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A huszadik század.
Sokáig vitatkoztak az emberek, 

h ogy  a huszadik század HM Hl. \ag\ 
1901. január elsejével kezdődjék-e? 
Mind a két álláspont híveinek vol
tak érvei, bár tagadhatatlan, hogy 
az 1901-esek sokkal meggyőzőbben 
tudták előadni a maguk igazát. És 
mikor már azon a ponton voltunk, 
hogy belátva az utóbbiak igazát, 
néhány csökönyösen hajlithatatlan- 
nak kivételével mindnyájan elfogad
juk az 1901. évet a huszadik század 
kezdetéül, közbevágott a német 
császár és a római pápa, s mind a 
ketten elrendelték, hogy a huszadik 
század 1900. január 1-én kezdődjék.

Eltekintve attól, hogy ily kér
déseket lehet-e császári vagy pápai 
rendeletekkel eldönteni, esak azt 
konstatáljuk, hogy a pápa tekintélyes 
állása elhallgattatta a vitát és az 
emberiség megnyugodott abban, amit 
a római euria,bizonyára kellő meg
fontolás után helyesnek talált.

Immár elsejével tehát itt van a 
XX. század.

Egy küzdelmekben gazdag, vál
tozatokban rendkívül érdekes, követ
kezményeiben beláthatatlan kor tiint 
le előttünk.

Az embereknek szokása, hogy 
az elmúlt időket a százados évek 
osztályozásával tekintsék és jelle
mezzék. Az bizonyos, hogy a népek 
hangulata, gondolkozásmódja, er
kölcsi és társadalmi vagy állami 
szervezete nem változik úgy hir
telen az évszámok szerint s hogy 
ha van egyes korokban különbség 
és átmenet, ez alig tűnik föl és esak 
gondos megíigyelő képesség által ve
hető észre: de a múlt tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a százas éveknek 
ily önkényes elválasztása a korsza
kok jellemzésében nem jogosulatlan

A avatalra fektetett XIX. szá
zadot nagyon különböző old ilakró 1 
lehetne jellemezni. De az is bizonyos, 
hogy az emberiség életének törté
netében a legfontosabb szerepet 
nőm a külső haladás, ne n a tek-

nikai, vívmányok játszák, hanem a 
közös élet alapja és föltétele az 
erkölcs.

A letűnt XIX. századot bizo
nyára senki sem lógja erkölcsösnek 
állítani. Érdekkörük anyagi versen
gése, az arany borjú szinte példa 
nélküli bálványozása, hazugság és 
képmutatás mindenfelé, ez a XIX. 
század morális képe.

Vájjon a huszadik század javu
lási Imz-e e tekintetben, bajos előre
látni. De ebben kell keresnie fel
adatát.

Az erkölcsök rendkívüli hanyat
lásának okai |»edig abban találha
tók föl. hogy korunkban az etikai 
szabályok vallási dogmatikus alapon 
vannak tételezve. Az emberek egy 
része teljesen elvesztette az érzék- 
IVdötti dolgokban való hitét, s ezzel 
együtt a az azokkal kapcsolatban 
megkövetelt erkölcsi szabályokat is 
ignorálja.

A XX. század föladata .ezek 
után tisztán látszik előttünk. A 
morális újjászületés akkor fog létre-

T Á R C A .

De profundis.

•lőttem keresni, nagy célt űzni jöttem,
És elvesztettem mindent, a mi jó, 
♦lövőmnek napja nem ragyog fölöttem, 
Elnyelte azt a szenynyes nagy folyó,
Az élet örvénylő szenynyes folyója 
lm elsodorta jövőm s múltamat.
És én most küzküdüm, ki tudja meddig *? 
Hogy el ne nyeljen a meleg iszap.

Meleg iszap, a bűn, nyomor iszapja, 
Ketrengeni benne nem oly rossz dolog. 
Nézd a részeg csavargót : Mig kidobják 
A pálinkás bódéból — mosolyog.
Nézd a hetairát: megvetik, ulálják 
S ő vig mámorban kéjről-kéjre száll;
A cifra és a rongyos nyomorultak 
Leszámoltak mindennel, ami fáj.

A üolgothán, a melyen járok én is,
A Golgothán vagyon egy stáció.
Aki eléri - - majd elérem én is,
Az elfeledte már, hogy élűi jó.

S kétségbeesve roskad itten össze 
Az élet végtelen terhe alatt,
K stációnál vagy meghal az ember.
Vagy elnyeli a jó meleg iszap.

