletét? 
Az IpartestQietek Országos Szövetségének 
1914 május havában tartott közgyűlése egy
hangú határozattal tette magáévá egyik 
ipartestületnek azt a javaslatát, hogy nyújt
son be a szövetség a kormányhoz olyan 
fölterjesztést, amelynek az a lényege, hogy 
úgy, amint a földmivelésügyi minisztérium 
a gazdasági cselédeknek és kisbiitokosok
nak, a kereskedelmügyi minisztérium pedig a 
munkásoknak való kisházak tömeges épí
tését állami és megyei, illetve városi támo
gatással előmozdítja, vegye munkába a 
kereskedelemügyi minisztérium a kisipari 
házipités kérdését is. E szerint a kérdésnek 
a megoldása az lehetne, hogy megfelelő 
változtatásokkal a törvényhatóságok, váro
sok és községek is ugyanolyan segélye
zésre tarthassanak igényt, ha vidéki kisipa
rosoknak való házak tömeges építésére 
vállalkoznak, amilyet munkáslakások építése 
alk; Imával kapnak. így aztán gyorsabb j

mert egy-egy tárnához jutottak, mely az 
aknából nyílik. A tárna szájánál munkájo- 
kat végzett hevérek, csillérek és vizhordók 
várakoznak, várják az emelkedő kast, mely 
fölszáliitja őket felváltó érkezőket, akik 
kedvetlenek mind, kivéve Gyúrót. Ez fü- 
työrészik és minden fölfelé szálló vitlás 
fiúnak egy barackot nyom a fejére.

Tizenkét tárna nyílik az aknából. Az 
utolsó hatszáz ölnyi mélységben van a 
föld gyomrában. Ebben dolgoznak: az öreg 
Peter Ziska, Ondrej Necsasz és Gyúró 
Sztolarik.

A két öreg nagyot sóhajt, mikor kilép a 
kasból, de Gyúró nag>ot rikkantva ugrik 
be a tárnába s szinte futva halad a pászta 
felé. Neki feszíti hosszú vésőjét a sziklának , 
és hangos kalapácsütésekkel vájja, vési 
a követ, miközben folyton fütyörészik.

— Te valami rosszat érzel Gyúró, szól 
az öreg Ziska

— Dehogy is rosszat Peter bátyám, in
kább nagyon jót, mert munka után Annu- 
lához megyek, aki theával vár. Egész éjjel 
dolgozik a lelkem, a menyasszonyi ruháját 
varrja.

tempóban haladna előre a kisiparosok há
zainak építési ügye, ami Léván is már 
évek óta húzódik és sok arra érdemes 
embert juttatna kellemes, egészséges saját 
otthonhoz, mi a szép családi életnek s vele 
az emberi boldogságnak egyik nem kis 
jelentőségű feltétele.

Lévai Hírlap _____

A beteg*«gélyezési járulékokról.
Sok munkaadó nincsen ezzel tisztában, 

azért jónak látjuk az alábbi szabályok is
mertetését A munkaadók a járulékokat, 
melyeknek felét az alkalmazott béréből le
vonhatják, minden külön feiszóllitás és 
kivetés nélkül hetenkint tartoznak fizetni. 
A munkasbiztositó pénztárak azután a 
munkaadóknak havonkint fizetési jegyzéket 
kézbesítenek, amelyek alapján a pénztár és 
a munkaadó között az elszámolás megtör
ténik. Ha a fizetési jegyzék szerint a mun
kaadó a már teljesített befizetéseken felül 
még tartozik a pénztárnak, úgy tartozását 
a fizetési jegyzék kézbesítésétől számított 
nyolc napon belül megfizetni köteles. Ha a 
fizetést nyolc napon belül elmulasztja, úgy 
a pénztárnak jogában áll ellene végrehajtást 
vezetni. A betegsegélyezési járulékok ese
dékességén túl, vagy részletekben való be
fizetésére halasztást illetőleg engedélyt sem 
az Országos Pénztár, sem pedig a kerületi 
munkásbiztositó pénztárak nem adhatnak. 
Inasok és tanoncok után a járulékokat a 
munkaadó egészben a magáéból köteles 
fizetni, de joga van arra, hogy a szülővel 
vagy gyámmal kötött szerződésben a járu
lékok teljes megtérítését kikösse,

Arra az időre, míg a biztosított tag be
tegsége miatt keresetképtelen, sem ö, sem 
pedig a munkaadója nem tartozik járulékot 
fizetni.

