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Kossuth Lajos.
'

Irta: I i r á l y

Jisoi.

. . . A Kerepesi temetőben bo
lyongtam . . . Megálltam Eossnth Lajna m m i T . n l p n m » előtt. Szép, impozáns:
a nagy férfiúhoz méltó alkotás. Itt fog
most pihenni örökké a nemzet nagy
fia . . . Éa gondolatom s z á l l t . . . szállt
a múltba, a negyvennyolcas időkbe . . . .
ó, mint igénytelen "kis ember,
Zemplénvármegye
közgyűlésén kezdte
meg nyilvános szereplését, amikor is a
sajtószabadságról mondott beszédet.mely
nél szebben, tartalmasabban és törté
nelmileg igazságosabban sem előtte,sem
utána még senki a sajtószabadság nagy
közkincsének értékét be nem bizonyí
totta. És ettől kezdve folyton emelke
dett, hire mindinkább nőtt.
Előkészítette a szabadság küzdel
mét. A kamarillával felvette a harcot,
hogy megmentse a nemzet alkotmányos
szabadságát. Harc előtt állott a haza,
hadsereg nélkül.
De Kossuth lánglelkű beszédjének
hatása alatt az országgyűlés megadta a

Gróf Széchenyi István
emlékezete.
Hazafias érzelmű és művelt magyar
polgárnak nem kell kűlOn vezetőcikkben
magyarázgatni, hogy ki volt Széchenyi István
gról, mert az bizonyos kiskoraságot jelentene
és nem volna méltó a magyar állampolgári
névre, ha gróf Széchenyi István korszakalkotó
jelentőségét nem ismerné. E nagy hazafii
halálának ötvenéves évfordulóját ünnepli f.
ápr. 8-án a fővárosban az Országos SzéchenyiSzövetség és számos iskola, irodalmi és
egyéb társadalmi kör. Szinte csodálatos,
hogy a .legnagyobb magyar, emlékének
eddig nem áldozott, a . Haza, .a Nemzet, a
Nép annyit, amennyit megérdemelnél Hisz
tulajdonképpen ő volt az igazi, a hamisítat
lan magyar szabadságnak, a magyar keres
kedelemnek, az iparnak, a mezőgazdaságnak,
és a magyar kultúrának úttörője!
maga

Minden honpolgárnak
szűk vagy tágabb

kötelessége a
munkakörében

Szerkesztőséé, á t kUáókrratal:
Dinkgreve Nándor könyvnyomdája Celldömölkör
ide intézendők a szellemi részt illető közleménye..
hirdetések és mindennemű pénzilletékek.

szükséges pénzt és katonát. Bejárta az
országot és megteremtette a világtörté
nelem egyik leghíresebb hadseregét: az
1848/49-es honvédséget.
Es megkezdődött a harc

...

Miképp m á s h o l , nálunk la elbukott
a szabadság. Kossuth ekkor elindult a
nagyvilágba, hogy félrázza tétlenségéből,
hogy beszéljen a népeknek egy marok
nyi nemzetről, mely évszázadok óta küzd
a szabadságért a nem tud beletörődni
a szolgaaágba. Elindult, hogy tanítsa a
népeket. Szavai megfogantak a lelkek
ben és^a szolgaságban levők a szabad
ság országára gondoltak. Ahol csak járt,
hazánk iránt rokonszenvet, ellenségeink
iránt gyűlöletet ébresztett.

Mikor ugy acrn tudta a nemzetet
megsegíteni, elvonult Tnrínba. Itt remetéskedett. Még itt is az ő szava volt a
legnagyobb hatalom az ország népe előtt
Innen irogatott haza. S a 67-ről mon
dott jövendölései mindig jobban beiga
zolódtak és igy nemcsak apánk, hanem
bölcsünk és prófétánk i» lett egy sze
mélyben.
Hányszor kérdezte minden magyar

Széchenyi eszméit megvalósítani, mert az ő
mondása még mindig megoldásra vár: .Ma
gyarország nem volt, hanem lesz..

sziv: „Miért nem jött haza Kossuth
Lajos?" Aki első nyilvános beszédét
ezzel a kijelentéssel kezdi: „Aki meg
győződését princípiumokra nem alapítva,
gondolkodásában a asél változása szerint
ingadoz. nem érdemli a férfi ne7et.
Csak az érdemes ezen nevezetre, aki
bár maga maradjon is egy ellenséges
világ közepette, csüggedhetetlen bátor
sággal védi azt, amit igaznak lenni lel
kében elismert", aki, mint ő, ezzel •
kijelentéssel indul politikai pályájára és
tizenhét esztendővel később a debreceni
református templomban tartott ország
gyűlésen ünnepélyesen
megesküdött:
velem rendelkezhetik az Isten
akármint az életben, bocsáthat reám
szenvedőét, bocsáthatja reám a vérpadot,
bocsáthatja reám a bürökpoharat vagy
a száműzetést, de egyet nem bocsájthat
reám soha, az', nem, hogy én valaha az
ausztriai háznak alattvalója legyek t . —
gondolhatott-e valaha is arra, hogy ha
zájába visszatérjen I
Elveiből nem engedett, esküjét meg
tartotta, az ő lelke tiszta maradt. Kos
suth sohase hajolt meg,
sohase tört
össze, sohase hirdetett reménytelenséget.