Ks én lázas, magános éjszakákon,
Midőn a sorsommal számot vetek. 
Ködbevesző homályban látom . . . látom 
K stációt. Ah, Iliv ! Ah! integet.
. . . Ks lelkem fölkiált: jöjj nagy Nirvána! 
|>e vérem sz<>ll : forró, ifjú vagyok 
Ks nem tudom megoldani a kérdést,
Hogy élni-e, vagy halni akarok ?

Ha volna tán a földön jő, vagy tiszta. 
Amiben hinni tudnék jámborul,
Hsak egy picinyke fény ha égne nekem, 
Ha rám a kétség éjjele borul . . .
Vagy ha csak még egyszer szerelme* volnék, 
Ha jönne egy kiválasztott leány . .

Szegény szerelmem te az első voltál. 
Mit elnyelt itt a szeny íves ingovány.

Kiliánt l)t :s<>.

Megszökött király. •
Történeti apróság.

1072-ben királyválasztás volt Lengyel- 
országban. Xsigmond, az utolsó Jagelló, hunyta 
le (írokre szemeit s nem maradtak gyermekei, 
pedig három feleséget temetett el. A meg
szomorodott rendek még életében törvénybe 
iktatták, hogy jövendőre a királynak az ő 
tudtuk és beleegyezésük nélkül nem szabatl 
házasodni s akkor is azt kell elvennie, a kit 
ők szemelnek ki számára.

Valesi Henrik francia királyfit válasz
tották meg a lengyelek uralkodójuknak.

A fiatal életvidor ember elé hat kemény 
feltételt szabtak választói :

1. Franciaország jövedelmét uj hazájá
ban költi cl.

2 . Megboldogult elődjének, Xsigmond 
királynak adósságait kifizeti.

M Százötven lengyel nemes évenkint az 
ő költségén fog hálásban szórakozni és feje 
delmi ellátásbun részesülni.

I. A keleti tengeren hajóhadat tart.
o. Francia segítséggel folytatni fogja az 

oroszok elleni háborút.
6 . Az elhunyt király nénjét, Annát ol

tárhoz vezeti.
A könnyiivérü francia az öt első pontra 

nézve még hazájában megeskudött, de az utolso
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jönni, ha az emb(M Ísé»»‘. megérti. hotrv 
dogma és morál nrin azonos fogal
muk, hogy ha az egyikben való 
hitét elvesztette*, annál erősebben 
kell ragaszkodnia a másikhoz. Alihoz 
teljes tudatlanság és erkölcsi elziil- 
lés kell. hogyha az ember <*sak 
azért tartózkodik a rossztol. mert 
fél a pokol lángjaitól.

A XX. század embert* új meg
váltót vár, aki erkölcsi szabályokat 
az ész által megérthető torinak kö
zött ad elő, amelyeket megtartani 
nemcsak kötelességünk, de hasz
nunk is.

A luslassí^lM'foísóí.
Pár száz esztendő előtt Bathori Lrzse 

hetet, ('sejtbe vár vérengző asszonyát, 
azért, mert (iUÖ leányt kinzu kegyetlenseggel 
pusztított el, bűnösnek, istentelennek
mondották Azóta rájöttek arra, h. g\ ez nem 
gonoszság, lelketlenség. de betegseg. Kralt 
Kbing. a nagy tudós pszikliiatra. nagv tanul
mányt irt erről a szerenesetlen asszonyról, 
analizálta lelkét - finom részletekig kiuiu- 
tatta. hogy nem a szive volt romlott ennek 
az asszonynak, de az agya. a lelke.

A mai napokig gúnyolódás, outolodás 
üldözte azokat, akik lusták, hs ime a lusta
ságról is kimutatja azt egy tudós lelekanali- 
zátor, hogy az sem csúfolni: de sajnálni «'* 
gyógyítani való.

IV Kleury. francia tudós bebizonyítja, 
bogy a lustaság a sorvadásnak egy neme, 
a mely nem az idegekre, nem a testre száll, 
de az erkölcsi erőnek az elsorvadása. S mint 
ilyen az gyógyításra vár s gyógy iható is.

E sorvadásnak is vannak syinptoinái. A 
lustaság sem egyedül n testi tunyaságban 
jelentkezik. A lustasággal együtt jár eg\ l*i 
zonyos táplálkozási lustaság, a mit az orvosi 
tudomány rendszeresen gyógyít * éppen úgy 
megszüntet, mint akár a lázt s a táplálkozási 
lustaság — csak épen kevésben különbözik 
az általános lustaságtól.

A lustaság tehát gyógyítható. »öl annyira* 
hogy az emberi szellem képviselői, nagyjai 
között igen sok van olyan, a ki ebben a be
tegingben szenvedett. Alfieri, a nag\ olasz 
drámaíró, Rousseau, a francia bölcsész, ( ioethe.

pout aggodalomba ejtette, mert nem akart 
zsákban macskát venni.