Ha a munkaadó a járulékokat a fizetési 
jegyzék kézbesítésétől számított 8 napon 
belül be nem fizeti, a pénztár a járulékokat 
közigazgatási utón a közadók módjára

— Hát csakugyan házasodó!? — kérdi 
az öreg Ondrej Necssz, elveszed azt a [ 
lányt?

— Házasodom, Ondris bátyám házasodom.
Tizenöt forintot is megkeresek kétheten-

kint, Annula meg jól tud varrni kötényt, 
kacabajkát, vigauót; sokat keres, szépen 
megélünk.

— Meg, meg, öcsém. Szép kis ház is | 
néz rátok ott a hegyoldalban.

— Néz ám, de a lány, a lány, Ondrej 
bátyám! . . . Olyan, mint a szürke galamb, I 
a lelkem . . . Jaj, be jó kedvem van, ha i 
rágondolok ! . . .

És Gyúró e közben hatalmas kalapács- j 
ütésekkel véste a sziklát. Hosszú vésője- • 
nek má*- csak nem felét benyelte a szirtfal. 
Munkaközben szüntelenül fütyölt, dalolt s !
nem volt még egy óra sem éjfél után, mi- 1 
kor elkészült a vésettel.

— Ide azzal a vésővel, Ondris bátyám, 
hadd fejezem be a kend munkáját is.

Aztán a vén Ziskának is kivette a kézé- ' 
bői a vés d, hogy mielőbb vége legyen 
mindennek. Nagyon nyugtalan volt

Háromra járt az idő. Odaíönt a kilence

hajthatja be. Fontos szabálya a munkás- 
biztosítási törvénynek hogy valamely üzem- 

| ben felmerült hátralékos betegsegélyezési 
járulékért nemcsak az felelős, aki a kivetés 
időpontjában volt az üzem tulajdonosa, 
hanem az is, aki a munkaadó személyében 
beállott változás folytán a bahajtás eszköz
lésekor az üzem tulajdonosa. Valamely 
biztosítási kötelezettség alá eső alkalma
zottakat foglalkoztató üzem átvételénél tehát 
fontos érdeke a vevőnek megállapítani, 
hogy az üzemből kifolyólag nem áJIanak-e 
fenn a betegsegélyző pénztárral szemben 

< tartozások, s ha igen. ezeket az üzem 
passzívái között számításba kell venni, 
mert azokat a tartozásokat, mint uj tulaj
donoson esetleg rajta fogja a pénztár be
hajtani.

A hátralékos betegsegélyezési járulékok 
a kirovástól számított öt év alatt évülnek el.

Ha a munkaadó a fizetési jegyzéket meg
kapja, s az abban foglalt kirovást helyte
lennek találja, úgy leghelyesebb ha minde
nek előtt magánál a pénztárnál él felszó
lamlással a helytelen kivetés ellen. Ha nem 

j intézik el megelégedésére a dolgot, úgy 
1 jogában áll a kivetés ellen a pénztár szék- 
i helyére, illetékes iparhatósághoz panasszal 
{ fordulni. Ugyancsak az iparhatósághoz ffor- 
t dúlhat a munkaadó akkor is, ha a pénztár 
| végrehajtást vezet ellene és ezt jogosulat- 
; lannak találja. Az iparhatóság határozata 
! ellen a munkaadó a rendes bírósághoz, a 
I járulék összege szerint tehát a községi bi- 
I róság — járásbíróság — vagy törvény- 
j székhez fordulhat, még pedig az iparható- 
’ sági határozat kézbesítésétől számított 15 

napon belül.
A munkásbiztositási törvény szerint ki

hágást követ el az a munkaadó, aki az al
kalmazott fizetéséből vagy béréből törvény 
ellenesen levon, vagy többet von le, mint 
amennyire jogosult. Az ilyen levonásért a 
munkaadó 200 K-ig, ismétlődés esetén 
pedig 400 K-ig terjedhető pénibüntetéssel 
büntethető.

dik vagy tizedik tárnában már robbantják 
a sziklát Úgy morog tőle a föld, mintha 
földalatti óriások ágyuznának egymásra. 
Már a többi tárnában is robbantanak. A 
morgás összefoly, mint nyári viharban az 
égzengés.

— Hamar azt a dinamitot! — kiált Gyúró 
— Ide vele, é l gyújtom meg a zsinórt . .. 
Megvan Szaladjunk, aki áldója van, fus
sunk Ondris bátyám, Ziska bátyám . . .

