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Az utolsó nemesi felkelés. 
Országos ünnep. 

Még benne vagyunk március idu
sának fúrró hangulatában és már ismét 
ujabb, nagy és emlékezetes évforduló 

—megünneplésére készül az egész ország 
népe. Ez az országos ünnep, mely az 
utolsó nemesi felkelés hű tükrét helyezi 
a nemzet elé, egyben rehabilitálni óhajtja 
az abban részt vett apáinkat, kiket 
gyávasággal vádoit és bélyegzett meg 
gyűlöletes ellenségünk: Ausztria. 

A mult évben volt száz éve annak, 
hogy egész Európában győzedelmesen 
vonult keresztül a francia kard; Napóleon 
lábainál feküdtek a legnagyobb biro
dalmak. 

Az újkori világhódító a Habsbur
gok ti ónját is le akarta dönteni; a meg
semmisülés veszedelme fenyegette — 
Ausztriát. 

1. Ferenc császár fegyverbe szól-
litotta a magyar nemességet trónja meg
mentésére. Ausztria védelmére. 

A harc kimenetele ismeretes: Na
póleon megsemmisítette az osztrák had-

Gróf Széchenyi István 
emlékezete. 

(Folytatás.) 

Ámbár az idősebbek fejőket csóválták 
a nagy -tervek hallatára, nem akarván elhinni, 
hogy ami nélkül az ország évszázadokon át. 
ellehetett, az most egyszerre égető szükséggé 
és életkérdéssé vált legyen; de a fiatal nem
zedék áhítattal fogadta a nagy hazafi minden 
szavát, lelkesedett rajta s kész volt tűzbe, 
vízbe rohanni'a zászló ntán, melyen a nem
zet sziveit s a. haladás jelszavát lobogtatta -
előttük e lángelméjü vezér. 

Akkoriban Buda és Pest között csupán -
egy hajóhid-volt, melyet a téli "hónapokban 
rendeken szétszedtek ugy, hogy ez idő alatt 
a maPfőváros jobb- és balparti rész* között 
részint-csak kompokon, részint-J ^jégMjátán-
történt a közlekedés. Ez gyakran, kivált szél
vész, nagy köd, vagy jégzajlás alkalmával ugy 

^ ó l v á n teljes lehetetlenné vált, vagy, ha le
hető volt is, életveszéllyel j á r t Széchenyi, 

erűt és Ausztria csúfos vereségét az 
insurgensekre hárította, ezeket állította 
pellengére és vádolta meg gyávasággal. 

Osztrák források nyomán irt törté
nelmi munkák egész sorozata száz esz
tendőn keresztül kompromittálta a ma
gyar nemzet vitézt bátorságát, sót akad
tak magyar történetírók is,akik egyetértve 
az osztrák felfogással, az utolsó nemesi 
felkelést nemzetünk és hazánk szégye
nére állították be a világtörténelembe. 

Ausztria, mely a mult évben nagy 
ünnepségek rendezésével adózott az 
1809-iki háborúban elesett osztrák ka
tonák emlékének s a csatát vesztett 
János főhercegét ugy igyekezett feltün
tetni, mint a legjelesebb hadvezért, 
megismételte vádjait, gyávasággal bélye
gezvén meg a magyar insurgenseket. 

Magyarország hazafias vármegyéi 
ez év május haviban a Győr melletti 
Kismegyeren rendeznek országos ün
nepséget az utolsó nemesi felkelés' em
lékezetére s ennek az ünnepélynek az 
ad rendkívüli diszt, hogy egy olyan 
történelmi munkát ad a nemzet kezébe 

hogy az ikerváros gyarapodásának akadályát 
megszüntesse, állandó kő- vagy vashíd építé
sét javasolta. Erre a tervre megint igen so
kan azt mondták, hogy lehetetlen. Olyan szé
les lolyóra, mint a Duna, nem lehet hidat 
erőszakolni. Még inkább útját állotta e terv 
kivitelének az a körülmény, hogy Széchenyi 
a hid értésével messzebb célzott, mint csu
pán a főváros jóllétére: a vám által hozzá 
akarta szoktatni a magyar nemeseket az 
adófizetéshez. 