Kitérő választ adott tehát s azt mondta, 
bog) a koronázás után teszi le a kettős esküt.

Még pedig először arra tesz bitet, hogy 
elveszi a pártáját megunt virágszálat, a 
kinek azután az oltár előtt mondja el a má
sodik eskü alakjában a ..holtomiglan liol- 
táiglant” . Ez az elövigyázat nem is volf ok
nélküli, mert a fejedelmi ara már rég elmúlt 
tizenhat éves Mi tűrés-tagadás, csak pár 
hónap választotta el a hatvan esztendőtől.

Az uj királyt nagy pompával koronáz 
ták meg. Előbb azonban eltemették elődjét, 
mert az is lengyel szokás volt addig nem 
helyezni örök nyugalomra az elhunyt királyt 
niig az újat meg nem választják. Ezzel csak 
a hosszas pártoskodást akarták elkerülni.

Élt akkortájt Krakkóban egy nagyon 
tudós főnemes, a kit az akkori szokás sze 
rint diákosan Eirlejus Jánosnak hívták. Azt 
tartották róla, hogy a jövendőbe lát. Ez a 
tudós fiértiu megjövendölte, bogy a francia 
királysága csak afféle pünkösdi királyság 
leend; rossz vége lesz a dolognak s nagy 
szégyen háramlik IHőle Lengyelországra.

S a krakkói tudós jóslata beteljesült. 
Mihelyt Henrik király meglátta jövendőbelijét, 
azonnal kilelte a harmadnapos hideg Minden
féle kifogásokkal élt tehát; húzta halasztotta 
az esküvőt, pedig a menyasszony türelmetle 
nul számlálta újain a napokat.

Négy hónapon keresztül sikerült is neki

a világ egyik legtermékenyebb iroja. Darwin, 
Hilzae /óla, mind szenvedlek ebben a
l>«Hfg,k'l.e». ..........ívből bi«y<.fry.illak - a
melyből csupa i a gyors kimerülés maradi 
meg.

\ lustaság ezeknél a hosszadalmas 
tétlenségben, s csupán emlékezetbeli tervez
etéiből állt. - csupán a pillanat, az inspi
ráció, vagy pedig a pénzszűkseg győzte 
le e betegséget.

A nagy emberek önmaguk gyógyítot
tak ki magukat a lustaságból, mint hajdanán 
u na<rv szónok Demosthenes a dadogásból; 
azonban ohez erejük csak az ilyen nagyra 
termett embereknek van s a kisebb emberek 
nem gyógyítják magukat, de a gyógyítási a 
\árnak.

\ gyógyításban az ideggyengeség racio
nális orvosszereire van sziikseg. Ezek közül 
a főbbek a következők;

1. Szabályozzuk az ö napi 2 1 óráját. Ez 
a lelkidet egyensúlyának fó feltétele.

o \ beteget ételreudre és életrendre 
kell szorítani, bogy lakomái után ne bántsák 
gyomorfájdalmak, kongestiók s az az álma
tagság és izgatottság és levertség, a melyek 
a rossz emésztés velejárói.

J Igyekezzünk a rosszul alvóknak meg
adni a módot, hogy rendesen, nyugodtan, 
pihenve aludjanak.

4. Adjunk be végül nekik olyan tóid 
kus szereket, a melyek nem izgatnak, a 
melyek a szervezetet erősitik s az izomerőt 
g\ arapitják.

A gyógyító szerek, elixirek. pilulák 
nem ideges embereknek valók. Ellenben a 
természeti orvosságok, mint másságé, hideg
víz-lemosások. testgyakorlás, ledorzsölés 
tnrrsi'kvltvu használva ajánlatosak. A magas 
helyen való lakás szintén jó gyógyító szere 
e betegségnek.

A nap beosztása ne legyen nagyon 
változatos. Korán keljen s munkálkodását 
gyakran szakítsa félbe, ekkor pihenjen, olvas
son újságot, vagy sétáljon. Délután pedig 
szórakozzék és este korán térjen ágyba.

Az életrend is legyen pontos az ilyen 
betegnél. Ne egyék: ecetes étkeket, levese
ket, pikáns, kövér, tejes ételeket, cukros 
süteményeket, gyümölcsöt. De kevés sóival 
és borssal ehet könnyű halakat, siilt és főtt 
busókat, zöld babot, lencsét, burgonya és 
borsó piréet. A kávé kis mennyiségben nem 
ártalmas, de az alkoholikns italok határozot
tan károsak.