tor vívó vált belőle, kinek messze földön
nem volt párja

Tizenhat éves volt, midőn hajlamait
Nincs divatosabb jelszó nálunk, mint követve, először a magyar nemesi fölkelő
gróf Széchenyinek híres mondását idézni. hadseregnél huszárnak csapott föl. Mint
Minden beszédben, minden értekezésben el huszártiszt eleintén a Napóleon ellen vívott
mondják, de fájdalom, mégsem nagyon sok harcokban nagy kitüntetéssel vett részt; ké
történik ama lest érdekében, fdeje volna sőbb azonban, midőn csöndesebb idők kö
már, ha valamivel kevesebbet beszélnének, vetkeztek, ő is, mint többi társa, mulatsággal,
kalandokkal töltötte idejének nagy részét
de többet dolgoznának.
Sárvári fölsővidéki gróf Széchenyi Ist Nemesebb természete azonban hamar meg
ván, 1791-ben született. Főrendű családja unta a vigadozást és a tétlenséget s mint
századokon át tettekkel mutatta meg a v i  huszárkapitány szabadságoltatván- magát, be
lágnak, hogy címeres levél nélkül is méltó utazta a külföldet, hol mindent gondosan
volna a nemes nevezetre. Atyja, a nagymű megfigyelt Majd beutazta szeretett hazáját is.
veltségű gróf Széchenyi Ferenc, a nemzeti Itthoni utazásai közben mindenütt sok hiányt
muzeumot alapította; anyja, Festetich grófnő, a hátramaradottságot tapasztalván, föltette
az első magyar gazdasági (keszthelyi) intézet magában, hogy a közélet terére lép s mun
alapitójának, gróf Festetich Györgynek leánya kásságát sőt egész életét hazája és nemzete
volt. István derék szüleinek j ó példája, oda elébbvitelére fogja szentelni. '
adó gondossága alatt nevelkedett; elegendő
Előkelő ismerősei, barátai összenéztek
sikert azonban csak a testgyakorlásán* mu és nevettek, hogy Széchenyi politikusnak ké
tatott föl; híres, jó lovas, ügyes uszó és bá szül fölcsapni, holott annyit sem ért az or-
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..a. oldat.
A lánoostort, melyei magával vitt. su
hogtatta halála napjáig.
Meghalt . . . eltemettetett. A nem
zet nagy hercosának teste itt nyugszik
a Kerepesi temetőben. Zarándokoljon ide
minden magyar ember. Csodálatos ereje
van e sirnak. A tétovázó:
határozott
lesz. A hajtott derekúak: kiegyenesed
nek. Az erkölcsileg sOlyedtek: megtissttdnak. És a magyar évről-évre
magyarabb lesz. Tehát Kossuth nem
halt meg, Kossuth örökké él! Céljai
látszólag sikertelenek maradtak, élete a
csalódások sorozatának látszik. De a
diadalmas mégis ő lett. Halála után is
legyőzhetetlennek bizonyult.
Halála évfordulóján — pártkülőmbség nélkül — mindenki tegye le a sir
hoz a kegyelet koszorúját. Út dicsérje
nyelvünk, ót dicsérje szánk. Példájából
meriteünf^*l^B^rgagot, önzetlenséget, ön
feláldozást és nevét soha el nem feledjük.
Sok hőst ismer a történelem, sok
hóditót. sok vezért dicsőit nemzete: de
nincs nép és nincs vezér, akit oly mély
és örök szeretet foglalt volna össze,
mint Kossuth apánkat és a magyar népet.
*

*

*

Merengésemből fölocsudtam, a fe
lejthetetlen sírtól eltávoztam, de azért
folyton a fülembe zsongott ez:
„Kossuth sohase halt meg. Kos
suth örökké ü\

Prohászka.
Lólás-futásban, hajszolra a kenyeret, a
napokban az egyetemi templom kornyékén
járva — fi'llOnl a templomba igyekvők sört

tömege.. Valamennyi férfi. Dri ember, Sokat
közélet jeles
meg is ismertem küzülök,
férfiait. Volt köztrjk néhány olyan, akikre illik
I a paraszt-szof.iálista vezér, Áchim, epiteton;a:
a .tízezer holdas bőrkabátosok,, több kúriai
biró, miniszteri tanácsos, tanár. Miért men
nek a templomba? És későn este,fél hétkor?
Mi lesz a templomban? Konferencia. Mondja:
Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári püspök.
Órámat néztem. Ej, függesszük fel a kenyér
gondját, menjünk be a boltíves hajlékba, me
lyet (az első pillanatra látjuk) megérintett a
modern haladás szelleme, a padok között, az
oldalfalakon villamos égőre kandeláberek nyúl
nak felfelé és a még gyér, tompított, miszti
kus fény oly jól illik zaklatott lelkűnkhöz.
Nagy kegyetlenség, hogy épen a papnövelde
utcán engedelmezett a főváros villamos vo
nalat s ennek kanyargó pályája miatt a vil
lamos vezető sokszor csenget A behallatszó
ideges csöngetés hány ember áhítatát zavarja
mrg i n- g ttit wáUfl ™ y gondolatot huz
le a főidre. Hiába! Itt is eszünkbe jut a d i videnda, a klikk, a városi politika. S ennek
nem szent semmi, se kegyelet, se — Isten.
A templom villamos égői egyre fölgyúl
nak. Már a szószéken is felgyúlt a fény s
megjelenik minden ceremónia nélkül, fiatalos
rugékonysággal Székesfehérvár püspöke.Sohase
láttam én azt: főpásztor, aki közvetlenül, ce
remónia nélkül mutatkozik az Dr hajlékában.
Még nem szól s már megnyert Szeméből
rajongás és szeretet sugárzik. Homloka kivé
teles, nagy észt boltoz. Megfigyelem a hallga
tóságot Elömlik azon valami ünnepies vára
kozás, mely nagy szellemi gyönyörűségek előtt
inspirálja az agyat hogy egészen adja át
magát s egész lelkével fogja fel azt, amit
most fáradt lelkének vigaszul nyújtani fognak.
Véletlenség volt, hogy épen az első
konferenciára jutottam el. És — kenyérgond
ide, kenyérgond oda — híven kitartottam; de
ne essék megszólás gyanánt Egy ifjú bará
tom, akivel évekig voltam egy szerkesztőség
ben, aki, hogy enyhén fejezzem ki magamat,
nem rendezett vallási viszonyok kőzött leledA

