
évfolyam. IiéVa* 1O0O. január 4. 1. számLéva és Vidéke
TÁRSADALMI. SZÉPIRODALMI és KÖZGAZDASÁGI HETILAP.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  c s ü t ö r t ö k ö n .  

E L Ő F I Z E T É S I  A R A K
Kgész évre ...................................................................8 korona.
h él évre ............................................. ........................... 4 korona.
Negyed é v r e ................................................................... korona.

Eg y e s  szám  a ra  16 f illé r .

Felelős szerkesztő

THIIKNER JÓ ZSE F.
Torbágyi

Szerkesztoseg: Kossuth Lajos-utcza. 167. sz. 

Kiadóhivatal: Kazinczy-utcza es Főtér sarkan.

Előfizetések es hirdetések felvetetnek a kiadóhivatalban.

Az év inesgyéjéii.
Rövid időtáv esztendő, a szár

nyaló örökévalósá^lmn a I i l»* eĝ v 
szárú vcsiipás; rövid porc annak, ki 
dolgozik, hosszai Yí\i»teIenséo* annak, 
ki elfáradt a keserves küzdelemben. 
Nehéz, küzdelmes esztendőt nehezebb 
küzdelmesebb évszázadot zárt le az 
elmult évvel a magyar s aggoda- 
loimnal áll mén* az újév küszöbén, 
alig* meri reménykedve köszöntein 
a jövő hajnalát.

Hiszen ki tudhatja, mit rejt 
mellében ez az újév, ez uj század, 
mely nehéz válságok köz reánk \ ir- 
radt, melyben talán nem leli helyét 
az öröm, s vsak a bánatos gyász 
üti fel tanyáját. Talán jótétemény, 
hooy látnoki kéz nem lebbenti fel 
azt a látyolt. mely jótékonyan ta
karja el a jövendőt, nehogy a biz
tos reménytelenség elviselhetetlen
né legye a jelen szenvedését. Ni* 
fosszuk meg az aggódó nemzetet 
egye<IiiIi kitartó barátjától, a remény
től. Reméljük, hogy ez az uj esztendő 
jobb lesz a sírba szállott testvérnél;

liooy az uj év ünnepe uj üdvös el
határozásoknak kutforrása lesz: 
bouy ébrednek valahára önzéstelen. 
nemes érzelmek s ellenállhatatlan ha
talommá egyesülnek a közjóiét meg
mentésére. Hiszen itt áll előttünk 
félig üsszeptépett képpel, szétmar- 
tangóit szívvel imádott közanyánk 
a haza. könyörgésre kulcsolt kézzel 
azt kiáltván: Veszélyben forog a 
sorsom, zátonyra jutott alkotmányos 
életem, segíts magyar nemzetem!

Szomorú ez újév kezdete: el- 
csiiggedtcn alig meri.nk jót kívánni, 
csak fohászkodunk, hogy óvja meg 
a magyarok Istene balszerenesétől 
a négy folyam hazáját. Erősítse ezt 
a nemzetet, hogy lm maradjon v z- 
redéves hagyományaihoz, hogy el
szánt bátorsággal intézhesse sorsát, 
mely saját kezébe van letéve. ( )ly 
nemzet, mely elfelejti, hogy sorsá
nak saját maga az ura, s mely nem 
tud segíteni magán: azt az ég ura 
sem segíti. Saját erejéből kell. hogy 
hatalmassá nőjjön: ha gyarlóvá siil- 
yed, csak saját gyöngeségét okolja.

Tanuljon a múltból. Nem sors 
szeszélye tartotta fenn ezer évig őzt 
a nemzetet a nvugoti civilizációt 
fenyegetett vészek tomboló tenge
rének kellő közepén. Fentartotta ezt 
a hazát saját liainak ereje és bátor
sága, lentartotta a szivekben lángoló 
hazaszeretet, a rabságban sem elenyé
sző szabadságérzet. Ezek tartottak 
h un. ezekkel tartották fenn. ezek
kid tudott legyőzni minden ellen
séget.

1 >c szenvedéseinek álját is síkját 
hibái zúdították reá. Az egyenetlen
ség, a viszály kodás, melyek min
denkor ott lakoztak a magyarság 
szivében, tettre bátorítván elleneit, 
kik •• testvéiharcokban lelték a Dg 
félelmesebb fegyvert ellenünk. Nem 
is mulasztották el, azt szítani, a ma
gyart a magyar ellen ingerelni.

De azért, ha a romlás szélén 
álltunk is már gyakran: elpusz
tulni. nem pusztultunk el soha. Erőt 
kölcsönzött a csüggedő összességnek 
a nemesen érző egyesek tántorítha
tatlan bátorsága, kitartásra buz

id évkor.
Isten házába gyűltünk 
Fj évnek ünnepén:
Az Fr szolgája szóllott.
Buzgón hallgattam én.