Az uj hid ugyanis részvények utján 
szerzett pénzen vala építendő, melynek ka
matját a hidvám födözné. A hidvámot pedig 
nemes és nem nemes egyaránt fizetné. Szé-
•chenyi ezzel darázsfészekbe nyúlt, merta régi 
módi nemes urak mindnyájan azt zsibongták: 
abból ugyan semmi sem lesz, hogy mi ma
gyar nemes létünkre még adót, vámot fizes-
cisní- nem jjajjpBfc mi parasztok1 Széchenyi-
azonban nem is hederített rajok, hanem azo
kat, akik igy beszéltek, nevetségesekké tette, 
kigúnyolta vagy az országgyűlésen, vagy az 
újságokban, vagy magántársaságokban.-Ellen

es az egész müveit világnak, amely a 
száz éven át — osztrák forrásból ere-
dőleg — kompromittált insurgenseket 
rehabilitálja. 

Az utolsó nemesi felkelésben részt 
vett vármegyék jeles történetírónkat, dr. 
rugonfalvi Kiss István győrmegyei fö-
levéltárost bízták meg az insurrekció 
történetének megírásával. 

Kiss István dr. nagybecsű munkája 
most került a könyvpiacra, amelynek 
csak egyetlen hibája van, hogy t. i. 
nem adták ki az összes művelt nem
zetek nyelvén, megismertetve azokat-
az utolsó nemesi felkelés igaz törté
netével. 

Lapunk szűk tere — sajnos — 
nem engedi, hogy. a rendkívül becses, 
szinte szenzációszámba menő hatalmas 
történelmi munka anyagát kellően is
mertessük és méltassak, azt azonban 
mint örvendetes tényt le kell szögez
nünk, hogy az abban felhalmozott for
rások szerint megjelölt adatok, okmány
nyal igazolt tények megdöntik az osz
trák történelmi irodalom hazugságait és 

felei utoljára is meghódoltak s a torvényja
vaslat keresztül ment az országgyűlésen, 
melynél fogva a nemesek megadóztatása a 
hidrámra nézve elfogadtatott Az országbíró 
e fölötti bánatában könnyeket hullatott s k i 
jelentette, hogy soha sem megy ét azon a 
szerencsétlen hidon, .melynek felállítása nap
jától számitható a nemesség hanyatlása.* Így 
beszélt az ország első embere. 

A Lánchíd végre is elkészült Ha végig 
mentek rajta s ott a kő-oroszlán talpazatán 
Széchenyi nevét olvassátok: ne feledjétek, 
hogy e nagyszerű hid lélrejoreiele első sor
ban az ö lánglelkének, fáradhatatlan tevékeny
ségének köszönhető. S ha letekintetek a híd
ról a hatalmas Dunára, mely száz meg száz 
gőzhajót emel hullámain: jusson eszetekbe, 
hogy a dunai gőzhajózási is Széchenyink te
remtette meg. (5 vette munkába s hajtotta 
végre, mint királyi biztos, a Duna medrének 
kitisztítását, mely annyin sikerült, hogy 
1834-ben már az első gőzhajó akadály nél
kül mehetett végig a meglisztitott folyamon. 
Ez által s más rendkívüli fáradozásai által is 
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az egész Ausztriának szemébe rágja 
a megbízhatatlanságát, a történeti igaz
ságok meghamisítását. 

A mű vármegyénket is közelebbről 
érdekli, mert a megyei felkelő hadak 
szereplését is bőven ismerteti. 

Alig jelent meg a nemzet becsült
tét közelebbről érdeklő munka, mely 
nyomasztó érzéstől szabadította fel a 
nemzetet. 

Az országos ünnepélyt rendező 
vármegyék méltóbb, szebb emléket nem 
ál l í tha t tak apáinknak, minthogy a gyá
vaság bélyegét róluk levéve, a történeti 
igazságnak megfelelően átutalták azt 
annak, akit megillet — az osztrák had-
erőnek. 

Miért T . . -
Miért van az: hogy amikor meglátlak, 
Kigyúl az arcom, szemem felragyog, 
S megcsendülnek ilt benn, a szivem mélyén 
Fájó, szerelmes, eltitkolt dalok? 

Miért vau az: hogy amikor felém jössz, 
Egy édes sejtés fogja el szivem 
És mámoros álomba ring a lelkem 
S hogy van menyország, azt is hiszem? 

Miért van az: hogy amikor tovább mész, 
Eros, fájó nyilalást érzek én 
S minthogyha mindent elvesztettem volna, 
Kihal lelkemből is minden remény? 

Miért van az: hogy amikor nem látlak, 
Könnyekbe lálwd mind a két szemem 
És én, ki soha senkit se szerettem, «. 
Magamtól kérdem, mi a szerelem? 