h

szág dolgainak intézéséhez, mint hajdú a Akadémia létrehozása érdekében, mely Aka
harangöntéshez. De Széchenyi elhatározását démiának eszméje majd félszázad óta kísért,
nem ingathata s nem változtathatá meg ily de megvalósulni azért nem tud, mert ehhez
éretlen és esetlen gúnyolódás. Vas akarata, is, mint as egyszeri hadvezér szerint a hábo
öntudatra ébredt hazaszeretete, önmaga iránt rúhoz pénz, pénz és ismét pénz kell!
is hajthatatlan erélye áttört minden akadályon
Mély csönd volt a teremben. Az ország
s mikor a Pozsonyban 1825-ben megnyílt jelenlevő >dus magassal* némán lesütötték
országgyűlésen mint fölső táblai tag helyet szemöket, mintegy meggörnyedve a szemre
foglalt, tudományos képzettségének hiányai hányás alatt; srra azonban, hogy tettel mos
már jóformán ki voltak pótolva.
sák le magukról a mait szégyenét, egyik sem
1825. nov. 3-án a nemzeti nyelv elő gondolt
mozdítására szolgáló eszközökről "tanakodott
E kínos és nyomasztó némaság k özepe tte,a
az országgyűlés. Már égy álló nap óta folyt hallgatók közt huszárkapitányi ruhában szin
a vita a nélkül, hogy valami gyakorlati ered tén jelenlevő Széchenyi falemelkedett helyé
ményre vezetett volna. Sok szónok fires be rő, s nyugodt, kimért hangon így szólott:
széde hangzott már el, midőn fölkel főlsf- .Nekem itt szavam nincs, as ország nagyja
bükki Nagy Pál. az ünnepelt ellenzéki nem vagyok, de birtokos vagyok Ha fölpártvezér s elénk színekkel rajzolja, mennyit állittatik oly intézet, mely a magyar nyelvet
köszönhet a nemzet irodalmának s mennyi!') | MÉWi ."tfjj n n l ni—Bili hnnniiiiiiiiiii,
azon önzetlen férfiaknak, kik a hazai nyelvet magyar rendeltetését: jószágaimnak egy évi
s irodalmat ápolták és fejlesztették; mire jövedelmét föláldozom.. Nagy bámulás lön
váratlan fordulattal kinyilatkoztatja, hogy ette. A nagy meghatottságtól sokan könnyekre
most már- az ország daa mágnásainak kellene fakadtak
nyitni erszényöket a magyar
tudót
Ds mennyi lehet as? — snttegá néhány

zik,.5
vallási választó falak.
- Prohászka egy heti elmélkedéseinek
alaptémája ez: A művelt ember nem rosz,
de a modern eszmeáramlatok bilincseiben
fogva van; nem tud és nem is akar szaba
dulni abból. Hat napig az ives csarnokban
szivünk legnehezebb nyitható zárát pattantja
fel a szónok: .Akarj hinni, akarj, hogy elvi
seld ezt az igaztalan, ezt a nehéz, ezt a ke
serves, ezt a nyomorúságos életet!.
Prohászka konferenciái alakilag is kü
lönbőznek az apostolok írásai után következő
templomi beszédektől, a prédikációktól. Célja:
a kétely, a pesszimizmus, a közömbös, a maga
lelkébe beletekinteni nem akaró esztétát, a
művelt, a kultur embert lelki életre, áhítatra
bírni, hitet gerjeszteni benne, melyet az élet
legbecsesebb talizmánjának t a r t A transcendentalis fogadalmaktól nem riad meg, mind
j á r t bevezető beszéde arról szól, van-e Isten?
Mélységes áhítatával, szárnyaló rajongással,
soha eddig nem hallóit okfejtésével, modern
szellemével, fenkölt gondolataival, nagy ké
szültséggel és ragyogó dialek tinajával.magával
ragadó. Bevallja, hogy a hit mathematikai
számokkal, vegytani képletekkel, természettu
dományos tételekkel, — nem bizonyítható. A
hit az érzés világa. A tudós tudja a viz vegyképletét, azért vájjon ismeri-e, ha meg nem
ízlelte ? A vak ember is tudhatja, hogy mi
az a fókusz, ismerheti a fénytörés törvényeit,
de lát-e azzal, ha szemidegei elsorvadtak ?
Majd következik Goethe, akit szeretettel idéz,
Schiller, Darvin, több híres szabadgondolkozó
s velük bizonyítja a maga igazait S a hall
gató emelkedik, száll vele, száll a lelkiség felé.
Természetes, hogy csak a magam be
nyomásáról számolhatok be és bevallom,hogy
Prohászka konferenciáiról esténként mindég
azzal az érzéssel távoztam, hogy jobb vagyok
hogy az élet sok salakjától tisztultam, hogy
az élet nemesebb tartalmát érzem.
Porikies, Kleón, Cicero, Antonius, hogy
csak e néhányat és ellentéteket említsek a 2
ókori letűnt knltur életet élő nemzet fiaiból,