Szállt ég felé fohászom:
Oh adj. oh adj nekünk 
Fj szivet ez új évvel.
Fj lelket Istenünk!

S imámból, mely szivemből 
Fakadt fel lelkesen.
Nem feledhettelek ki 
Téged szerelmesem.

S amint megnyílik ajkam 
Hajt’ e fohászt lelem:
Maradjon benned régi 
A szí v  s az érzelem !

Edith.
Dráma a tánciskolában.

Nyolc órakor, midőn már nem lehet 
ivókra számítani, becsukják a nagy korcsmát 
felöntőzik és tisztára kisöprik az ivószobát, 
a tánetanitú úr a mindenessel falhoz húzza

az asztalokat és padokat és ime készen 
van a tánciskola

A tánciskola . . .  a led édes, kurta 
regények első fejezete játszódik meg, csupa 
tavasz, csupa szili, csupa fiatalság . . .  A 
szoba ócska, de tíindérhijlékká varázsolják 
a kurta-szoknyás leánykák : van ugyan olyan 
is közöttük, a ki már liossn szoknyát visel, 
de a tánetanitó rendeletére az órára rövid 
ruhában jön.

Fóliák úi néhány keringőlépést próbál 
birodalmiban, de abban hagyja s tekintélyes 
ábrázatol olt, •nert már lassan jönnek a nö
vendékek. Az. unalmas, füstös szoba fi
atal vidámsággal, iid * leánynevetéssel telik be. 
A leányok olyan zajt csinálnak, mint mikor 
tiz gondatlan leányka van cgviitt, a fiuk pe
dig egy sarokban összebújva fontos ügyekről 
tanácskoznak, bizonyára ez a téma :

Kivel táncolod a négyest? . . .
Fóliák, tánctanár megsúgja az uraknak 

azt is. hogy ma zene less', s nem ..egygyei
ket tőt "-re táncolnak, de akkor feltűnik neki 
hogy a vidám csoport nem teljes: kettőn h 
hiányoznak : Weér Rózsi, meg Pupp Fák

falán betegek? tudakozza aggo
dalmaskodva.

Falival beszéltem délután: mondja 
Sípos Sándor, s Fapp már benyit az ajtón.

Mind nevetnek.
Fpp most emlegették. Fali szól 

neki a kî  Juhász < Mga, -  ez nem jót 
jelent . . .

Fali mosolyogva teszi !«• felső kabát 
ját és mindjárt megkérdezik neliányan.

Hát Rézsika nem jön ? zene lesz ina.
Fapp Fái ijedve kérdezi:

Hát nincs itt?! s szemeit két
kedve jártatja körül, de hasztalan ...  nincs itt.

Végtelenül sajnálta, hogy elmaradt, annál 
is inkább, mert csekély ok nem tarthatja 
vissza Rózsikét a tánctól, nagyon szeret tán
colni He mintha megértette YollVa elma
radást. A múlt órán egy édes keringő alatt 
megfogta parányi kezét és ajkához vitte . . . 
megcsókolta.

A leányka megijedt, és méltatlankodva 
mondta:

he itt! . Hátha meglátják!?
Mikor annyira szeretem ! súgta

Fali a kis füléhe. falán ez az ok a miért 
távol marad.

A táncmester indítványára ö és Sípos 
Sándor elmentek Rózsikéért. — Az egész 
utón is a nagy dolog foglalkoztatta őt, hátha 
nagyon haragszik . . . vag\ mamájának szólt, 
és az nem engedi . . . vagy beteg! . . Iste
nem ! lehetséges, hogy a tegnapi víz; mert 
melege volt, mikor vizet ivott . . .

Odaértek, s megkérdezte a szobaleányt : 
Itthon van a kisasszony? . .

Igen itthon vannak! Tarr úr is bent van
Itt a magyarázat Tarr úr is bent van. 

Most már megértett mindent. A kisasszony 
gavallérját nem akarta itthon hagyni... Tarr



(litván a lankadókat, a tespedés 
közt habozokat. Találkozott min
denkor számos igaz honfi, pro- 
videntiális férfi, kinek meleg szivé
ből áradt az önfeláldozó meleg 
honszeretet, ki maga köré gyűjtötte 
a gyöngéket, erőt lehelvén keblük
be a saját nagyerejű lelkének meg
győződéséből. E férfiak hazaszere
tete mindig sikeresen birkózott a 
közszabadságért, nem engedte ki 
veszni a nemzet legdrágább kincsét, 
ezeréves alkotmányunkat. Ezek tud
tak küzdeni lelkesedéssel szent alkot- 
mAnyunk bástyáin, szükség esetén 
saját piros vérükkel áztatván azokat, 
harcolván dicsőségesen, úgy hogy 
bukásukban is győztesek maradtak.