Elfutottak egy mellékfolyosóba s várták 
a lobbanást. A vájatvégről csakhamar két 
hatalmas dörej hallatszott csaknem egy
szerre. Várják a harmadikat, de í .z csak 
egyre késik.

— Odamegyek Ondris bátyám, megné
zem mi baj?

— Ne bolondozz Gyúró, még fölrobban
hat; nem múlt el egy negyedórája sem, 
hogy meggyujtottuk a kanócot.

— Eh, nem robban az föl; megnedve- 
sedett a matéria. Ide egy másik dinamitoi!

— Megbolondultál, Gyúró?
— Nem én. És futott a pásztához. Jó

kedvű ujjongása odahaltatszott a mellék- 
folyosóba: Jaj, jaj. nem tudom mi lelt, 
hogy olyan jó kedvein van!

I
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A nemzeti gyász.
Léva város képviselőtestülete junius 30- 

án közgyűlést tartott. A közgyűlésen a 
napirend tárgyalása előtt a polgármester 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg Ferenc 
Ferdinánd trónörökös és felesége Hohen- 
berg hercegnő tragikus haláláról A köz
gyűlés nagy megilletődéssel hallgatta a 
gyászos szavakat és elhatározta, hogy mély 
részvétenek megnyilatkozását a király elé 
juttatja. A közgyűlés e célból a következő 
táviratot intézte a kabinetirodához: 

ö  császári és királyi Felsége Kabinetiro
dájának Wien. — Léva r.-t. város közön
sége junius 30-án tartott képviselőtestületi 
közgyűlése egyhangúlag hozott határozatá
val ö apostoli királyi felségének alattvalói 
hódolatát kinyilvánítja, — őfensége Ferenc 
Ferdinánd trónörökös és neje rettentő el
hunyta fölött mély gyászát és fájdalmát és 
a gaz gyilkos ellen megvetését fejezte ki s 
ezt közgyűlési jegyzőkönyvében megörökité. 
Kérem ezen hódolatteljes részvétnyilvánitá- 
sunkat ófelsége legmagasabb tudomására 
hozni. — Bódogh Lajos, Léva r.-t. város 
polgármestere.

Barsvármegye törvényhatósági bizott
sága az országos gyászból kifolyólag rend
kívüli közgyűlést tart, melyre az alábbi 
meghivó bocsájtatott ki:

Szeretett trónörökösünk Ferenc Ferdi
nánd ö császári és királyi Fensége, vala
mint hitvese Hohenberg Zsófia heicegnő ő 
Fensége Sarajevoban e hó 28-án bűnös 
merénylet áldozatául estek. Felséges kirá
lyunk gondterhelt szivét és a nemzetet ért 
ezen megrendítő eset alkalmából teendő 
intézkedések tárgyalására főispán ur ő 
Méltósága Barsvármegye törvényhatósági

Hanem alig hogy ezt kimondta s még 
oda se nyúlt a megszenesedett zsinórhoz, 
egy irtózatos robbanás vetette szét az egész 
munkahelyet és rázta meg az egész tárnát.

— Jaj, mindenható Isteni . . .
Odafutnak Ondrej Necsasz, Peter Ziska 

és irtóztató, amit látnak. Mázsás köveket 
szaggatott le a robbanás a sziklafalról. 
Oyuró pedig ott fekszik a kövek alatt 
összetört tagokkal, behorpadt mellel, szét
roncsolt koponyával, élettelenül . . .

Annula ott fönn a kis házban egész éj
jel varrta a menyasszonyi ruhát. Az ablak 
levilágositott a völgybe, a tárna kapujához. 
A leány kifáradt a munkában. Kezei meg
zsibbadtak, szemei elhomályosodtak. Előtte 
párolog a thea, kékes borszeszlángok nyal
dossák az edényt. Annula belenéz a bor- 
szeszlángokba, Gyúróra és a holnapi napra 
gondol.

Odakünn kopogás hallatszik. Ondrej 
Necsasz és Peter Ziska belépnek az ajtón.

— Fekete ruhát varrj, édes leányom; itt 
hozzuk a vőlegényt.

bizottságának rendkívüli közgyűlését julius 
hó 7-ik napjának délelőtti 10 órájára, Ara- 
nyosmaroton a székház nagytermébe tűzte ki.

Léván a hatóság elrendelte, hogy a trón
örököspár tetemeinek beszentelésekor ju
lius 3-án délután 4 órától 5 óráig minden 
üzlet bezárassék a gyász jeléül.