inkább álmélkodó, mint kíváncsi hang. —
• 60,000 pengO forint!. — mondja Széchenyi;
mely szavaira végtelen éljenzés tört ki. (Hat
vanezer pengő forint igen nagy összeg volt
abban az időben!) A lelkesedés leírhatatlan
volt s elragadt a főurakra is, kik közül gróf
Károlyi György nyomban 40,000 forintot
ajánlott ugyanazon célra s rajta kivűl még
számosan ugy, hogy az Akadémia etoő alap
tökéje 250,000 pengő forint, csakhamar biz
tosítva s ezzel a magyar tndös társaság meg
volt alapítva.
— >S miből szándékozik a gróf ur
megélni ezen egy év alatt?. — kérdezték
gyűlés után Széchenyitől.
— -Barátaim csak eltartanak!. — viszonzá ez mosolyogva.
Széchenyi egyszerre népszerűvé lett t
Hfjjg tálaira IjMááMtoti
Hrtrr
m

kitűzött nagy föladat végrehajtásához: Magyaroresdg
ujjáUrtmlétéke*.
Roppant föladat volt ex! Hasiak, mint
megfisontosodott középkori állam, a sok hábo
rús viszontagság miau annyira elmaradt a
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Szép húsvéti adomány. A szombat
helyi egyházmegye püspöke, _ dr. István Vil
mos ur őméltósága, ismét lenyes jelét adta
nemeslelküségének, amidőn a kemeneshőgyészi
templomtorony építésére kétezer koronát, a
templom javítására pedig 50 koronát adott.
1

Megszökött az atyai házból — mint
a 'Sárvári J á r á s , irja — egy kedves,
egy édes, ragyogószemü kisasszony, akinek
dobogó szjve nagyon hevült, izzott, keblecskéje duzzadt-dagadott egy csinos színész, Korda
Sándor u'án, aki társulatával sárvárról Tatára
vándorolt. Hát mi nem irtunk erről a »ro~
mantiká«-ról hasábokat és nem fújjuk föl
cukros habkásává a dolgot, hanem azt kíván
juk, hogy a szerelmes, az édes, a kedves
Z. Margitka érje el célját, hogy az élet szín
padján mint derék magyar asszoi.y élvezhesse
a legteljesebb boldogság örömeit.
Időjárásunk. Március 24 én hajnalban
6ehWs Mpr-im h a f a d t H fok hideg, d» n d-r
és fagy nálunk kárt nem tett 25-én ismét
egy dér, az ünnepek alatt hOrős, száraz sze
lek uralkodtak. 30-án reggel egy kis hóziva
tar volt
Mindenféle. Edison, a világhírű észak
amerikai föltaláló és tudós férfiú, egy alka
lommal azt jósolta, hogy 200" év múlva
minden munkás ugy ruházkodhatik, mint
most egy milliomos. No majd meglátjuk!...
A kiütéses tifusz Budapesten csak nem akar
egészen megszűnni.
Rövid hírek. Szombathelyen legköze
lebb automobil-bérkocsijárat lesz. — Zala
egerszegen föllépett a sertésvész. A körmendi
magpörtiető-gyárban egy fakémény tűzet L got>. de a városi és környékbeli tűzoltók
óriá-i erőfeszítés árán a veszedelmet elfoj
tottak, de a kár így is jelentékeny. — Az
Északamerikai Egyesült-Államokban hallatlan
drágaság uralkodik; ahol-a- milliárdosok és
milliomosok tejben-vajban úsznak, a közép
osztálybeliek, a kisiparotok, munkások és
hivatalnokok .magas bér és fizetés, mellett
is tengődnek-vergődnek; a családok kénytele
nek nélkülözni, roppant drága a ruházkodás,
az élelmiszer, a neveltetés, szóval minden.—
Node mit is mondott egy alkalommal a ha
talmas állam jelenlegi elnöke Taft ur? Azt,
hogy a j ó Isten a gyermekeket, a részeg
embereket és az Egyesült-Allamomt különös
ótalmába vette; de szavain ő maga is egy
jóizüt nevetett. — Mernye községében a múlt
hét»n halt meg 82-ik évében Szabady Gábor
kántortanító, volt negyvennyolcas honvéd
főhadnagy. — Chikágó északamerikai két
millió lakosú város egy négyemeletes bútor
áruházában, a harmadik emeleten, az egy
neműek osztályában, tűz ülötl ki; többen le
ugráltak, néhányan a tűzben égtek el, sokan
veszedelmesen megsérültek. — Szombathely
már csakugyan nagyvárossá lesz: eltörlik a
zárórát — Kisunyomban Kálmán János 51
év óta kisbíró. — Jakfán Hirschle Sándor
asztalosinas véresre vert egy flut; főijeién--|
tették a bicskázó hőst
Szicília. Vegyük elő Európa térképét
és keressük föl a Földközi-tengerben Olaszor
szág egyik legnagyobb szigetét: Szicíliát, amely
még el sem takarította Messzina városának
és környékének romjait! Olt találjuk meg