Néhány évtized békés munkája 
után, melyet háborítatlanul szentel
hettünk egy elmaradt kultúra gyors 
pótlásának (nagy és szent munká
nak !). néhány évtized leforgása után, 
hogy kivívtuk ősi alkotmányunk 
viszahelyezését szent jogaiba, ime 
itt állunk egy örvény szélén: lejünk 
felett tornyosulnak felhők. \észt
jóslón lábunk előtt tátong a mély
ség.

Íme, ez a képe hazánknak, mi
kor búcsúztatjuk egy leszállt esz
tendő meddőségét, s nehéz szívvel 
köszöntjük az újév ismeretlen ho
zományát. Körülnézünk, llallgató- 
zunk. És látunk még bátor férfiakat, 
halljuk még a bölcsek szózatait. () 
bennük összepontosul reményünk, ő 
nekik kívánjuk a győzelmet a pár
tok ádáz harcában.

Előre ti nagyok, kikben még él 
hatónk reménye! Árasszátok szét a 
szivetekben élő meleget, gyújtsatok 
tüzet az elenvészhetctlen hazasze-
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úr ia bent van, az a Tarr, a kinek fekete baju
szával szokta őt Rczsiku ingerelni, hogy neki 
nincs.

Halványan, féltékenyen nyitott be, s az 
üdvözlések után esetlenül kérdezte a kisasz- 
szunyt:

— Nem jón a tánciskolába, Rózsika? 
Pollák úr kéreti, meg a többiek is mind . . . 
zenénk lesz.

Rózsika mamáját kérdezte:
Egy-e megengeded mama?
Felállt s mig Papp Pál arcán a diadal 

mosolya jelent meg, Rózsika a kis lányok 
merészségével szólt Tarr Pistának :

— .Jöjjön maga is!
Ah, Palinak ezer reménye vált semmivé; 

mert Tarr Pista készségesen engedelmeske
dett, s még a kabátkát is ő adta fel Rózsi- 
kának, a mi a Pali jogainak határozott meg
sértése volt.

Rózsika éles szeme mindjárt észre vette, 
hogy ifjú lovagja duzzog, ezért karját a kar
jába fűzte, mig másik kezét Tárniuk 
nyújtotta.

— Maga jöjjön csak mellettünk szólt 
Síposnak — nincsen több kezem.

A tánciskolában a leánykák ujongva 
fogadták Rózsikát, Tarr Pistát meg Pollák 
úr üdvözölte kifogástalan bókkal.

A zene is megérkezett s a fiatalok 
lelkesen táncoltak a muzsika-szóra.

Pupp Pál nem volt jo táncos, inkább

tétnek, hadd melegedjenek rajtn azok 
a közömbösök is. akik a k(muciin 
sors csapásai közt a mindennapi elet 
szükségleteiért kiizködve. elbülegiil- 
tck. Egyesüljenek a bátrak cs a 
bölcsek, tartsák fel a romlást, szedjék 

; össze erejüket nemes küzdelemre, 
hogy épségben őrizhessük meg utó
dainknak. ami reánk szállott öseink- 

! tői: az ezredéves szent magyar al
kotmányt!

Léva és Vidéke
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l i r k i i s z i i n t ö .  A z  újéi Ih kön  tkt zh n  I rőt fen 
f'.í jékuztntni uhu ltjuk a un k> dr, s ó l r a l a  : n-

* sn/iiiikrt. jti abbeli jtlXl/rumni U nki'rd. .1: addn/i
jnirtobis. Dieh/ban lapunk részesült. d< may 

I inkúhh az alattomos iutnka. mely lasalkad ra tor 
akziszteneiánk cihái csak azért, la api a saját ak- 

j szisztenciá ját biztosába s.sa S nnly Irt/jobban bi- 
l zomjitja azt hoyy a Lóra és I ah km  a k o in -  

sóifnek sziikséi/e ran. aj a arat ml lakunk, 
hm/j furább is s:nh/ál juk közérdekűt. Az at. 
melyen haladunk Inon randáikéul ayyun ton- 
srkkrl. i/örüin/tf is akad elét/. de mái ab y alkal
mas arra. hoyy rajta kitartással haladjunk. 
Xrm téríthet al eltol. srm a nyílt ro<: indulat, 
sem a leshelyekrál /őrá oretámadás. mart a ki
tűzött fal nemes ás széji s mi a<ak a ;/ bitjük 
lehet/ni szarnánk alatt, li/i/aki :m >■ t tnk a /mohén 
is oh/ lapot nyújtani a közonsaynek. mely f"</- 
i/atlan minden malhktakinfetaktol. melyei nem 
befolyásolhat senki. nahoyy az által a ko:> ribk 
sérelme köratkazzák. Teljes táryydayossái/yul fö- 
i/iink közölni mindán oly cs> mónyL maly a uayy 
közönséi/ct érdekli és a : általános érdek'kef 
érinti és e tekintetben mindenkor apnly /<>:- 
rahajlatlansáyijal ostorozlak mey n hibákat, mint 
a hoyy szoktuk al ismerni a jóra rabi förekrésf. 
Hirszolyálatunkra ezután is kinilo i/ondot /<»/ 
dÁunk. nemkülönben siépirodalmi rorat unkru 
is. maly járóban is innidiy élrezatas és irodalmi 
szinromdom állá olrasmányokkal foy a köionséy 
elismarésaért síkra szállá ni. Hs maion a : u\ ér 
küszöbén ismételten hozzá foyank n munkához, 
arra kérjük híjaink barátait, hoyy Léra és
Valókét" ismerőseik körében ajánlani és /<//< >;- 