S mint uz ilyen betegeknél egyáltalán, 
az ideális célok iránti lelkesedés és ;» gyó
gyulásra való kényszerítés is igen üdvösek.

szóval tartani nyugtalankodó) híveit, de to
vább nem. Sarokba szorítva vegre is kény
telen volt ráhagyni, hog\ ám legyen meg az 
Anna király asszony akarata, hanem előbb el 
akar a legényélettől búcsúzni

Olyan beje huj át rég nem látott Len
gyelország, mint ez a fejedelmi búcsúzó volt. 
Patakként folyt a tokaji. A lakoma részle
teivel nem akarom untatni az olvasóit, csak 
annyit jegyezek meg. hogy a lengyel urak 
nagyon ériettek az iváshoz s a király ver 
senyt ivott velük.

Éjféltájban elcsendesült a zsivaj meg a 
koointás, miközben szájról szájra járt a hir. 
bogy a király a sárga földig itta le ma
gát. Nagy csuklások k<>zt forgatta számiéit s 
bátrabanyatlott székbe, mint egy darab fa.

Nagyon gondosan, mintha törött tojás 
lenne, vitték ágyába. A főceremóniamester 
beszüntette a muzsikaszóit, mire a lengyel 
főurak csendesen kvaterkáztak tovább.

A nap már jól magasan fenn volt, mi
kor néhány főnemesnek eszébe jutott, hogy 
jó lesz a ..kákabélű franciának" egy kis ga 
bouapálinkát bediktálni, melynek ko/.tudo 
más szerint nagyon józauitó) hatása van. Láb 
ujjbegyen besompolvugtak a király hálószo
bájába, ámde a fészek üres volt.

Cselfogás volt az egész ittasági komédia. 
Színlelte azt a király, hogy egérutat nyerjen 
s előre megrendelt váltott lovakon mégsem 
állt az ország határáig.

A fizikai gyógyítás egy fontos lépéssel 
haladt előre. Az emberiség történetében ez 
igen nagy horderejű dolog.

A munka ; a jövőnk !

Isten tudja hányadszor ?
Hej cim balm os ide hozzám  k ö ze le b b !
A nótámat, azt a régit ne feledd.
P en gjen  a húr. hadd szó ljon a cim balom  
Isten tudja h án yadszor m ár 
K égen  eltűnt ifjúságom  siratom !

Sii jiiii a húr. az áldoját ! K orsm áros!
A - :isztah;i ;* 1 égj óbból ide hozz !
Sírjon velü n k fii la, v irág, cim balom  
Isten tudja hán yad szor már 
K égcn eltűnt bold ogságom  siratom  !

Vén cim balm os ! ne húzd, elég. e lm eh etsz! 
S zegény szivem  m indörökre kesereg sz.
A kár néma, akár szól a cim balom  
Isten tudja, h án yad szor m ár 
H űtlenné lett szeretőm et s irato m !

r. /.

H 1 K E K-

A nöegylet hangverseny-estelye. A nö-
egvlet tavalyi kitünően sikerült kóstoló estélye 
mégett mivelsem fog hátramaradni a szimp- 
tomákból Ítélve az idei hangverseny-estély. 
Legalább arra enged következtetni az. a 
körülmény, bogy már eddig is Hars és Hont 
vármegve t(»bb előkelő családja bejelentette 
részvételét az t*gvlet általánosan tisztelt 
nőelnökénél. A rendezőbizottság, mely fárad- 
hatlan buzgalommal dolgozik az est sikeren 
mindent elkövet, hogy az elődjeihez méltó 
szép, látogatott és sikerült legyen, mert 
hiszen az árvák sorsa lebeg szemük 
olött, azoké az árváké, kik a társada
lom segítségére nagyon is rászorulnák. Az 
ftstélv folvó hó I án este pont 8  órakor 
megkezdődik. Tekintettel a műsorra és a 
szereplőkre igen méltányos os szép lenne, 
ha a közönség a kitűzött időben a divatos 
szokásokat mellőzve pontosan megjelennék, 
nehogy a szereplők jóakarata működésükben 
és a hallgatóság a reszveielb m megzavarva 
legyen. Jegyek előre válthatók Nyitrai é> 
társa könyv kereskedésében.

Uj váci püspök. Egy bécsi tekintélye* 
napilap egész határozottsággal jelenti, hogy 
váci püspök k e  Belopotocky Kálmán tabui i 
püspök. ' Belopotnrky Árpád nagy-málasi 
állami tanitó bátyja lesz legközelebb ki
nevezve.