Etna tűzhányó- hegyét, mely ismét katasztró
fával fenyegeti a szerencsétlen szigetét A
vulkán 14 torokból ontja a lávát, melynek
folyama egy kilométer széles és gyorsan teszi
meg ulját a községek felé, akközben pusztítja
a mezőket és rémíti a községek lakosságát
A lava forró, amely elöl az emberek kétség
beesetten menekülnek es körmeneteken kérik
a jó Istent, hogy állítsa meg a pusztító lava
előrenyomulását Közbcn-közben erős löldreugés is lémitgeti a népet. Ezelőtt nyolc evvel
is öntötte a tüzetokáuó hegy a lávát, de
a mostani ömlés amazt túlhaladja. — E pil
lanatban irja egy Olaszországban tartózkodó
ismerősünk, hogy most már abban remény
kednek, hogy a hegy működése csükkenni.fog.
A kár eddig is roppant nagy. Régente az Etna
nagyobb veszedelmeket is okozott: 15, 20, söt
egy alkalommal 00 ezer embert nyelt el a láva;
Katánia városát többször is elpusztította és
nagy vidéket elpörzsölt — Éjjelenkiut külö
nösen borzasztó—láU'aiij
midőn—M—Kin»
vérvöröseit válik ki az égboltozatból.
A Balaton melle: A Balatoni Szövet
ség dr. Óvári Ferenc alelnök és Cséplő Ernő
titkár aláírassál körlevelet intézett az iskolák
igazgatóihoz, hogy a tanuló-ifjúság kirándulá
sait irariyii.-ak a Balaton vidékére, ahol >
fiatalságnak gondolat és érzelemvilágára kelle
mesen és nemesen ható jelenségeket találnak.
A szövetség minden tekintetben útmutatást
és segédkezést ad a hozzá fordulónak.
A választok névjegyzékének kiigazí
tása. Az országgyűlési képviselő választók
névjegyzékének kiigazítására kiküldött bizott
ság d. Takách Ferenc elnöklete alatt március
hó 31-én délelőtt állította össze azoknak a
névsorát, akik a még mindig érvényben levő
választói törvény, vagyis 1874. évi XXXIII. t
c alapján 1011-ben választójoggal fognak
birni. A felszólamlási időre annak idején fel
fogjuk hivn: olvasóközönségünk figyelmét
Méhészeti szaktanítói kerületek. A
méhészeti szaktanítói kerületeknek eddig ér
vényben volt beosztása a m. kir. földmivelésOgyi minisztérium f. évi 114.754 A, IX. sz.
alatt kelt rendeletével változást szenvedett.
Eszerint ezentúl Mosón, Sopron, Vas, Zala,
Veszprém, Somogy, és Baranya vármegyek a
pápai székhellyel alakítót I I . méhészeti kerület
be tartoznak. Méhészeti szaktanítóul ebbe a
kerületbe Pataki Béla neveztetett ki, aki időn
kint beutazza a kerületéhez tartozó várme
gyéket, egyes községekben a méhészeti teen
dőkről előadást tart és a hozzáfordulóknak
minden e szakmába vágó kérdésekre a legkéfzségesebben ad felvilágosítást

14. s z á m .
a-törők szultánt, azután meg a muszka c á r t
— Székesfehérvárott ismét katonai botrány
volt:, a .l'-'-ik ulános-ezred horvát legénysége
megtámadott egy honvéd hadnagyot; a ka
tonai készültség kivonult, de a durva legény
ség ennek is ellenállott, végre is egy horvát'
tizedes halva terült el, a többit megvasalva
kisérték be a kaszárnyában. — Gálszécskozség határában egy vadász társaság egyik tag
jának fegyvere célt tévesztvén, a lövés Téglássy István miniszteri tanácsos fiát, dr. Téglássy Pál joggyakornokot találta; az altestébe
fúródott 145 sörét a fiatalember halálát
okozta. — Adánd somogymegyei községben
nagy tűz pusztított; a kár 150 ezer korona.
— Megyer községben is tüz volt, a félfala
leégett
Nem boldog a magyar. Legalább Euró
pában nincs több oly nemzet, amely évszá
zadokon át annyit küzdött volna függetlensé
géért, szabadságáért, mint a magyar; dehogy
teljes önállóságra nem tnd vergődni, annak
partoskodasa volL
volt. HT
ló..ka mindig a maga partoskodása
az a nemzeti küzdelem most is? kérlelhetet
len pártviszály, hatalomra való törekvés, fék
telenség, szenvedelem, békétlenség és — az
ellenvéleményen levőknek oktalan és jogtalan
megtámadása és rágalmazása. Mindezekhez
járul meg a szinmagyarság j ó részének kiván
dorlása és az Isten haragjának ostora. Ma itt
holnap ott pusztít a tüz. Az olyan tűzvészedelem pedig aminő a szatmármegyei ököritót
volt húsvét napján, amelynek több mini 300
emberélet eselt_ áldozatává, igazán gondolko
dóvá lesz bennünket: váljon mi lesz a sorsa
ennek a sokat szenvedett magyar népnek,
melynek a soknál is több az irigye, a hara
gosa, az ellensége P . . . .
Vásár-agy. Vasvár községe kérvényt
adott be a kereskedelemügyi miniszterhez,
hogy a f. évi jun. 111-ára eső országos vá
sár június .15 en legyen megtartható.

Eljössz még te egyszer . . .
Eljössz még te egyszer, eljössz még te hozzám,
Még az a te szived fölsajog, föllázad,
S fölkeresed, melyben örök pihenőre,
Nyugvóra tértem, azt a siri házat
Ahova az élet vásári zajából
Nem hatol be semmi szentségtörő lárma,
Vadvirágos, csöndes, pázsitos hantoktól
El vagyok előle mindörökre zárva.
Érzem, tudom én jól, fölkeresed majdan
Ezt a siri házat, a temetőkertet,
Amelynek ösvényén kicsordul a könnyed.
Az a fényes gyöngysor; az a rejtve rejtett
Megkérdezem tőled, fájó zokogással,
Mit csinálok ott lenn, van-e rólad álmom ?
És lelkem szerelme koporsóját törvén,
Átölelve s u t t o g ott a néma tájon.