Kocák Pál. 

Az utolsó nemesi felkelés neveze
tes évfordulóját ez év május havában 
ünnepli meg az ország és nemzet. 

Ez az ünnepély most már fényes | 
lehet, mert az utolsó nemesi felkelés
ben részt vett apáinknak az elmismerés 
pálmáját nyújtja, ezredéves dicsőségün
ket régi fényében ragyogtatja »az insur-
rektió története.* 

Az ünnepélyen, mely —mint már 
említettük — a Gyér melletti. Kisme-
gyeren. a döntő ütközet színhelyén les/, 
képviseltetik magukat az insiirrertiőban i 
részt vett összes vármegyék. 

• ' 

Goda Béla, győrvármegyei alispán ] 
elnöklete alalt egy nagy bizottság késsiti 
e lő az ország uuuepségél. 

^ Heti krónika. 
RÓBUi zarándoklat Takács György 

és neje, továbbá özv: Schütz Adolfné 
és özv. Szabó Lajosné - ma indulnak 
római zarándokutjokra. 

Programmbeszéd Dr OstfTy Lajos, 
kerületünk egyik i-8-as képviselőjelöltje, 
ma délután 3 órakor tartja programm-
beszédét városunkban a Szentháromság-
téren. 

Április 8-án, Széchenyi István gróf a 
•legnagyobb magyar* halálozásának félszáza
dos evlordulóján püspöki intézkedés folytán 
délelőtt 8 órakor az apátsági templomban 
isteniszolgálat volt. melyen a tanulóifjúság 
vett réáUEt — Kedves olvasóink kegyes ügyei
mét e helyen i-fölhívjuk .Széchenyi emiéke 
zete« cimü tárcacikkünkre, mert érdemes arra, 
hogv minden hazafias érzést) hölgy és férfi 
elolvassa.'— Holnap, április 11 én, mint az 
1848-ik évi törvények szeutesilésének évfor
dulóján reggel 9 órakor a helybeli apátsági 

templomban ünnepi nagymise lesz, melyen, 
mindkét rendbeli r. katli. tanulóifjúság részt 
fog venni. — Dtána kötelezőleg szünet lesz. 

Állatorvos Elrendelése. A celldö
mölki ál latvásárokon a teendőket eddig 
kevés állatorvos végezte . Minthogy azon
ban az állatorvosok száma ilyenkor ke
vésnek bizonyult, az alispin egy állat
orvossal többet fog a jövőben kirendelni. 

Halálozás. Tisztes nagykorban hunyt 
el f. hó 7-én délelőtt 10 órakor özv. 
Kecskédy Ignácné szül. Susik Terézia. 
Temetése tegnap délután fél 4 órakor 
ment végbe gyermekei, unokái , déd
unokái é s ^ z á m o s - j ó i s m e r ő s é n e k — m é l y 
részvéte mellett. 

Aa utolsó nemesi felkelés. Lapunk 
mai gzámában külön cikkben foglalkozunk az 
utolsó nemesi felkelés századik évfordulója 
alkalmából rendezendő országos ünnepéllyel. 
Abban erolUAK-.van téve dr. rugnnfalvi gjaj 
István győrvármegyei főlevéltáros, jeles tör
ténetin! művéről, aki az insurrectióban részt 
vett vármegyék megbízásából megírta >Az 
utolsó nemesi felkelés* történetét a való té
nyeknek megfelelő adatok alapján. Az illuszt
rált, közel négyszáz oldalra terjedő hatalmas 
munka most jelent meg. Rendkívül becsessé 
teszi Kiss István dr. művet, hogy a gyávaság 
megszégyenítő bélyegétől felszabadítja az 
utolsó nemesi felkelést. Az osztrák történel
mik ugyai.is meghamisítva a való tényekét, 
az osztrák haderő vereségét a magyar insur-
gensek gyávaságának tudták bei Ezzel szem
ben Kiss István dr. az elveszettnek hitt Kis
faludy Sándor naplójával teljesen rehabilitálja 
az insurgenseket. Az. egész utolsó nemesi fel
kelésnek hú tükrét ado s vérmegyénk közön
ségét, a késő unokákat is közelről érdeklő, 
gyönyörűin illusztrált mű ára 15 korona. 
Megrendelések a következő címre küldendők: 
Kiss István dr. györvármegyei fölevéltáros, 
f.yör. Vármegyeháza. 

csakhamar életbe léptette a l)unagözliajózá>i 
Társulatot, melynek hajói egész a Fekete-
tengerig közlekednek. 