Teneinszky és Zsehzsidosky főnemesek 
szintén lóu-a kaptak s űzőbe vették a szőke 
vénvt. a kit a határon szerencsésmi utol eltek. 
A két fő tír keserű szemrehányással illette a 
a királyi, a ki oly csúfosan hagyja el őket. 
mint szent Pál az oláhokat. Kérve-kertek. 
fordulna vissza. Köszönjön le annak rendje 
cn módja szerint és senki sem Ing útjába 
akadályt gördíteni.

A szökött király erre elhallgatva a 
valódi okot. azzal hozakodott elő, bogy Károly 
hatva, a francia király halálhírét vette, azért 
siet oly lóhalálában, hátba még életben ta
lálna, s kérte a két urat, ha nem találna 
visszatérni, tartsák meg szives jóindulatuk
ban s ezzel Istenhozzádot mondott nekik.

A felbőszült lengyelek erre országgyű
lést hívtak egybe, mely trónvesztettnek nyil
vánította Henriket s királyul megválasztotta 
Báthory István erdélyi fejedelmet.

Báthory, mint a történelemből tudjuk, 
nagyon bölcs, igazságos és vitéz fejedelem 
volt. Mivel királyivá való választását szinten 
attól tették függővé, ha Anna király kisas
szonyt feleségül veszi, ő okosabb volt ; fajú 
szívvel ugyan, de mégis alávetette maiéit 
népe akaratának. Azután harcolt a muszka\ •
a kutyafejii tatárral s egyéb vad nemzettel, 
i írómét csakis a fegyverzajban találta s mind
ezt, - mint egy lengyel krónikából olvastam 
leginkább azért, hogy otthon vén féleség' 1 
nek nyelv élésé; ne hallhassa.litbtÚHs:ky ./"*>'/
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A szövetkezeti eszme diadala, Garam 
S iit < > yórgyön f. ovi január hó 2-án zárta 

.. . igazgatóság a hitelszövetkezet száma
dási főkönyveit. Ad a szövetkezet 7 hónapi 
mii  ̂ mlás után 5ft o osztalékot s még mindig 
maradt ezen felül tiszta jövedelemként, mi 
dűli már a * összes kiadásuk fedezve vannak 
majdnem 2 0 0  korona. A tagok, illetőleg a 
részvényük száma, moly a megalakuláskor 
4 ü volt. ma már felül van a 2 0 0 -on, s még 
szaporodik. Csinált a szövetkezet közel 121NJ0  
korona forgalmat, melyből esak 41 2 ezer ko- 
runa idegen, a többi mind saját pénz. Ez oly 
kiváló bizonyság a szövetkezeti eszme életre 

dóságának igazolására, a melyhez azt liisz- 
sziik nem kell kommentár.

Tiszti kinevezések. A király k r a l t  
Béla gúnyéi, továbbá T ó t h  Ferenc, lászló- 
miivei urad. segédtiszteket és ( l y e n e s  
Sándor bírósági aljegyző, tart tiszthelyet
teseket m. kir. tartalékos honvéd hadnagyok 
ka nevezte ki.