Innen-onnan. Celldömölkön Hoffmann
Samu szikvizgyárában Klimics Lajos szolga
fejét gyártás közben fölrobbant szódásüveg
szétzúzta; Budapestre kellet: a szerencsétlent
gyógyítás végett szállítani..— Muraszombat
ban Balga Flórián gyógyszerészgyakornok
Bölcs Béla gyógyszertárában, családnevét bel
ügyminiszteri engedelemmel Bátorra változ Elsultogja, amit végig érzett érted,
tatta. — Jakfán Német Istvánné . a malacok Amit végig küzdött száz meg ezer vészen,
röfögése által figyelmeztetve a hidas mögé Azt a nagy szerelmet majd akkor megérted,
m m l és m'gr^alll,!''' . ' " " " i ;PJ.egy kis cseMegtudod, atérzed. de már késő lészen.
csemőt, akit egy ismeretlen anya takart el, a" J3Iajd áiYdrinegéiuul a esalödáu könuy
malacok szétmarcangoltak. A 8 hónapos, kis Mely a kálváriák útját elénk mérte . . .
dedet eltemették, a szívtelen, gonosz anya De töröld le könnyed, lelkem megbocsájtott,
után pedig nyomoz a csendőrség. — Ferenc Bocsásson meg ott fönn az Isten is érte!
Ferdinánd hir szerint májusban meglátogatja
Soda Lajos.
h,
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sasa*
bizonyítják a közvetlen szó végtelen hatalmát.
Azóta sokat fordult a világ, most is két hazai
jelenség igazolja, hogy az élö beszéd csodás
hatalma nem szűnt meg. Odakint Tisza, üt a
felszentelt falak között a müveit emberek el
hervadt hitét életre keltő rajongó főpap. Nem
lehetetlen-e ez épen a huszadik században, j
mikor szellemi forradalom van, mikor poli
tikai, társadalmi keretek, ropognak, mikor
• égészen uj eszme és gondolatvilág helyezke
dik el a fáradt, a lázas, az ideges, a lelki
beteg emberiség között: ime, ezer ember az
értelmiség felső régióiból Prohászkát megy
hallgatni ? Nem, mert aki egyszer besodródott
valahogyan az ő fenkölt, szárnyas igéi hall
gatására: annak az lelki s z ü k s é g . ^
Vemer

Dal

László.

. . .

H I R E K.
^
A nyolcvanéves, király, őfelsége tudva
levőleg 1830. évi aug. hó 18-án született, te
hát nyolcvan éves lesz.Mint jelentik, királyunk
június végén Ischlbe utazik és ott családja
körében üli meg SO-ik születésnapját, ahol.a
többi között az angol király üdvözölni fogja.
As nj czelldömölki apát, HóUesy
Rupert István. 1843. aug. 14-én született
Kismartonban: a szent Benedek-rendbe a
0-ik gimn. osztály elvégzése után belépvén.
1872-ben szentelték áldozó-pappá. Kőszegen
kezdte meg tanári működését, 1874—1885-ig
Esztergomban, ettől 1899-ig Sopronban taní
tott, 1899 ben az ekkori főapát az eszter
gomi ház főnökévé és a főgimnázium igaz
gatójává nevezte k i ; innét lép a celldömölki
apáti székbe. Tehát egész élete az iskoláé
rnlt; " k i n " " ' Beaelty rflflk&léfie, nem a
nyilvánosság, nem a nagyközönség, hanem
az iskola falai között folyt le. Különösen a
latin és a göiögnyelv volt szaktárgya. A leg
nagyobb lélekismerettel töltötte -be azt a
díszes állást, melyet elfoglalt; pontossága,
ügybuzgalma példaszerű volt és soha mellé
kes ügyek el nem vonták ót az isk'.iato!.
Rendtársai szei etettél vették körül, tisztelték
és becsülték, amit legjobban bizonyít az a.
körülmény, hogy a rendtársak bizalma a vá
lasztás alkalmával feléje irányult. Isten él
tesse őt sokáig uj méltóságában, mint utód
ját az egykori Hollósy Jusztinián felejthetet
len czelldömölki apátnak.
1

Egy dalt akartam írni rólad,
Gyönyörűt, — szebbet, mint te vagy.
A Múzsa mindig hü vtolt hozzám.
Az egyszer mégis cserbe hagy.
Pedig itt enyeleg köröttem,
Rám mosolyog é s integet.
Kacag, mulat, hogy im hiába
Keresgetem a rímeket.
Száz dallam is cseng a szikembe
S dalokba szőni nem birom.
belkem Vergődik tehetetlen
— HeVer a toll a papíron.
A Múzsa hütelen. — Hogy irjak? . .
Kitárom tiszta szikemet,
— Ugy sincsen szebb rím a Világon.
Beleirom a nevedet.
NOVAK PÁL.