— A Barsi ref. egyházmegye f. hó 29-én 
nagy érdeklődés mellett tartotta évi köz
gyűlését Léván, a ref. iskola tanácstermé
ben. A gyűlésén Patay Károly barsi espe
res és Kovács Sebestyén Endre gondnok, 
tolnamegyei főispán elnököltek. A közgyű
lés énekkel és imával kezdődött meg, minek 
elhangzása után Kovács Sebestyén Endre 
mély megdöbbenéssel emlékezett meg a 
trónörököspár ellen elkövetett kegyetlen 
merényletről. Indítványára a közgyűlés el
határozta, hogy a királyhoz a miniszterel
nökség utján részvétiratot intéz. Ezután 
Antal Gábor püspök haláláról történt kegye
letes megemlékezés és az uj püspököt Né
meth Istvánt táviratilag üdvözölte a közgyű
lés. Bihary Kálmán főjegyző beterjesztette 
az esperesi jelentést, mely az egyházmegye 
állapotáról számol be mindenre kiterjedő 
figyelemmel. Ezután egyházi ügyeket inté
zett el a közgyűlés, melynek tagjai délben 
társasebédre jöttek össze a Jeszenszky-féle 
vendéglőben.

— Hivatalvizsgálat. Dr. Lópussny Ottó 
aranyosmaróti vezető kir. ügyész f. évi ju
nius hó 25—29 napjain megvizsgálta a lévai 
kir. járásbíróság büntető ügykezelését, a 
bíróság fogházát és az ügyészségi megbí
zott tevékenységét és a tapasztaltak felett 
megelégedését fejezte ki.

— Rákóczi Ferenc emléke. Aranyosmarót- 
ról jelentik: Barsvármegye törvényhatósági 
bizottsága Kassa város átiratát magáévá 
téve, a Rákóczi Ferenc emlékét ért táma
dások miatt megbotránkozásának adott ki
fejezést.

— Gyászrovat. Kun József, a lévai Köz
ponti kávéház társtulajdonosa, rövid szen
vedés után meghalt 44 éves korában. A 
fiatalon elhunyt s általában kedvelt embert 
őszintén sajnálják, felesége és három kis 
gyermeke iránt általános a részvét. Teme
tése pénteken ment végbe nagy részvét 
mellett, a Lévavidéki szállodások, vendég
lősök stb. ipartársulata testületileg vett részt 
a temetésen. — Horn Sándorné, szül. Szauer 
Irén, Horn Sándor hontfüzesgyarmati ven
déglősnek a neje életének 27-ik és boldog 
házasságának 6-ik évében meghalt. — Ró- 
tenbcry Miksáné, szül. Weisz Elenóra, 49 
éves korában, 31 évi boldog házassága után, 
szivszélhűdés következtében, Vihnyén ahol 
üdült, hirtelen meghalt. Holttestét haza szál
lították Lévára és itt temették el nagy rész
vét mellett. Halálát nagy családja, — hat 
gyermeket hagyott hátra — gyászolja.

— Uj tanítók. A lévai áll. tanítóképzőben 
junius 23—27-ig tartották a tanitóképesitöi 
vizsgálatokat. Miniszteri biztos Csopey László 
budapesti főgimnáziumi tanár volt. A vizs
gáló bizottság mind a 27 jelöltet képesítette,
4-et kitűnő oklevéllel. A lévai tanítóképző
ből most kikerülő uj tanitók ezek : Bodrog
közi János (kitűnő), Both Ferenc, Cziger 
József, Dudás Ödön, Farkas Gábor, Gub-

! ríánszky Pál, Hulyák Lázár, Jakubovics 
! Gyula, Juszt Ferencz, Korentsy Antal, Ko- 
, vács István, Kovács Károly, Makoviczky 
' Lajos, Óberth Gyula (kitűnő) Paskay Fe- 
1 renc (kitűnő), Pataki Péter, Riedl Gábor, 
I Rozgonyi László. Sarányi Béla, Szabó 

György, Sziklai Béla, Szobi János, Tollár 
| István (kitűnő), Tóth Aladár, Triska Ferenc, 
I Vajda Gyula.

— A lóvá—nagysurányi vasút megnyitása.
A léva—nagysurányi vasutat építő társaság 
arról értesítette Léva városát, hogy a vas
úti vonalat augusztus elején átadja a for
galomnak.