Kaszinó estely. Mintha a régi ke- : 
dől vés, kitünően sikerült estélyek glóriája 
újra feltűnt volna, oly látogatott, oly szép, 
kedélyes és kitűnően sikerült volt a f. hó (Fán 
rendezett első kaszinói estély. A táncot meg 
előzött műsor bár rövid volt, de igen alkal
mas arra. hogy a közönség lelkét kellő han
gulatba hozza. Esztergályos Ágoston piarista 
tanár ..Az arany középszerűségéről tartott 
felolvasást. Egy a kevés és a suk fogalma 
kuiül szárnyaló szeljemi tutti-fmtti volt ez, 
de oly élvezetes, hogy pereiül- percre, pont
ra nagyobb figyelmet és derültséget kelltett 
a közönség sorában. Aztán Sik István buda
pesti magántisztviselő, ki most néhány hete 
városunkban időzik, jelent meg a pódiumon 
és virtouz hegédüjátékával annyira elragad
tatta a hallgatóságot, hogy a nemes felhevii- 
lésben — horribile dietu a hátsó sarokban 
álló öreg urak is tűzbe jöttek és összeölel- 
keztek, nem is szólva az ábrándos fiatal
ságról. mely egy-egy bús dal! hallatára szem 
csordultig elérzékenyült. A virtouz fogásai 
szabatosak, tiszták, teknikája kitűnő. Igen 
nagy liatast ért el midőn hegedűje ..g44 bur
ján gordonka-módra játszott s mikor a ..Re- 
piilj lccském"-et a legreinekebb kivitelben 
előadta. Ezután táncra perdült a fiatalság. 
A hölgyek sokai támadtak és szívesen, a fia
tal emberek pedig nem \oltak blazirtak, de 
lelkesen áldoztak szintén a lánc múzsájának.
I ívképen a mainak is gyönyörködve nézték 
gyermekeiket és szívesen megvárták a máso
dik négyest is, mely pedig 23-25 párral már 
a hajnali 3 ómkor folyt b*. A mulatság reggel 
I óráig tartott. Befejezésül l'árniekx Jenő 
hadnagy és Sík István, az előbbi zongorán 
az utóbbi hegedűn újra egy kis hangversenyt 
hevenyésztek, melyet a közönség gyönyörköd
ve hallgatott. A jelen volt hölgxek névsora 
a következő: dr. Balogh .lenőné, özv Bárt ha 
Gyulán**, Bartók Mimiké. Belesük Lászlóm*, 
Belesák Tónika és Micike. Bellán Adolfné. 
Boleman Edéné. <>z\ Boleman Józsefné. 
Boleman Ilonka, Boleman .lanka, Eekert 
Elekné, és Irénke, Eiszenmami ( >szkárné, 
Faragó Samuné, Farkas Lajosné, Família és 
Ilonka, özv.Henyey Elekné, Hoffmau Franciska 
dr. Holló Lajosné, (Budapest) Holló Anniko 
Honec Józsefné, Jolán és Margit. Kulcsár 
Margit, László ímréné. Levatieh Gusztávné 
és Aranka. Medvecky Sándorné, dr. Novotni 
ímréné, IV»lya Andorné, Schubert Fainé, 
Svarba Józsefné, dr. Szabó Gyulán*’*, Szilassv 
Caosarné, és Szilassv Sándorné.

Birlokeladás. Tohly Zsigmond f*>ld- 
birtokos felső-zsemberi birtokát Csúzy Pál 
es. és kir kamarás, volf oiszgy. képviselő 
megvette 140UÜÜ koronáért.

Kulisszák mögül. A feltűnni vágyás 
viszketégé’ nagyobb tért* tán sehol sem hódí
tott magának, mint a mi kis városunkban. 
Ez pénzével csinál nagy hűhót, az vélt nép
szerűségével büszkélkedik, ez itt nagynevű 
őseire, vagy állására fenhéjázó, az pedig 
ott egyéb híján kétes eredetű predikátumá
val dicsekszik. < 'sak az okos eszes emberek 
vonulnak el szerényen a nyilvánosságtól, 
nem hajhásszák annak kegyét, mert önma
gukkal megelégedettek. Ezek a dicsekvő, fen 
héj ázó, büszkélkedő, hühós urak azután rövid

látásukban lépésről lépésre hallatlan szotti- 
zokat követnek el. Mint a legutóbb i> a 
kaszinó esztélyen egy n éj s z e r u s é g 
n e k (?) örvendő úri ember. Már akkor teltünni 
vágyott, midőn kínálat hinni és illetéktelenül 
elfoglalta az első helyet, de az arcátlanság
gal határos baklövést esak később követte 
el A kaszinó igazgatója, a kaszinó nevében 
megköszönte a szereplőknek működésüket, 
igen helyesen, de még úgyszólván be sem 
fejezte, már oda tolakodott közéjük ez a bi- 1 
zonyos ur és a haszinóigazgató füle hallattára 
ő is köszönetét mondott a k a s z i n ó  n e v é 
ben a szereplők működéséért. Bővebb 
kommentár ebhez nem szükséges. Eléged
jünk meg az Isten ember szavával, ki az őt 
hasonló otrombasággal sértő csőcselék felé 
fordulva igy sóhattutt fe l: .Bocsásd meg 
Fratn nekik, mert nem tudják mit csele
kednek !“ .

Hazasay. Székely Simon fővárosi 
kereskedő kedden délben fogadott örök hű
séget a helybeli izr. templomban. (Írotté 
Vilmos lévai kereskedő kedves leányának 
Fánnynak.

Riadalom a nyitrai színházban. A nyit mi 
nemzeti színházban vasárnap este tüzlárma 
nagy pánikot okozott Derékv ..Napraforgó44 
cinül népszínművének harmadik fölvonása 
alatt hirtelen elterjedt az a hir, hogy tűz 
van. A zsúfolásig telt színházban nagy ijed
ség támadt: asszonyok, férfiak, gyermekek 
rohanva igyekeztek menekülni. Baj nem tör
tént, esak néhány nő ájult el. A színház egy 
pere alatt kiürült, az előadásnak vége sza
kadt és a színészek jelmezben menekültek 
íiz udvarra Tűz a szomszédházban Dörnyei 
honvédfőhadnagy hálószobájában volt, mely 
teljesen tőnkre is ment.