Egyidejűleg számos óriási vállalat léte
sítésén fáradozott. A Tisza-szabályozás s ez
zel száz meg százezet holdnyi termofölduek 
visszahóditása az emberi munkásság .-amara. 
a Duna folyásának a Vaskóimnál való sza
bályozása: a vasúthálózat terveze.-e a legelső 
magyar vasútvonal megépítése; ai első pesti 
gótmalom és más gyakorlati vállalatok ré
szint Széchenyinek köszönik létflkct, részint 
buzgó előmozdítóra találtak benne, Mert az 
ő pártoltasa egyértelmű volt a siker biztosí
tásával Amihez lógott, azt keresztel is vitte 
éspedig rendesen' fényes eredménnyel. I)e 
semmitől sem irtózni annyira, mint a rend
zavarástól a. az erőszakos fölforgaláitét 

Minthogy politikai föllépésének első per
cétől fogva nem annyira éllenzékeskedni. 
mint inkább alkotni, teremteni iparkodott: 
természetes, hogy maga ellen zúdította mind
azokat, kik a kormány iránti bizalmatlan
ságtól eltelve, mindig és minden áron ellen-
zékeskedtek. Igy történt, hogy a nagy hazafit 
érdemei dacára, később az ellenzék êjzy r í -
sze keményen-megtámadla i_a nagy tömeg 

elölt majdnem mn.den népszerűségét el
veszte. 

1848-ban; mindazonáltal Kossuthtal és 
többi politikai ellenfeleivel kezet fogva, elvál
lalta a neki fölajánlott köztekeilésiigyi mi
niszterséget. meUre ót a nemzet közbizalma, 
mint — l e g g y a k o r l o t t a b b , leg
kitűnőbb szakembert, és rendkívüli érdemek
kel bíró férfiul kijelölé. Meg volt róla győ
ződve, hogy a közügyektől való visszavonulása 
még nagyobb veszedelembe döntené szereteti 
hazáját. A kötelességérzet tehát öt is a kor
mányhoz láncolá s ö vonta is azt teljes ön
megtagadással, de nagy lelki keserűséggel 
mindaddig, mig egy felől a császárpártiak 
álnoksága Bécsben, másfelöl a szélső párt 
halalomrajutasa Magyarországban állását egr-
szen lehetetlenné nem lette s szenute a 
békés kiegyenlítés minden reménye el nem 
enyészett . . 

I.ázas ingerültsége naponkint növekedet}. 
Intéseit, veszedelmei jósló szavait egyik párt 
sem hallgatta meg. A haza vélt bukása fö
lötti mély bánatában szive megtörött, lelke 
elsötétült s iszonyú rémlátása végre a döb
lingi tebolydába juttatták, hol sok évi, bor
zasztó lelki fájdalmak közepet te 1860-ban 

öngyilkossággal végezte be életet. Tetemeit 
Nagycenkre szállították a az oltani temetőben 
levő Családi sírboltba helyezték el. Temetésén 
az egész országban ezernyi ezerén vettek 
részt és gyászolta öt a sromoru nemzet. 

Hőn szeretett nemzete csak sírjára te
hette le koszorúit s hálájának csak ércszo
borral adhatott méltó kifejezést. — Olt áll 
Széchenyi legnagyobbszerü alkotása: a Ma
gyar tudományos Akadémia, a Lánchíd s a 
Uuiia-gözhajóziLs főpontjai állal körnjezve. 
(Sopron városában is szép szobra van Széche
nyinek.) Hálás nemzete amaz éroszoborral a 
közmondásosán legnagyobb magyarnak ne
vezett férfiút tisztelte meg, mely cim teljesen 
kifejezv mije volt Széchenyi az országnak s 
mennyi hálával tprtozik tieki a nemzet, fi 
nélküle nem volnánk, nem lehelnénk ott, a 
fejlődés azon fokán, ahol most vagyunk. Hogy 
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emlier érdeme és dicsősége; abból ellenben, 
hogy *lett*, az oroszlánrész örökre az övé 
marad. (Dr. Ballagi Aladár.) 