külföldtől, hogy, ha néhanapján idegen vető
dött hozzánk, az vagy szánakozással, vagy
gúnyosan tekintette hazai gyarló állapotainkat.
Széchenyi lázas tevékenységgel látott
munkájához. Első dolga könyveivel és tettei
vel forradalmat előidézni a közvéleményben,
valamint a gazdaság, ipar és vállalatok me
zején. Köteteket kellene összeírni, ha Széchenyi
munkásságát, végrehajtott nagy tetteit, főleg
pedig párt küzdelmeit leírni megkisérelnök.
Alkotásaira elég rámutatni; küzdelmeit lehe
tetlen ily rövid előadásban fölsorolni.
Legelőször is a magyar mágnásókat
igyekezett a közügyeknek megnyerni. Ezideig
vagyonosabb főuraink nagy része Bécsben
élte világát s ott költötte el pénzét Legföljebb
Pozsonyban, az ország határán, tartott ország
gyűlések alkalmával láthatta méltóságos és
nagyságos szinöket a haza. Széchenyi sas
szeme tüstént észrevette, hogy főrendü társait
a >haza szent nevével* már nem lehet k i 
mozdítani Bécsbői: hanem igenis azzal, ha
meggyőzi őket, hogy mulatság és szórakozás
itthon is épp oly bőven, csakhogy olcsóbban
kínálkozik. Társaira aztán bámulatos ügyes
séggel vetette ki a hálót ugy, hogy aki bele
akadt, ki sem szabadult többé.

Á

Eljegyzés. Dr. Scheiber Jenő pápai
ügyvéd jegyetváltott Singer Sárika kisasszony
nyal Pápán.
A kereskedők egyletének helyisége.
Az egyesület megalakulván, helyiségéül az
Dj-kávéház külön-termét bérelte ki, ahol
minden kedden este összejövetelt, illetve ér
tekezletet tartanák az egyesület tagjai.

A külföldön lebzselő magyar főurak
visszaédesgetésére Széchenyi Pozsonyban ló
versenyekéi kezdett rendezni; azután Wfenyészlő-egyesülelet
alapított Csakhamar
azonba fölvillant lelkében az a nagy gondolat,
hogy az ország szivében, a fővárosban
kell
egyesíteni a nemzet minden erejét, minden
nagyobb szabású vállalatát E célból javaslatba
hozta, hogy a lóversenyeket Budapesten tart
sák s a lótenyésztő-egyesületet is tegyék át
a fővárosba. Ez egyesületből néhány év mnlva
a ma is virágzó Országos Qatdasdgi Egye
sület fejlődött ki. Majd keresztül vitte azt is,
hogy az u. n. pozsonyi klub (— Társas
egyesület) is a fővárosba hozassék s megnagyobbittassék. így támadt a Kosssuth Lajos
utcában máig fönnálló nemzeti-, vagy Urikaszinó, hol Széchenyi hatalmas példája után
lassankint nemesebb szórakozáshoz s üdvösebb
eszmecseréhez is kedvet kaptak nagyuraink.
Tárgyat és alkalmat maga Széchenyi szolgál
tatott nekik. Alig mult el nap anélkül, hogy
a fővárosnak, vagy az országnak valami hiá
nyára ne figyelmeztette volna társait
',' (Folyt köv.)

szám

T; Beifftatás. W uj pannonba
dr. Hajdú Tibornak hivatalos installatioja
jövő kedden: április 5 én fog megtörténni
Pannonhalmán. Ez alkalomra áz egyes rend
házak képviselőin kivül nagyon sok egyházi
és világi előkelőség hivatalos. — Az uj fő
apát a jövő-hó elején kezdi meglátogatásait
Programmbeszéd. Dr. OstfTy Lajos, á
czelldömölki választókerület
képviselőjelöltje
folyó hó 10-éu, vagyis jövő vasárnap délután
tartja • programmbeszédét
városunkban a
{ Szentháromság-téren. Mint értesülünk, a vá
lasztók nagy számban készülnek az összes
községekből CzelldőmöHtre, hogy meghallgas
sák azt a prograramot, melyben Ostffy poli
tikai álláspontját foglalja össze és tárja a
választók ezrei elé.
V a s v á r m e g y e alispánja utasította a
járási tisztviselőket, hogy a tanköteles gyer
mekek vidéki mezei munkákra való szer
ződtetését mindenképpen akadályozzák meg.
P á r t g y ü l é s . A közelgő országgyűlési
képviselői választásra a pártok nagyban készülődnek. Csütörtökön dr. UstHy Laios jelölt
megválasztásának érdekében népes értekezlet
volt a 48-as pártkör helyiségében, melyen
több mint 250 bizalmi férfiú jelent meg a
kerület összes községeiből. Ez az értekezlet
alkalmas volt arra, hogy a választás esélyeire
nézve kiki m á r előre is véleményt alkosson
magának.
Áthelyezés. Szagmeiszter János__máv._
hivatalnokot a szombathelyi üzletvezetőség
Veszprémbe helyezte á t
.— Ipartestületi ügyek. A celldömölki ipar
testület választmánya ma délelőtt 11 órakór
ülést tart a városháza tanácstermében. Dél
után '£ órakor pedig ugyanott rendes évi
közgyűlésre jönnek össze a testület tágjai.

Hamisított élelmicikkek a piacon.
Többen panaszkodnak, hogy piacunkon több
árusító asszony a nagy haszon szemelőtt
tartásával hamisított árut bocsát forgaloinbn.
Nevezetesen a tejszint liszttel és aludt-tejjel
vegyitik, mely aztán m á r másnap kovász
módjára leidagad, megkel. Felhívjuk e körül
ményre a vizsgálatot végző orvos és biró
urak ügyeimét
Egyik helybeli
vendéglőben jóízű
spritcerezés közben egy vendég szól a pin
cérnek: 'Kérek ujságot!« Mire a pincér h i 
vatásának tudatában rákezdi: -Szalámi, sajt,
hideg felvágott, sonka, pariser . . .« (Ezek
azután újságok! Szedő.)
Felakasztotta magát Kenyéri község
határában egyik útszéli fán akasztott embert
láttak a járókelők. A helyszíni szemlét végező
Somogyi Aladár szolgabíró és dr. Király János
járáiorvos megállapították, hogy az ismeret
len életunt öngyilkosságot követett el.