leni. lombbá az eddiy élnzett lazalmát sIli
in ank ni u joroben is fatartani abban részasitani 
méltiíztnssanuk! lioldoy aj én t kinin mindun 
jóakarójának

A szerkesztőség.
__

csak nézte a szilajon nyüzsgő fiatalokat, a 
kik piros arccal, ragyogó szemmel és felsé
gesen jó kedvvel roptak a zene ütemeire. 

Nézte és irigykedett.
Kiilönösan a Rózsika táncát figyelte fél

téssel szeme, a ki legnagyobb részt Tarr 
Pistával táncolt.

Kitűnő táncosok voltak mind a kettőn. 
Valódi ihlettel táncoltak, és egész szívvel 
lélekkel átérezték a muzsikát, a melynek 
fülbemászó akkordjaira hol szilajon, tűzzel, 
hol meg lágyan egymáshoz simulva lejtettek. 
Rózsika arca mindjobban kipirult, darázs 
dereka egyre endedékenyebh lett Tarr 
Pista erős karjaiban, barna baja lebomlott, 
és táncosa édes bohóságokat súgott kiváncsi 
fülecskéjébe.

Pollák úr oda állt melléjük és miiértő 
szemekkel nézte gyönyörű táncukat, Papp 
Pál pedig sírni szeretett volna féltésében. A 
leányka, a kinek tegnap mondta meg, hogv 
szereti, igy táncol Tarr Pistával, mintha ő a 
világon sem volna. . .

De egy vigasza volt még! a francia 
négyes. Ez az övé; még a múlt héten Ígérte 
neki Rózsika, hogy hu zene lesz vele 
táncolja.

A cigányok már be is harangoznak 
s ime :̂ Rózsika inog Tarr jönnek felé.

Tarr Pista szól neki : 
l gy-e, nem haragszik, barátom, ha ő 

nagysága velem táncolja a négyest?

A Léva es Videkere f. hó l-ével uj elő
fizetést nyitunk. Kérjük az előfizetés megújítása 
végett a t. közönség mielőbbi szives intézke
dését.

A Léva es vidéké" előfizetési ara:
Egész e v r e ...........................8 kor.
Fel e v r e .................................4 ,,
Negyed evre . . . .  2 „
Egyes szám ara . . .  16 fül.

tisztelettel, a kiadóhivatal
A nogylet hangversenye. A lé\aj 

nőegylet f. hó _*(> iki hangversenye iránt 
városunkban és vidékszerte igen nagy az 
érdeklődés. A rendezőség most küldi szét a 
meghívókat s mint tavaly az idén is körül 
belül l»un meghívó lett kiboesájtva. A ki 
meghívásra igényt tart és meghívót nem 
kapott volna forduljon e végett a nőegylei 
titkárához, ki azonnal a logkészségosebben 
fog az óhajtásnak eleget tenni.

Jarásbirósági ügyeszi megbízottak. A 
uj büntető eljárás élei beléptetésének ulkal 
mából \áriiiegyénk területén a következő 
iig\t"'ZÍ meghízottak nevoztetettek ki az egyes 
királyi járásbírósághoz: az araiiyos-maróthi 
kir. járásbírósághoz Z n á m  im ák  Sál i  d ni
ni-. maróthi gyakorló (igy véd ; a Körmöcbányái 
hoz S c h i n d l e r  A r t li it r ottani ügyvéd 
jelölt; a lévai kir járásbírósághoz l l i i b c r t h  
V  i 1 m n s itteni gyakorló ügyvéd, állandó 
helyettesül 1» r. S z a k  m a i i  Pál  itteni kn 
járásin’rétsági aljegyző; a verebei viliez D r. 
N ó c s e  \ M i h á l y  ottani gyakorló ügyvi 
államiét helyetteséül k a l t é n  ha eh Re z s ő  
ottani kir. jár:íshiré»sági aljegyző; végül az 
újbányái kir. járásbírósághoz k o t i e r s z  
Emi l  ottani városi polgármester.