Dörnyeiék színházban voltak, gyerme
keik pedig otthon, kiknak bajuk nem történt.

Eletveszelyes átjárók. Az alábbiakat 
komoly megfontolás és sürgős intézkedés 
végett a \árosi tanács szives jóindulatába 
ajánljuk. Ha ily nedves, esős időjárás van a 
szegény Márt önti-utcaiak sehogy sem tudják 
teljesen átázott lábbeli nélkül a*belvárost meg
közelíteni. í gy a Medveeky-ház mellett be
vonuló utca, mint a zsinagóga melletti aszfalt 
átjáró bokán felül erő, hömpölygő vízzel van 
boriivá. Az iskolás gyermekek csak valóságos 
élet veszedelemmel járhatnak e helyeken át, 
különösen a zsinagógánál levő csatornában, 
hol legutóbb egyik köztiszteletben álló csa
lád kis sarja a vízbe is zuhant s csak az 
arra menők segítségével tudott szárazra jut 
ni. Ez igy nem maradhat ! Ha már arra nem 
nézünk, hogy ez a város köztisztaságát ille
tőleg botrányom állapot, legalább arra le
gyünk tekintettel, hogy véreink élek* forog 
veszedelemben. Hisz oly könnyű és oleso 
kibontakozás. Mint Pécsett, (Körött s más 
vidéki városokban, csináltasson a város 
deszka átjárókat (steeg) melyek a legköze
lebbi hazakban őriztetvén, ha rajuk szükség 
van. a vizen át alkalmaztatnak. Ily deszka 
átjáró 1 S koronába kerül, ennyit pedig 
csak megér egy életiivó intézkedés súlya!? 
Reméljük hogy e bajon minél előbb segítve 
lesz !

A burok garazdalkodasa Léván. Egy
burimádo úr. ki annak dacára, hogy naponta 
10  15 napilapból és képes újságból olvas
hat temérdek dolgot a délafrikai vitéz burok
ról. sőt a hivatalos órák egy nagy részét is 
a búr-angol háború megvitatásában tölti, 
zokon vette, hogy lapunk a burokról egy 
szóval sem emlékezik meg s indignáeiójának 
egyik nyilvános helyen kifejezett is adott. 
Hogy ez úr Ízlését i> kielégíthessük legügye
sebb riporterünk által az alábbi érdekes hirt 
sikerült kézre keríteni: A !> u rok  g a rá z- 
d á 1 k 0  (1 á s a L é v á n. A lefolyt ünnepek 
t»g\ik éjjelén veszedelmes csataorditás zavarta 
fel városunk békés nyugalmát. A Fokföldről 
felfelé húzódó s tan már a szecsei berekben 
tábort ütött búr hadsereg két vitéze 
csapta a lármát, kik méltó felháborodásuk
ban beverték a kezük ügyébe eső ablakokat, 
sőt egy-két kései hazatérő fejét is, minek foly 
tán a rendőrség katonai segítséget kért. Az 
egész város lázas igutottságbu volt s remegve

8.

várta a bekövetkezendőket. .. V hurok be
törtek ! Jaj nekünk!“ hangzott mindenfelé. 
Pedig igen hamarosan vége lett az egész 
ribilliónak, mert jött a honvéd őrjárat és a 
két garázdáikodót elfogta, s a laktanyába ki
térte, hol aztán kitűnt, hogy ezek nem is 
burok esak tam b u r o k ,  kiket másnap a 
századparauesiiok irgalmatlanul bezáratott. 
Félünk, hogy a közleményünk után a bur
imádo ur tamburimádóvá válik.

—  Áthelyezés. Az igazságügy miniszter 
M a c h e r  Jenő aranyos maróthi törvényszéki 
aljegyzőt hasonló minőségben a pestvidéki 
kir. törvényszékhez Budapestre áthelyezte.

Zongora hangoló Lévan. Kprber Imre 
zongorahangoló Budapestről mint Eder Antal 
zongora gyáros megbízottja városunkban 
tartózkodik ( 2  8  napig) elfogad hangolást és
mindennemű zongora javításokat. Kívánatra 
vidékre is kiszáll. Tudakozhatni e lap kiadó
hivatalában.

A lévai keresk. ifjak társulata f. év 
február 11 én saját könytára javára az Orosz
lán fogadó termeiben felolvasással egybekö
tött zártkörű táncestélyt rendez. Kezdete
este pont H órakor.