Mi tehát Széchenyi érdeme? Ó nem
csak eszméket hirdetett, hanem áldozott és 
alkotott, izgatott és_ egyesitett, a nemzetben 
fölkellette a bizalmat a jövőben, föltámasz-
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Zászlószentelés. A helybeli vasu
tasok temetkezési egylete f. évi juliüs 
hó 10-én tartja a zászlószentelési ün
nepélyét, melyre a rendezőség már 
megtette széleskörű intézkedését. A va
sutasok deputátiója Retemen Tivadar 
állomásfőnök mint a temetkezési i egy
let diszelnökének vezetése alatt testü
letileg tisztelgett özv. Szőgyény Marich 
Ferencné, szül. Gorcey Paula grófnő
nél s felkérte a zászlóanyai tisztség el
vállalására. Őméltósága, mint annyi más 
jótékony intézmény lelkes támogatója, 
ezúttal is tanújelét adta nemesszivü-

ének és a felajánlott tisztséget elfo
gadta, miáltal a vasutasokat, mély há
lára kötelezte szeretetreméltó egyénisége 
iránt. 

Kórházi gondnokság. A gondnoki vál
ságnak oly hosszú vajúdás után — ugy lát-
szlk — must már vége szakad, mert a—leg
újabb gondnok, Mersich Jenő járási szám
vevő, e tisztséget végképen elfogadta, sőt az 
állása betöltéséhez a . pénzügyminiszter is 
megadta az engedélyt. 

Eskndtképes egyének összeírását az 
alispán elrendelte s igy a rendelet végrehaj
tása a közel jövőben végre log hajtatni. 

Gyűjtési engedély. Vasvármegye alis
pánja megengedte, hogy a megye területén 
a kemeneshőgyészi rom. kath. templom épí
tésére 60 napig, gyűjtés eszközöltessék. 

Örömhír. Mult számunkban hírt adtunk, 
hogy /.. Margit Sárvárról eltűnt Most ugy 
értesítenek bennünket, hogy Zwirschitz Mar
git az ő választottjával, névszerint Korda 
Sándor színésszel f. hó 7-én Aranyosmaróton 
egybekelt Lett tehát belőle derék magyar 
menyecske. ... 

Korteslakoma. Csüiörtokön 7—8 vidéki 
választópolgár vidám dáridót csapott a Ko
rona szálló vendéglőjében. Az eszem-iszom 
után fizettek — cédulával. A pincér átvette 
az utalványt azonban az irás kezdetleges 
volta gyanút keltett. A nyomban megkérde
zett pártiroda az utalvány hamis voltát meg
erősítette, mire a felsült atyafiak — restell-
kedve bár — a 16 koronás költséget saját 
zsebükből kifizették. 

Megszűnt járvány, A Várkeszőn ural
kodott vörheny megszűnvén, a járvány miatt 
bezárt iskolák kapui a nebulók előtt ismét 
felnyittattak. 
——Felrobbant szódásüveg. Kiss Ede va
súti alkalmazott fiacskáját súlyos baleset 
érte. A kis fiu szikvizet vitt haza a gyárból, 
de vigyázatlanságból a szódásüveget kiejtette 
kezéből s az eltörött Az üvegszilánkok á k i 
szabadult szénsav nyomása következtében oly 
erővel repültek szerteszét hogy egy ily szi

lánk a fiúnak egyik szemét kivágta. A súlyo
san sérült gyermeket nyomban Budapestre 
szállították. 

Közgyűlés elhalasztása. Az ipartestü
let mult vasárnapon délelőtt választmányi és 
utána közgyűlésre hivta össze tagjait. A rész
vétlenség miatt ezeket a gyűléseket azonban 
a mai napra kellett halasztani, amidőn most 
már ezek a gyűlések minden körülmények 
között meg fognak tartatni. 

Halálozások. Őszinte részvéttel vettük a 
szomorú hírt, hogy Pájer István nyugalma
zott nagyköcski r. k. tanító hosszas szenvedés 
után, nejének, szül. Bella Annának, rokonai
nak és számos tisztelőjének fajdalmára, éle
tének 41-ik évében, Sopronban f. hó 6-án elhunyt 
Április 1-én Tömböly József volt n.-simonyii 
tanitó Magyarkereszturotr gyermekei, unokái 
és dédunokái körében,-1 04 éves korában 
meghalt > 

áz Elektro bioikop tegnap este kezdte 
meg előadásait a Korona-szálloda nagytermé
ben nagy közönség jelenlétében. Minden este 
óránként előadás, szenzációs műsorral. Az 
előadásodon Sárközy Géza zenekara játszik. 
Az igazgatóság nem kiméi áldozatot a leg
újabb képek beszerzésére, hogy közönségünk
nek élvezetes estét szerezhessen. Belépődíj: 
I. hely 60 U n. hely 40 t , Itt hely 20 f 
Ma vasárnap az előadások A u. 4 órakor 
kezdődnek. A héten még bemutatóra kerül az 
ökontói halálbál. (Eredeti felvétel) 