Sikeres biroi vizsga, ló . Szabi’. Lajos 
ipolyséighi írvs/.ki jegy /ö  karácsony előtt a 
1 ti réti vizsgát sikeresen kiállította s igy al 
járásbiróvá leendő kineveztetése a közel jn 
vőben már várható.

Kinevezés. A király dr. Vargha Pál 
fehértemploini kir. járashirósági aljegyzőt ;i 
szelistyei kir járásbírósághoz albiróvá ne 
vezte ki.

Honvédségeik koréból. Dr. Balogh 
Jenő ezredorvtts <»1 heti szabadság ideje letel 
tével tegnap bevonult és ntóállitásru azonnal 
Aranyos Ma rőt líra utazott.

Kaszinoesíely. \ lévai kaszinó f. lm 
(i án saját helyiségeiben társas estelyt rendez, 
melyre a tagokat meghi\ét utján már másfél 
héttel ezelőtt értesítene. Az estély, műsorral 
fog kezdődni, de a műsor részleteit a vigalmi 
bizottság utókban tartja, hogy a megjelentek 
nek meglepetést szerezzen. A tagok vendé
geit a kaszinó szívesen látja. Kezdete este s 
órakor.

1000. ja n u á r 4.

Mit feleljen erre? A torka összeszámít, 
és feje szédüli. Rózsikéira nézett, de annak a 
szeméből is e kérést olvasta ki és egykéd 
viit tettetve, de rosszul palástolt szomorú 
sággal monddá:

kérem !... A kisasszony azzal táncol 
a kivel akar . . .

Rózsika megsajnálta szegény gyerekei 
A legközelebbi a magáé! széli 

neki, és odáhh mentek . . . felálltak a cigány 
mellé gondtalanul nevetgélve; Papp Pa 
Pedig könnyet törült ki égő szemeiből < - 
szomorúan összeesve ült helyén, mint euy 
szürke veréb . . Majd bosszúra gondolt r~ 
Feliéi- Irénkét a Rózsika haragosát akaró 
táncra kérni, de a kisasszony már foglal 
kozva volt.

kiment a másik szobába, és ott sz» 
inorkodott. A zcuchaiigok nagyon elérzék' 
nyit ették és elgondolkozott a szerelmen, hng\ 
minő bolondos érzés az. ami majd szétn 
Im szíi a szivét . . . Hogy miért fáj neki o 
lia Rózsika a más karján táncol, miéri 
miért ? Meri nagyon fajt neki a dolog. El 
fejét a kezébe hajtotta, s mikor Tarrnak 
szava he hallatszol t hozzá; a hogy a négy 
rendezte, nagyon megharagudott.

Az ott lévő koresinárosnak elkesered 
hangon mondta :

Bort!
Inni kezdett... Eleinte fanyar \< 

Ugyan kissé a bor, de megszokta . . . ily
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Áthelyezés. A hivatalos lap szombati 
- Vim közli, hogy Liry Sándor aranyos-ma 
niiiii kir törvényszéki biró* saját kérelmére 
a szabadkai kir törvényszékhez lett át-
hel v ezve.

L. u. v. t. A lévai m i vadásztársa
ság m. hó 2 J ón este tartotta meg rendes 
évi közgyűlését. a tagok teljes számú rész
véte mellett. A kozuyillés meglepetéssel vég 
yődóüt. a menmiben Lngány Virgil elnök 
tisztségéről nagy elfoglaltsága miatt leköszönt. 
Minthogy akkor a közgyűlés e hirtelen fel
vetődön ügyben nem határozhatott, azt egy 
későbbi kozgyiiiés alkalmával fogja megvi
tatás és döntés tárgyává tenni.

Kinevezések. Valaeli István hadapród 
tiszthelyettes a 1 1. honvéd-gyalogezred állo
mányában hadnaggyá ; Schiller Ottó. Kachel- 
mann Károly, Anderle Ernő, Lazár Zol 
tan, és Wilesek Bertalan volt egyévi önkén
tesek és honvédaltisztek tartalékos hadapród 
tiszt helyettesekké neveztettek ki.

Kulisszák mögül. Legényekből tanul
ták az életet megismerni. A szőke is a barna 
is. Nem csoda tehát, hogy az élet hivatás
tól és a hétköznapi életben nyüzsgő, mozgó) 
emberektől idegenkedtek. Férfit közel nem 
eresztettek magukhoz, hacsak nem a legmo
dernebb iró regényhőseinek stílusában beszélt, 
vagy annak modora szerintiiem viselkedett. S  
nap nap illán lesték várták, hogy a megái 
modott daliás hős mikor fog megjelenni, 
hogy külömbözö bonyodalmak után őket a 
házasság révébe vezesse. A napokból évek 
lettek. A szőke vári, várt. de nem jött senki, 
a barna ebben is. abban is a megálmodott 
ideált vélte feltalálni, he sajna csalódtak 
mind a ketten. Hosszú évek sora után aztán 
a barna életuntsághód golyót röpített az 
agyába, a szőke pedig . . . csak várt, várt 
tovább a daliás vőlegényre, de bizony az 
még mindig késik, pedig a kisasszonynak 
innen onnan alig van a fején hajszál, mely 
nem a késő vénségről regélne. Ez a regények 
hatása az ifjú telkekre, édesebb a méznél, 
mérgesebb a kígyóbarapóisnód.