— A Lévai Ifjúsági Football Club e hó 1-én 
tartotta alakuló gyűlését dr. Horváth Gyula 
elnökletével. A gyűlés megalkotta az alap
szabályokat és fölterjeszteni rendelte jó
váhagyás végett a belügyminisztériumba és 
megválasztotta az ideiglenes tisztikart. Véd
nökökké választotta Báthy Lászlót és dr. 
Karafiáth Máriust, elnökké dr. Horváth 
Gyulát, alelnökökké dr. Kersék Jánost és 
dr. Novotny Ernőt, főtitkárrá Belcsák An
dort, titkárrá Ruzicska Kornélt, főjegyzővé 
Kottek Ferenczet, jegyzővé Korák Antalt, 
főpénztárossá Bellán Sándort, pénztárossá 
Boros Bélát és gondnokká Blumenfeld Ár
mint, végül még öt tagú intéző bizottságot 
is választott. Az uj sportegyesület nem csu
pán a footballt, hanem a sportnak többi 
ágát is fogja felkarolni s flsni. Mi sseretettel 
nézzük az ifjak sportoló kedvét.

— A sorozások befejezése Barsmepyében.
Az oszlányi sorozó járás bizottsága előtt 
a felhívott 383 áilitásköteles közül 26'4 je
lent meg. Az elmaradtak nagyrésze igazolta 
elmaradását, távoli vidéken vannak mezei 
munkában. A bizottság a 264 állitásköteles 
közül 65-öt talált alkalmasnak katonai szol
gálatra. — Ezzel Barsmegyében befejezték 
a fősorozásokat, melyek a következő ered
ménnyel jártak. A garamszentkereszti járás
ban 1025 állitásköteles kösfil 155, az ara
nyosmaróti járásban 570 közül 108, a lé
vai járásban 726 közül 124, a verebélyi 
járásban 580 közül 137 és az oszlányi já
rásban 264 közül 65, továbbá Léva város
ban 118 közül 22, Újbánya városban 127 
közül 21 és végül Körmöcbánya városban 
44 közül 5 vált be katonának. Tehát 3454 
megjelent állitásköteles közül 637 találta
tott alkalmasnak.

— Felvétel internátusba. A Léván 1912- 
ben létesített József Főherczeg Barsvár- 
megyei Tanitók Házában az 1914/15. tanév
re néhány hely megüresedvén, ezen helyekre 
első sorban az internátust fenntartó Bars- 
vármegyei Általános Tanitó-egyesület tagja
inak középiskolát látogató fiai, azután tani
tók s végül nem tanitók gyermekei vétet
nek fel. Az internátusbán az egyesület tag
ja teljes ellátásért fia után havonkint 32 
koronát, nem tag és nem tanító 45 koronát 
fizet. A felvételi és orvosi dij egész évre 
10,—illetőleg 15 korona. A felvétel iránt 
való kérvényeket, amelyekhez a folyamodó 
tanulónak 1913/14. tanévi iskolai és orvosi 
bizonyítványa is csatolandó, julius hó végé
ig Lévára, az internátus gondnokához kell 
küldeni. Később érkező folyamodványok 
figyelembe nem vétetnek. Bővebb felvilágo
sítást készséggel ad a Tanitók Házának 
gondnoka.
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— Régi diákok találkozója Léván. Mint 
tavaly ilyenkor, úgy az idén is igen sokan 
jöttek össze találkozóra azok a régi iskola- 
társak, akik hajdan itt, a Felvidék lábánál 
fekvő, messze földön ismert régi diákvá
rosban jártak iskolába. Összejöttek, hogy j 
megerősítsék a régi barátságot és hogy | 
fölclevenitsék, előhívják a napról-napra tá
volodó kedves ifjú kor homályából a diák
életüket, melyre olyan jóleső a visszaem
lékezés, mint perzselő nyárban egy illatos, 
szeilős tavaszra, melynek lágy, pasztell- 
szinei örökre bevésődtek emlékezetünkbe.
A korcsolyázás az ősi vár alatt, fürdés a 
kanyargó Perecben, magányos séták kettes
ben az árnyas Kákában, a pompás ciga
rettázó hely valamely öreg diófa dús lomb
jai között, a nagyméta napsütéses szür.eti ! 
délutánokon, mikor a lecke még csak a 
könyvben volt benne, egy egy piarista 
jóságos tekintete, vagy szigorú arca, a 
Széchenyi utca áhitatos, ódon hangulata, 
a virágzó terebélyes vadgesztenyefákkal és 
a többi sok romantikus semmiség hány
szor suhant el messze földön élő itt tanult 
régi diákok emlékezetében . . .