Az első magyar öntöltö-toll a 
magyar elme életrevalóságáról tesz ta
núságot, hogy egy derék iparos, Darvas 
Vilmos, devecseri lakos vállalkozott el
més találmányával, az idegenből behozof. 
öntöltó-tollak kiszorítására. A Darvas-féle 
öntölló-tollak működése a hajcsövesség 
törvényének alkalmazásán alapszik. A 
tinta nem folyik ki bolólo oommifélo 
helyzetben sem, minden időben jól mű
ködik, szóval mindenkép megérdemli ez 
a hasznos kis jószág, hogy ked elté 
váljon a magyar közönség körében, áz 
arany-tollal felszerelt Darvas-féle öntöltö-
toll az ország minden papirkereskedésé-
ben kapható. (Ismertetést ingyen küld 
a feltaláló: Darvas Vilmos Devecser.) 

á hosszú élet titka. Sohasem hal ki 
azoknak az embereknek a fajtája, kik az élet 
meghosszabbításán törik fejüket Ha nem is 
tovább, de száz esztendőre szeretnék kitolni 
az emberi kor határát Most legutóbb Boston 
városában ütötte fel sátorát egy élelbölcs, 
aki nem kevesebb, mint 1000 esztendőre 
óhajtaná meghosszabbítani életünk folyását 
A bostoni bölcs tanácsai egyszerűek: fehér 
ruhát kell viselni, nOrényi ételt enni, nyugod
tan aludni, s tejet sohasem szabad inni, cél
szerű minél kevesebbet mérgelődni. 

totta a szunnyadó életerőt, az átalakulás vá
gyát, a cselekvés ingerét, önismeretre vezette, 
nevelte, egyesitette s eszméi valóságát alko
tásaival bizonyította, végtelen hazaszeretetét 
áldozatokkal igazolta. Egyszóval, fölkeltette a 
nemzetben a tettekben nyilatkozó honszerel
met, a nemzeti öntudat és az emberi jogok 
erős érzetét Ez Széchenyinek érdeme, ez az 
ő nagyságának mértéke. 

S most előttem ;• 11 Széchenyinek alakja, 
a körülményektől könnyelműségre ragadott 
mágnás-katonatiszt, aki halálos aggodalmak
kal és kínzó önvádakkal bírálja naponként 
önmagát; az erőtől duzzadó katona, aki azon
ban utazásai közben tapasztalatokat gyűjt s 
látja, hogy hazájában mily nagy az igazság
talanság, mert a tehetetlenség és az érdem 
jutalma egyaránt a nyugdíjazás, s hogy a 
jobbágy bírója a földesúr: farkas, aki meg
eszi a bárányt; előttem áll a mágnáskatona, 
az országot, világot látott férfi, aki megta
nulja szeremi az elnyomott jobbágyot, és 
annak testi és lelki erejéből meríti azt a hi-
tftl, "embffigáll Tff * közvéleménnyel, hogy a 
magyar nép ifjú nemzet és ezután kell csak 
jobb jövőjének bekövetkeznie. De előttem áll 
az a nemes alak is, aki az élet boldogságát 
föl nem lelvén, elhatározza, hogy hazája bol-
dogitására szenteli minden erőjét Előttem áll 
a' lelkes igazgató, a mágnás, aki szembeszáll 
kora előítéletével, lemond a népszerűségről 

és a magas körök kegyeiről, tűrve közöny 
havát és guny jegét; előttem áll a sikerek 
íérlia, folytonos aggodalmaival és félelmével; 
ott látom az 1843—4-V-iki országgyűlésen: 
diszmagyarba öltözik, mert réméli, hogy nem
zeti ünnepet ülhet a közteherviselés elvének 
elfogadását Látom a másik óriással való 
harcában, amelyet hazaszeretetből, a hazáért 

•| való aggodalomból viv meg és föláldozza nép
szerűsége utolsó foszlányait. Látom 1848-ban 
az általános elragadtatás között a bus Kassand-
rál Trója romjain, s hallom a velőket rázó 
szózatot: Oh, az én füstbe ment életemi — 
S látom Döblingben az áldozatot, aki magáta 
veszi mások bűneit, szenvedni; majd látom 
ismét hinni, dolgozni, védeni a hatalmas mi
niszter, Bach Sugalmazta rut . támadás ell.n 
a nemzet becsületét S hallom a pisztolydur-
ránást, amely jelzi a legnemesebb magyar 
életének kiatvását De hallom a költő szóza
tát is: 

Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dus élte kincsét ámbár napja inul; 
.llaucni.kraz.va, ami benne földi, 
Egy éltető eszmévé finomul. 
Mely fönmarad, nőttőn-nő tiszta lénye, 
Amint időben s térben távozik, 
Melyhez tekint föl az utód erénye: 
uhajt remél, hisz és imádkozik. 