Gyászhir. Nezettei és horonkai Bo- 
roiikay István es. és kir. kamarás, nagybir
tokos, életének 34-ik évében múlt hó 27 én 
este 1 j7 órakor, tüdőgyulladás következtében 
elhunyt. A boldogultunk földi maradványai 
limit hó di ón délután 2  óira kor helyeztettek 
Vajkon a családi sírboltban örök nyugalomra. 
Boronkny László vajki nagy birtokos ó>> neje 
sz.nl. Pereszlényi Mária fiukat gyászolják az 
elhunytban.

Törvényhatósági bizottsági tag válasz
tás. Az aranyos-illandIli bizottsági tagválaszlói-

bor valói a szerelmi bánathoz. Ivott és ábrán
dozott boldogtalan szerelméről és szivfajdal- 
mát a boron keresztül olyan nagynak látta, 
a mitől nem szabadíthat ja meg csak a 
halál . .

A halál, ez a nagy jótevő, a mi meg 
szűntél bet minden búbánatot . . . .i halál! a 
mi elfeledtél minden szerelmi csalódást ! . . . 
a halál a mi már közeledik i s! . . .  Tag
jait ólmos nehézség fogja el. a szempilláit 
is nagvou húzza lefelé valami . . .  ez a 
halál !.'. .

No, még egy pohárral és koppanva 
esik feje az asztalra.

Mikor a négyes hatodik figurájában a 
rendező a táneolókat a másik szobán is ál
vezette, akkor látták meg Lapp Lált, a ki ott 
szunnyadt két boros üveg között, s a kezé
ben eg\ elszáradt ibolya csokrot szorongatott, 
líózsika u magáéra ismert benne . . .

Szegény fin! sajnálkoztak a leányok 
és a kis Juhász Olga gyöngéden, óvatosan 
leje alá tette finom batiszf kendőeskéjét, hogy 
puhábban feküdjék.

A láncéra végével felköltöfték és Sípos 
Sándor meg Fekete Laezi akarták hazavezetni.

Nagyon boldogtalan vagyok fink ! 
mondogatta szomorú ábrázattal, és a haza- 
vezetés is nagy nehézséggel járt, mert Lapp 
IViI valóban nagyon boldogtalan volt.

Honti Henrik.

kerületben üresedésbe jutott egy tagsági 
helyre múlt hó 8 U-án Tuxner Béla, az eszter
gomi főkáptalan föerdésze választatott meg.

A lévai sportegylet ItHNi. év január 
ho 7 én d. u 3 órakor a nagy vendéglő eme- 
l' ti nagy termében közgyűlést tart a követ
kező tárgysorozattal: I.) Az igazg választ
mány jelentest* az egylet állapotáról. 2.) A 
számvizsgáló) bizotlság jelentése. 3.) A tisz
tikar ('■< az igazg. választmány megválasztása. 
4.) A jövő évi kö)ltsegvotes és programúi 
megvitatása, o.) A tagsági dij megállapítása, 
ö.) Lset leges indítványok. A közgyűlésre a 
tagokat ez utón is meghívja a sportegylet 
elnöksége.

— Kaszinói közgyűlés. A lévai kaszinó 
m hó 31-eu d, u. tartotta meg rendes évi 
k<>zgyülését, mely alkaletnmal az administ- 
ratio átvizsgálása után uj tisztikar válasz 
ia>;i is inegejtetett. A tisztviselők karában a 
választás változást nem idézett elő, csak az 
igazgató) választmányban, hol 3 részint el
halt részint eltávozott, vagy kilépett tag 
bolyebe: Ivker Klek pénzügy igazgató), Szi 
gethy Vilmos h. pénzügyigazgató és Edinger 
dános urad. főkönyvelő lett megválasztva.

Esküvő. Kazgha Ernő földbirtokos 
ni. bo 30-óm esküdött örök hűséget bóijos 
arajának. Taubinger Ágoston tón i földbirtokos 
leánya, Ilonka kisasszonynak. Hosszantartói, 
derült boldogságot kivárniuk az uj párnak !