De szóljunk a találkozókról. 11 iskola
társ jelent meg azon a találkozón, amit a j 
25 év előtt érettségizettek rendeztek. Név- 
szerint Akucs Lajos nagypeszeki ref. lelkész, 
Becsey Antal fővárosi mérnök, Benkovits 
Géza pusztaszentkereszti földbirtokos, Boltka 
György ipolyságj erdögondnok, Busztin 
Salamon vasúti főellenőr Sopronból, Cziki 
Vilmos főgimn tanár Nagyszombatból, dr. 
Rónay Gusztáv budapesti orvos, berneczei 
Szokoly Alajos Hontmegye főlevéltárosa, 
Uhnák Márk petrozsényi bányamérnök, 
Weisz Kálmán földbirtokos és dr. Weisz 
Lipót ügyvéd, mindkettő Léváról. Kégl 
Károly székesfehérvári árvaszéki ülnök és 
Sztankay Kálmán százados kimentették el
maradásukat. Az egykori iskolatársak kö
zül ketten meghaltak, Gyenes László és 
Zala Emil. A régi tanárok közül csebi Po
gány Kornél szintén résztvett a találkozón, 
ellenben Bakó István és Richter Rezső 
kimentették magukat. Az öreg diákok el
mentek tisztelegni dr. Tóth Sándorhoz, a 
lévai főgimnázium jelenlegi igazgatójához, 
azután pedig résztvettek a piaristák tem
plomában a szentmisén, majd megkoszo
rúzták elhunyt tanáraik sírját, Gusztafiét 
és Cserey Józsefét. A Vigadóban barátsá
gos ebédre jöttek össze.

a lévai főgimnáziumban 1894-ben érett
ségit tett növendékek 1904-ben 10 éves
találkozójuk alkalmával ígéretet tettek, 
hogy az érettségi vizsgálatok után 20 év 
múlva újból Léván, tanulmányaik színhelyén 
találkoznak. Ez a találkozó vasárnap meg 
is történt. 1894-ben összesen 12-en tettek 
érettségi vizsgálatot, ezek közül 3 meghalt, 
életben van 9. Kettő kimentette, elmaradá
sát igy heten jelentek meg, még pedig: 
Dr. Essősy Béla ügyvéd Szécsény, Hoff- 
mann Árpád kir. járásbiró Léva, Klein Vil
mos Máv. mérnök Szeged, Leidenfrost 
Gyula földbirtokos Csév, dr. Szilárd Samu 
ügyvéd Léva, dr. Török Alajos ügyvéd 
Pozsony és Valló Vilmos állami vasgyári 
tisztviselő Petrozsény. Az egykori iskola
társak délelőtt a főgimnázium igazgatójá
nál tisztelegtek, megtekintették a gimná
zium épületét, felkeresték a temetőben el

halt társuk sírját és koszorút helyeztek rá. 
Végül baráti körben társasebédre gyűltek 
össze, ö t év múlva ígéretükhöz képest 
újból találkoznak.

A lévai főgimnáziumban 1904. évben 
érettségit tett ifjak múlt hó 28-án tartot
ták 10 éves találkozójukat, mely alkalom
ból 9-en jöttek össze, a többiek pedig le- 
vélileg mentették ki el maradásukat. Az egy
kori iskolatársak d. e. 10 órakor a ke
gyesrendiek templomában Te Deumot hal- 
gattak, melyet folt tanáruk Sinkovits Fe
renc mondott, azután tisztelegtek volt ta
nárjaiknál, felkeresték a temetőben elhunyt 
egykori iskolatársuk sírját s koszorút he
lyeztek reá. Az ebédet Schubert T6dory az 
uzsonnát dr Novotny Ernő vendéglátó há
zánál költötték el, este pedig társasvacso
rához ültek a városi vigadó különtermében. 
Megjelentek a találkozón: Bellán László 
urad. segédtiszt, Léva, Lic.Fizély Ödön 
ev. lelkész Ar.-marót, Kálnay Kálmán s. 
jegyző Zseliz, Liska Sándor bizt. tisztvi
selő Léva. dr. Novotny Ernő ügyvéd Léva, 
dr. Pető Ernő orvos Budapest, Rohonyi 
Arthur m. kir. állatorvos Kékkő, Schubert 
Tódor takpztári pénztáros Léva, dr. Stei- 
ner Gyula orvos Léva.