Íme, tekintsünk szél -közgazdasági éle 
tűnkben. Ami igaz, ami hasznos, ami a nem

zetet emeli, az Széchenyi alkotása, vagy az 
ő szelleme hatása alatt támadt 5 mégis há
látlan t kor Széchenyi szelleme iráni, sót 
visszaél Széchenyi nevével, visszaélnek azok, 
akik a nemzeti erők egyesítése helyeit nem
csak a politikában, hanem a társadalmi és 
közgazdasági életben is visszavonást keltenek 
a faj-, felekezeti s osztálykOIOnbség szitásá
val. Vájjon olyan időket e l ü n k - e , araikor a 
viszálykodás fényűzését az osstályharcol 
megengedhetjük magunknak? Vájjon a nem
zetek nagy harcában megálhatunk-e az erők 
egyesítése nélkül? Vájjon nem kell-e követ
nünk különösen most Széchenyi intését, hogy 
mindnyájunknak egyesülnünk kell a haza 
szent szeretetében, a haza boldogságának 
előmozdítására ? . . . 

Nem szabad egy magyarnak sem meg
feledkeznie arról, hogy nekünk csak egy ve
zérelvünk lehet, amit Széchenyi életében lá-f"' 

i tunk, aminek Széchenyi »eszméjévé> lett: a'', 
munkás, áldozatkész hazaszeretet. 

Értsük meg Széchenyi szavát: >Tegyen 
mindegyikünk, amennyit tehet, hónáért, M i l i 

őéiért. Ti ki legbecsületesebben - legelszántabb* *j 
ban járanJja utolsó lehelteiéig a hazafiság 
pályáját, az legyen győztes, diadalmas!« 

Ekkor fogjuk a haza érdekében apró 
viszálykodasainkat abba hagyni. 

Br. Koltai. 

http://llaucni.kraz.va
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Alsészelestérdl írják. hogy » vidéken 
jól szervereit -betörő-banda garázdálkodik, 
amely óján a csendőrség eréjesen kutat, 
minap is Tótli János alsószeleslei gazdánál 
tettek éjjeli látogatást, elemelvén 148 K-nát 
ás ruhanemOrket. A finom madarak jóformán 
alaposan ismerik e vidék »h»lyzetét.« 
Ostfiatmonyfán régóta liaragos viszonyban 
vannak egymásai Gosztobj János és Szijjártó 
Pál ottani lakolok. Ujabban is sok volt a 
pletyka, a mende monda, végre aztán Cosz-
tola lesbe állott és pisztolyát haragosára el
sütötte: szerencsére nem talált, de a •tettek
kel tényező* honfit följelentették. 

Munkások nyngdijegyesíllete. Csönd
ben, de annál sikeresebben működő közhasznú 
n.tezményiink fokozatos fejlődésének egy jelen
tős állomásához érkezett. Épen most tizenhat 
esztendeje, hogy száztizenkél egyszerű,jóravaló 
magy. munkás összeanntt és HlPgalakliutia a 
Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyug-
dijegyesflletét, azzal az ideális céllal, hogy a 
megöregedett, munkaképtelen rokkant munká
soknak, iparosoknak tisztességes megélhetését 
az egyesülésben rejlő hatalmas erő fölhaszná
lásával biztosítsa. Hogy e becsületes törekvésük 
mily hatalmas eredményt ért el, annak 
igazolására elegendő fölemlítenünk, hogy az 
egyesű'et ma már százezerét méghaladó 
rendes fizető tagot számlál, vagyona az 
ötmillióháromszázezer koronát fölfiihaladta, 
vidéki fiókpénztárainak -zárna pedig 31-2. Ugy 
a tagok, minta fiókpén'tárak száma, valamint 
a vagyon is folyvást és.fokozatosan növekedik. 