A  krijjcóp Vége.
A taruóeai bojtár ezt óm 
Nem dúdolhatja nagy vígan,
Hogy iiz forint és busz krajcárja 
Van eldugva a lajbilnm 
Most hogyha kiáll a pikétre, 
f sak az lehet a nóta vége:
..Ne szódíjatok le engem mégsem, 
Fillérből áll a füzetesem".

Mert az a dolog sora, rendje,
Hogy a krajcár is véget ér,
A jelen évben már mindenki 
Csupán csak fillérről beszél.
Az ócska krajcárt eltemettük, 
Megsiratatlan elfeledjük,
S bojtárként heszegödni már ma 
Nem lösz érdemes Tamóeára.

A Volta kereszt eltiltása. A belügymi
niszter az í'isszes törvényhatóságokhoz inté
zett körrendeletében eltilt.áfa az újságokban 
hirdetett, úgynevezett Volta kereszt s más 
hasonló készülékek forgalomba hozatalát és 
a küllőidről való* behozáséit. Az országos 
közegészségügyi tanóu-s véleménye szerint 
ugyanis ezek a rézből és cinkből készült 
( ialván-áramot fejlesztő Volta-kereszt, csillag, 
gyűrűk, láncok, öv, óra, talpbetétek és más 
hasonló tárgyak, a melyeket állítólag gyó
gyító hatásuk miatt közvetlenül a testen 
szoktak viselni. I>örhetcgsó*gekct, sőt mérge
zéseket is okozhatnak.

Megegett aggszüz. Molnár Borbála 
S2 éves szódéi hajadon in. hó 24-én úgy 
melegített magának, hogy forró) hamut lett 
egy szakajtóba és ráült. A hamu közt za izzó 
parázs meggy uj t» itta ruháját ó*s a szegény 
öreg ha/adon segítséget nem találva magányos 
szobájában annyira összeégett. hogy meghalt, 
így találtak rá reggel a szomszédok, kik 
kiváncsiak voltak méri késik előjönni odú
jából karácsony nagy ünnepén Moluár 
Borbála.

A lévai izr. hitközség vasárnap, m. 
hó l-én tartotta liszlujiló közgyűlését melyen 
nagy lelkesedéssel, egyhangúlag Eiseher 
Miksa hitközségi tagot választották meg 
elnöknek.

Gyászhir. Tarisch Antal földbirtokos 
in. hó 27-én rövid szenvedés után !*4 éves 
korában elhunyt Bars-Endréden A megbol
dogultat nagyszámú rokonsóig gyászolja.

Megjutalmazott cseledek. A földmi- 
velésügyi miniszter Határ Károly thaszári, 
líajtiim Jómos, fakó-vezekényi, Vaniga József 
zseli/.i, Miesik József tussi és Lllkóics János 
liessei gazdasági cselédek és munkások jutal

mazására, kik hosszabb ideig ogv helyen 
állottak szolgálatban, egyenkint ÖO -‘>0 koro
nát utalványozott.

Figyelmeztetes. A most használatban 
levő (régi) levélbélyegek és egyéb posta
értékcikkek még csak pár hónapig lesznek 
érvényben. Ezen körülményre a bélyeggyűj
tők figyelmét gyűjteményüknek a netán 
hiányzói hélveggekkel való kiegészítése vé
gett felhívja a posta- és távírda igazgatóság 
Pozsonyban.