— Halál egy pár szem cseresznye miatt. 
Hogy a cseresznye, a nyárnak ez a mo
solygó piros gyümölcse milyen kedves a 
kisgyerekek előtt, azt megható módon pél
dázza az alábbi tragikus eset, mely Alsó- 
győröd községben történt. Egy 11 éves 
kis fiú, névszerint Jancsek András a szőlő
ből jött haza és cseresznyét hozott, egy 
kút mellett találkozott pajtásával Ferencz 
Istvánnal, aki hagymaszárat falatozott ke
nyérrel. Jancsek cseresznyével kínálta meg 
barátját és jóízűen együtt eszegettek, miköz
ben egy pár szem cseresznye bele esett a 
kútba. Jancsek a cseresznye után le ment 
a kútba, melynek vize a sok esőzéstől 
nagyon megdagadt, a fiú elmerült a vízben 
s mire a barátja fellármázta az embereket, 
bele is fulladt.

— A Lévai Apolló Mozgószinház vasárnap 
délutáni és estéli előadásaira igen kedves 
és minden izében vonzó műsort állítottak 
össze. Az előadások fényponja a Nagy cir
kusz attrakció cimü 3 felvonásos dráma 
lesz. A darab főszerepében Psylander a 
világhírű mozimüvész játszik. E nagyhatású 
müfilmen kívül az előadásnak még lesz egy 
slágere s ez A hü imádó cimü mulatságos 
vígjáték, mely bizonyára igen emelkedett, 
vidám hangulatot fDg kelteni. Aktuális képül 
egy szép természeti felvétel, a jeges tenger 
vidékét fogja bemutatni, hová a közönség 
nyárderekán vágyakozni szokott. Fertikó fi
gyelmessége még erre is kiterjed. A műsor 
többi száma a vidámság szolgálatába sze
gődött, egy mindenképen sikerült, szóra
koztató est kedveskedni akarásával.

— Az elmaradt tűzoltó-mulatság. A lévai 
tüzoltóegyletnek vasárnap estére hirdetett 
mulatsága az országos gyász miatt el lett 
halasztva. A mulatságot később tartják meg, 
idejét falragaszokon fogják tudatni a közön
séggel

— Sporthír Múlt vasárnap a L. A. C. 
! a Honvéd zászlóalj football csapatát 6:2

(3:0) arányban biztosan verte. — Julius 
5-én mérkőzik a L. A. C. a Lévai Ifjúsági 
Football Club csapatával. Mindkét Club a 
győzelem reményében legjobb embereit 
állítja ki.

— Nyári hivatalos órák a munkásbizto- 
aitóban. A lévai kér. munkásbíztositó pénz
tárban julius 1-töl augusztus 31-ig reggeli 
7 órától déli 1 óráig lesznek a hivatalos 
órák megtartva.

— Óvatosság ötkoronáa ezüstérmek elfo
gadásánál. A vidéki postahivataloknál befi
zetett pénzek között újabban ismét több 5 
koronás ezüstérem-hamisítvány találtatott. 
Az éremhamisitványok magyar veretüek 
1900 év számmal ón-antimón (Brittania- 
fémből) készültek s bár eléggé sikerültek, 
mégis a valódi pénzdaraboktól könnyebb 
súlyúk (az egyik fajta hamisítvány 25 gr. 
helyett 17.130 gr., a másik fajta 17.400 és 
a harmadik 17.500 gr.) tompa csengésüek, 
valamint azáltal ismerhetők fel, hogy széli
ratuk elmosódott.

— Uránia elöaadás a Lévai Apollo Mozgó*
színházban. Csütörtökön, e hó 9-én este 
az Apollóban urániaszerü előadás lesz, 
mely alkalommal az 1848, szabadságharc 
története kerül bemutatásra, 3 felvonásban 

. 4 mozgó- és 190 színes vetített álló képek
kel. Az előadáson Pichy István reci'átor 

| fog konferálni, a Budapesti Uránia Tudo- 
mányosszinház volt felolvasója. A hazafias 
darabot a közönség bizonyára megérde
melt érdeklődéssel fogja fogadni, mert hi- 

i szén ez a dicső korszak egyik soha el 
j nem halványuló, örökké ragyogó lapja 
. maiad történelmünknek.
' — Ebzárlat. E hó 3-án Léván egy ve

szettséggel gyanúsított kutya megmart egy 
fiút, miért is a rendőrhatóság negyven na- 

, pos ebzárlatot rendelt el.
— Mennyit eszik egy ember eleteben? 