A Mensa akademika pályázata. A
budapesti „Mensa akademika egyesület*4 az 
1899 900. tanév 11 ik felére a következő he
lyekre pályázatot hirdetett: 1. Az egye
sület választmánya által betöltendő mintegy 
száztíz ingyenes, illetve féldijas ebédhelyre. 
2. Méltóságos bojári Gróf Vigyázó Sándor 
es. és kir. kamarás úr által betöltendő 4 
ingyenes ebéd és vacsora segélyre. E kér
vények ? gróf úr nevére címezve, az egye
sület hivatalos helyiségében adaudók be. E 
4 helyre csak keresztény tudomány egyetemi 
hallgatók pályázhatnak. 3. Szabadka, város 
Ung, Háromszék vármegyék polgármestere, 
illetve alispánja által betölteneő egy—egy 
ingyenes ebéd és vacsora helyre. E kérvények 
az illető törvényhatóságokhoz címezve az ille
tőség világos megjelölésével, az egyesü
letnél adandók be. Ez alapítványi helyekre 
műegyetemi hallgatók is pályázhatnak. Mind
ezen bélyegtelen kérvényekhez csato
landó az index v. másolata, első évesek
nél esetleg az érettségi bizonyítvány és a 
részletekre is kiterjeszkedő szegénységi bizo
nyít vány. Az 1. és 2. pontok alatti kérvények 
beadási határdidejc 1900. január hó 20-ának
d. e. 12 órája ; a 3 ik pont alattiaké 1900. 
január hó 1 (Fának d. e. IS órája

A kérvények beadandók a főtitkár hiva
talos órája alatt 1 2 — 1, esetleg posta utján 
az elnökséghez. Miheztartás végett közöljük, 
hogy a 300 koronán felüli ösztöndíjat élve
zők segélyben nem részesülhetnek.

Az uj ötkoronások. A bécsi pénzver
dében már elkészültek az első ötkoronások. 
Az öt koronás kerülete nem sokkul nagyobb 
mint a forintosé. Ennek az átmérője 29 mil
liméter s az ötkoronásé 36 milliméter; az 
átmérők aránya tehát körülbelül annyi mint 
5:6. Ez otkoronások esak március végén 
kerülnek forgalomba.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

— Lujza Szépen koszunjuk. Titkon rem éljük, 
hogy uto líó  előtti üzenetünk többi részét is m egvaló
sítja K érjük a tárcacikkek beküldését. V. I. K ö szön 
jü k . A z  ígérteket először látnunk kell esak azután 
b eszélhetünk róluk. L. I. F. Ne feszegessü k  a
titkokat, hadd borítsa átláthutlan fátyol ad dig inig 
önm agáktól kipattannak. Ha most, hát most, ha a halál 
után —  hát akkor, úgy is m indegy t De arra
igen is kérjü k, ha tőlünk óhajt valam it m egtudni 
ne legyen  maga titokzatos in é r t:

Ne vond, no vond fel azt a sürü fátylat

A m ely előtted titkot rejteget.

Csak az vehet be v é d e t t  sziklavárat 

Ki mer kockára tenni é l e t e t .

Ha v á g y  a szived  b i z a l o m r a  lelni 

L e lk ed re  zárat u g v  ne tégy  magad,

Mert a bizalom  c s a k  o t t  szokott delelni 

H o l  a k öz e 1 b e n b i z a l o m  f a k a d !

A* m etam orphorisról különben bővebbet adandó a l
k u im m a l lógunk e lb e s z é ln i! -
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A Singer varrógép, mely nézve a legrentekehh

A Singer varrógép, mely ^ ] £ 2 8 ^ L £ , r  
A Singer varrógép, mely elterjedtebb.

A inger varrógép, mely
A inger varrógép, mely a legalkalmasabb.

Ingyenes tanítás mindennemű házi 
varrási munkákban és mühimzésben, 

Himzési selyemraktár, a legnagyobb >zinválasztékban.
Hlectroniotürok egyes gépekre házi használat számára.

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

Nyitni, vármegye-utca l ő .  sz.

Fischer Miksa
L  É  V  A .

Fa- és érczk oporsók ,  s irkoszor í ik
AUAXYUKTÍ S SZAl.LACOK.

T e m H  k é z f ő i  k e l l é k e k
R AK T

Minek Pestre! Minek Bécsbe ?

Mikor nálam minden 
v I ö p é n z nőik ii I

50 krajezáros részletekre
kapni

ő eVi jótállás mellett

Singer varrógépei 28 frtért 
Ringschiff varrógépet 50 frl.

FISCHER M IK SA
varrógépraktára 

^  L  É  V  Á  N . ^
Nyomatott a kiadónál, Schulcz Ignácz könyvnyomdájában, Léván.