A koronaérték szamitasa dolgában az 
alispán kóivetkező körrendeletét adta ki: ..A 
koronaértékben való kötelező számítás be
hozataláról >tb. alkotott lS'Jö. évi XXXYl. 
t.-c 1. íj a szerint az 1S(J2. évi XVII. t. cik
kel megállapított koronaérfék LJOO évi ja- 
miár hói 1-töl kezdve, mint egyedüli és ki- 
záró*lagos t<*rvényes érték lép a továbbra is 
fentartott ausztrié érték helyébe. A jelzett 
naptól sezdvete.iát az összes állami, torvény 
hatósági és kozs>*gj bevételek és kiaeások a 
korouaértékheu állapitandók meg, úgyszintén 
ezeknek összes szóimitásai is ebben az ér
tékben vezetendők, valamint az általuk ki- 
állitandó. mendenféle pénzösszegre vonatkozó 
okmány, mint például nyugták, adobizonyit- 
váuyok, adókönyvecskék, szerződések stb, 
dz»m értékben állitandók ki Kgyanazon tör
vény 3. ?5-a értelmében L.KM). évi január hó 
I étó| kezdve a külön kóizhutósági felügyelet 
alatt állói, vagy közcélokat szolgáló testületek, 
alapok, egyesületek, társaságok, szövetkezetek 
és intézetek könyvei és számadásai is a ko- 
ronaértékhen vezetendők, miért is utasítóin 
az oss/.-s községek elültóiróit, hogy erre (‘ze
két külöm figyelmeztessék. l’.HN). évi január 
hói 1 -étöiI kezdve mindenféle rendeletekben 
szabódvivndeletokben. közbatősági és közhi
vatali intézkedésekben határozatokban és hhv 
detményekhen pénzösszegek csakis korona- 
értékben állapitandók meg. Mivel pedig az 
előidézett térvény 7-ik ij-ának rendelkezése 
szerint HUNI. évi január hó elsejétől kezdve 
a bíróság vagy közjegyző előtt felvett, nénit- 
külömben egyéb!) magánjogi tartalmú köz
okiratban. a mely pénzösszegről úUitlMtik 
ki, úgyszintén pénzossegro elmarasztalói milí- 
den liirói határozatokban a pénzösszegek 
koronaértékben fejezendők ki, egyúttal a 
legszigorúbban arra is utasítom Ti kézségek 
eliiljáróisóigait, hogy a koronaéftékuek élet? 
beléptetését a fémjelzetteknek összes ismer* 
intésével a b *lyi szokóis szerint tegyék k%Z-  
hirré. minek teljesítése iránt az ellenőrzésre 
a rendezett tanácscsal birói városokban a 
polgármesteri, a járásokban pedig a járási 
főszolgabírókat hívom fel. A kozliirrététellel 
egyidejűleg a közönségnek tudomására hozan
dó.. hogy ezen nj értékszóimitóis szerint egy 
asztriai értékű forint 2  koronával és egy auszt
riai krajcár 2  fillérrel számítandó: továbbá, 
hogyha az átszámítások a koronaértékre 
s a számítások a koronaértékben törteket 
eredményeznek, a fél fillér és az ennél na
gyobi) tört gész biliének. a fél fillérnél ki
sebb tört pedig nem számittatik. l ’gyszintén 
végül közhírré teendő, hogy az 18(JS. évi 
XXXVI.  t.-e. batározmányai alkalmazandók, 
az állami és egyébb közhatóságok és hiva
talok által, valamint az ezek részére teljesí
tendő fizetéseknél is. Miről az összes torvény- 
hatóisóigi és községi hafóisóignkat tudomás, 
miheztartás, és megfelelő további eljárás vé
gett, valamennyi közvetlenül értesítem.**

A népszámlálás elhalasztása. Az VMiO. 
évi népszámlálást, melyet január első napjai
ban akartak megkezdem csak az L.NN) évi 
december hóban kezdik meg. Addig el lehet 
végezni a szükséges elő munkálatokat s kü- 
lönben is akkor telik le a legutóbbi nép- 
számitástól számitott tiz esztendő.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Lujza. Azt hitt ü k . m egvonta tőlünk tnvábhr* 

jóindulatát. hogy nlv hosszú id e ig  m ély hallgatásba 
merült: annál kellem esebben lepott m eg *ij évi üdvöz
lete. Sajnos, rsak itt m erünk hasonlóképpen miiulofi 
jót kívánni. Igv k íván ja  a d isk rée ió ! Ks kérünk is 
valamit. Hogy a fentebb vázolt aggodalom  m áskor no 
érjen, s lia nehezére nem esik szívesk ed jék  hetenkint 
e g yszer le vélileg  felkeresni. Igen nagy örömet íze re z  
vek-. Ks m eg egy csokrot ! Igen ? H A. Szívesen  
látjuk m unkatársaink sorában. T essék  Ígéretét h ev ál
tani. Edith. Köszönet. A huszadik század jövő szám ban 

I jön. • ,

_______________  __________3. _
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LEGHASZNOSABB UJEYI AJANDEK.
A Singer varrógép, mely 
A Singer varrógép, mely l é n  ncikuli i/.lictvlk i 

A Singer varrógép, mely 
A inger varrógép, mely .
A inger varrógép, mely

Ingyenes tanítás mindennemű házi 
Yíirrási munkákban és mühimzesben, 

Hi,űzési selyemraktar, a legnagyobb színválasztékban.
Electromotorok egyes gépekre házi használat számára.

Singer S. trsa varrógép részv. társ. 
Azelőtti Neidlinger G

Nyitni, varmegye-utca 15. sz.

Fischer Miksa
L É V A .

Fa- és é rczk oporsók ,  s i rk oszorú k
ARANYBETŰS SZAELAUOK.

Temetkezési kellékek
R A K T Á R A-

Minek Pestre! Minek Bécsbe ?
Mikor nálam minden 

r lö  |h ; n /. n é  Iliül
50 krajezáros részletekre

^ kapni
r> c\’i jotiilliis mellett

| Singer varrógépet 28 írtért 
r  Ringsehiff varrógépet 50 írt.

F I S C H E R  M I K S A
vamî v prak tára 

«♦ L K V A N.
Nyomatott a kiadónál, Schulcz ignacz könyvnyomdájában, Léván.