Egy francia újsághoz intézte ezt a kérdést 
egy kiváncsi olvasó. A lap igy felelt meg 
a fogas kérdésre Az átlagember 500 gramm

1 kenyeret, 2,0 gramm húst, 400 gramm fő- 
I zeléket, 1 liter bort, egy ötöd liter tejet, 
j 80 gramm gyümölcsöt és 18 gramm sót 
! fogyaszt el naponta. Az adatok természe- 
j tesen a francia ember táplálkozására vo

natkoznak, meit pl. a német ember több 
húst, de kevesebb kenyeret, főzeléket és 
gyümölcsöt eszik meg. A bor helyett is 
inkább sört kellene tenni, ha németről van 
szó. És úgy van ez minden nemzetségnél. 
Mindegyiknek mások a fő táplálékai és igy 
mindegyiknél másként alakulnak a részle
tes adatok, de a végeredményeknél már 
nem lenne nagy az eltérés. A francia ada- 

i tokát véve alapul egy 70 éves ember élete 
| folyamán 12.775 kgr. kenyeret. P400 kgr 
I húst, 10.220 kgr. főzeléket, 2050 kgr. gyf- 

mölcsöt, 490 kgr. sót, 25.550 liter bort és 
5110 liter tejet vesz magához. Hogy ez 
együtt milyen óriási tömeg, az talán úgy 
lesz a legérthetőbb, ha megemlítjük, hogy 
ezek az élelmiszerek 15 tehervaggont töl- 
tenének meg, ha egy-egy vaggonra négy 
tonna súlyú rakományt számítunk. Ugyan
ez a tömeg száz köbméteres teret tölt ki.

— Anyakönyvi bejegyzések. Születések : 
Tokody János Farko Mária: Jenő János

; Kosztolányi Alajos Legát Mária: Margit 
, Julianna. Fránya Mihály Danko Mária:
* István Pál. Kis Lajos Dézsi Julianna: Mar- 
! s»it. Koczián József Horváth Mária: Anna 

Mária. Házasság : Pajdusich Antal Ferencz 
Anna rkath.. Gápel Sándor Selinger Anna 
Vilma ikath.. Zsoldos József Kusnérs Emí
lia rkath , Popracz Károlv Bártfai Gizella: 
rkath. Halálozás : Nyilas Gizella 4 é. tüdő- 

| gyulladás. Bori Károly özv. 79 é. aggkori- 
] végkimérülcs. Kúti József 44 é, tüdőgyul

ladás. Moravcsik Klára 19 hó, agyhártya- 
1 gyű ladás.

A  mozi érdekes előadásai megkezdődtek.





27 teám Vééwmi H írlap

TJNGÁR ADOLF
L É V A ,  Mártonffy-utca 4.

— KoMuth-tér közelében. —

Zsák é» ponyva köl- 
CMftnsése é s  e la d á sa .
Vízmentes ponyvák, lépokró

cok, tömlők és gazdasági
p f l T  k ö t é l á r u k
jutányos árban, nagyban ét kicsiny- 
— ben kaphatók. —
Ablakredönyök és napellenzókre 
mmm rendeléseket elfogadok.

Napellenzők javítása 
-  eszközöltetik. -

tlütlák (Midért d l» » t
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M E G N Y Í L T !
Tóbiás Testvérek

d is  is lesték kereskedése
a Blum-féle házban.

Kaphatók minőén e szakmához tarto
zó cikkek úgymint:

épület és butorvasalások, ko- 
vácsés bádogos kellékek 
nagg raktára, kéztartást cikkekben

nagy választék.
| Mindennemű f e s t é k d r n ,  
: továbbá k o v á c s  és t ű z i  
1 s z é n v a la m in t P o r t l a n d  
! és r o m á n  czementben ál- 
; landó ra k tá rt tartunk.

Amidőn még kérjük a nagyér- 
! őemű vevő közönség szives pártfo

gását magunkat b. jóindulatukba 
ajánljuk és maradunk kiváló tiszte
lettel 7 óbiás 7 estvérek
Különösen felhívom a t. közönség fi
gyelmét a le g jo b b  minőftégű  
A c é l O ross k a szá k ra .

KOVÁCS SÁN'DQ'R
cipűűruhűza

L É  \ X  % KoN»uth-tér.
_________«-s_________

Ajánlja dúsan felszerelt 
=  cipöraktárát. =====

O l c s ó  á r a i t !  
Hagy Halasztóit!

Legjobb minőségű
footbal-cipök.

&<?>_____

Mértékszerinti osztály.

Nyomatott. Schulcz Ipniácznal Lévan.
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