Leégett szalma. Nagysimonyiban márc.
hó 25-én délután tűz tltött ki. Németh János
ottani gazda szalmakazlából csaptak ki a
lángok. Mire a mentési kísérlet megkezdődött,
a kazal teljesen elégett A kár mintegy 200
koronát tesz ki.
' V A szelestei uradalmat, szombathelyi
hír szermt;^B^'düSgazuag"fCurT~BaBih~H3mr'
báró, .kétmillióhatszázezer koronáért huszárhadnagy fia részére megvásárolta. A birtok
tudvalevőleg Fesletits Andoré volt. A király,
tekintettel a rengeteg adósságra, megengedte,
hogy a hitbizományi birtok eladassék ama
föltétellel, hogy a hitelezők kielégíttessenek.
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5. oldal.

1881. évi 60. t.-c 4)2. í-ában jelzett
árfolyammal számított és az 1881. évi
november hó 1-én 3333. sz alatt kell
m. kir. igazságOgyminiszteri rendelet 8.
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött keséhez letenni, vagy
az 1881. évi 60. t.-c. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál
történt előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Celldömölk, 1910. évi január 28
BARTHA ELEMÉR
kir. járásbiró.

P Á L M A KAUCSUK
SAROK
VMH

CIPÖJíN

_

mely áll: két lakásból és a
hozzávaló mellékhelyiségek
ből, két házhelyből azonnal
eladó

v

Bővebb értesítés nyerhető:
VÖRÖS JÁNOS háztulajdo
nosnál. (Koroncay-féle ház)
Újtelep.

OKLEVELES

Egg szép, eyészi
3-ik évében levő szőke
FIÚGYERMEK
Jobb családnak
örökbe adatik.
Cim a KIADÓHIVATALBAN.

S-.QLQOLTVANYT
ne regyen addig, mig - az alanti telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a közOnség elősegítésére alakult és oly olcsó
áron lehet oltványt avagy m á s egyéb veazscoi beszerezni, hogy más telep ezen árak
kai nem versenyezhetik. Az árjegyzék sok
hasznos tudnivalót 'tartalmaz és ingyen,
bementre küldetik, aki cimét tudatja.

42/1910. ti-, sz.

,
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Árverési hirdetményi kivonat.
A celldömölki kir. járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
hogy Cseh Ferenc kocsis, pápai lakos
végrehajtatónak — Balassa Gábor vönöczki lakos által képviselt kiskorú Seil
Lina, Gyula, Kálmán és József végre
hajtást szenvedők elleni 294 K 90 fill.
tőkekövetelés és ennek járulékai iránti
végrehajtási ügyében a celldömölki kir.
járásbíróság területén levő a vönöcki
160. sz. tjkvben A 1. 2 sor 397. hrsz.
alatt felvett a Templon-uton aluli dűlő
ben fekvő szántóföldre 112 K-ban ezen
nel megállapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlan az 1910. éti április hé

azonnali belépésre
. . k e r e s t e t i k . .*.
A k i as

lroiit

önállóan
zetni

ve

képes,

•rr~. e 1 önyben - y
..

részesül.
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Bővebbet a
KIADÓHIVATALBAN.

8 (kilenc) napjának d. e. 9 érakor
Vönöck. községházánál leendő árveré
sen eladatni fog.
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Hirdetmény.

KiskSosI
tulajdonát képe*

község

ttsbirtokossái^ak

St*

SÉGE révén

földWrtokosofc
800 k a m a t é i kezdve 4 és
Ü l sxájaléfcM rfrltntéae*
kölcsön*! jsthataak.
Közvetítési dij nem
.

számit*

tátik.

korcsmahelyiség és
= szatócs-üzlet m=
19W. M ápfitts 16 24-én délután 3 érakor
nyüvános árverésen bérbe í*t adatul.
Feltételek megtekinthetők: Sebestyén János

Drágább* rtiezaatt eW*Yösar>
K O N V E R T . A L , TATNAK.

KÖZJIBTOKOS SÁG.

Magyar M í n < m n & y ár R,-t,
Központi lrodt: Bndapest, V., Sas-u. 25. sz. — Teléfon-sz.: 107-16. -
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Gyártelep: Selyp^— Telefon: Hatvan 46.

Elsőrendű Selyp! portlandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő
rninőségüt, mely a portlandcement szabványait 50 \ - k a l túlhaladja.

Németh

töb b é !

uri szabó

nem cserélék szappant,
mióta Bergmann Steckenpíerd-llliomtej8zappanát
(védjegy
Steckenpferd,
készítő Bergmann & Co,
Tetschen a. E.) haszná
lom, mert ez a szappan
a leghatásosabb az összes
orvosi szappanok közül
szeplő ellen, valamint a
szép, puha és finom arc
bőr ápolására. Darabja 80
fillérért kapható minden
gyógyszertárban, drogéri
ában és
illatszerüzlet
ben stb. -

László

CELLDÖMÖLK,

Kossuth-n.

Készit remek szabású
polgári, papi és egyen
ruhákat legelegánsabb
kivitelben, olcsó áron.
A legújabb szövet- és
posztó-minták megér
keztek.
Kifogástalan szabás I

már most megvásárolhatjuk

100 darabot 00 krajcárért
EVE

NÁWBTTR

ereskedésében CELLDÖMÖLK.
, Nyomatott DinksreveNándor villameröre- berendezett könyvnyomdájában, Celldömölk:—