A hü szolga Berlinben a minap meg
halt Stolberg gróf, a birodalmi gyűlés elnöke. 
Temetésekor a Szentháromság-templomban 
megrázó jelenet játszódott le. A szertartáson 
jelen volt az uradalom személyzetének egy 
küldöttsége is, köztük Ring. a grof komornyikja 
A hű szolga ura holttestének láttára síró-
görcsbe esett, majd pedig holtan rogyott össze. 
S/ivjzélhüdés oltotta ki eleiét. 

Tiznil l ié sikkasztás. Paris az első 
világváros, i'ük. hogy mindenben vezessen. 
Vezet hál » h w - h e n j s . Egy Dnez nevű je
le !ot A papi vagyonok-

ó átvételét rendezgette 
é - h neki a leghatalmasabb ö«sz°gel a 
maga javára e'kezelni. amit Csak va'aha sik
k é - t ó lophatott. 

Ha a gyufát az állsra fogja áruK. 
S- • van róla, hogy rövid idón bel"1 0 lil'er 

eay.l 1 • ayof . mivelho j az áll rn 
áru i . i " ugy. m ni a dohái j i . K e el- i 

e'ofordethat majd nálunk az ilyen n,r- i 
ame'y Frcneiaorszár! m esett meg, ahol j 

Április. Az úgynevezett bolondok hó
napja elé vegyes érzésekkel néz a világ. Attól 
tartanak, hogy a meleg február és március 
után hideg áprilisra lehet kilátás, ami kelle
metlen bolondozás lenne ettől az első 30 
napos hónaptól. Az első négy nap hideg volt, 
szeles, száraz, reggelenkint égy kis dér, 7-
dikén áldásos esőt adott az ég. 

Az Est: a hlrlapirás szenzációja. 
Április 15-én Miklós Andor szerkeszté
sében Budapesten uj napilag indul meg 
»Az Est" címmel. 'Délután, két órakor 

jelenik meg s az első teljes újság lesz, 
mely még az nap este a magyar váro
sokba viszi a főváros, az ország é s a 
világ az napi híreit. »Az est« a min
dennap délutáni legelső gyorsvonattal 
indul é s minden más újságot mege lőzve 
érkezik a magyar városokba. Az Est 

fn 
be 
léi 
sz'ni -n az li"; 1111 M'< • ü a g; njiot, a szomszé-
do Belgiumban azonban nincsen a gyujió 
állami ke- •• ben i b.u sokkal olcsóbb. Kö-
ztHebb egy mozdonyvezető tíz csomag gyuj-
t.it akart atc i ni] 'szni a határon, de ra ta 
Vi - len. Jii„or vonata az cl>ő nagyobb 

i incja varo.-b.i. I.r'elié érkezeit, a hab. :ol 
a táviratot, kapta a li'lei vámhatóság, 

hogy'az egész mozdonyt lailózlasMÍk le, mer' 
liz doboz gyújtót akar átcsempészni, ügy 
ni i l . letartóztatták az,egész vonatot s kö
ve o j rk j lu igy a mozdonyvezető 600 korona 
bi. i . iés* tizi's-en. A vasúttársaság kénytelen"! 

s tolt a b r ágo( kifizetni a mozdonyvezetője j 
_JiZ Bakii gyújtójáért. 

független politikai napilap, szabad és 
meg nem alkuvó, a politika, a társaság, 
a színház, sport és közgazdaság leg
újabb híreivel; szókimondásban és ra
dikális függetlenségben vele senki sem 
konkurálhat. Mottója ez: »Senki se le
het olyan nagy, vagy olyan gazdag, 
hogy Az est ne mondja meg róla az 
igazságot, és senki sem lehet olyan 
kicsiny és szegény, hogy Az Est meg 
ne hallja a szavát.« Szerkesztősége a 
legelsőrangu. Munkatársai : Ignotus, 
Bródy Sándor , Molnár Ferenc, Pásztor 
Árpád, Kéry Pál. Adorján Andor, Ger
gely István,. Kemény Simon, Szép Ernő 
és Sausinszky Imre helyettes szerkesztő; 
olyan gárda, melyet magyar lap alig 
mutathat fel. Sport rovatát az országos 
hirü athléta; (liliomot Ferenc vezeti, s 
minden rovat élén a legkitűnőbb em
berek állanak. Technikai kiállításában 
>Az Est« páratlan. Előfizetési árai: 
egész évre 16 K , fél évre 8 K , ne
gyedévre 4 K, és egy hóra 1 K 40 f. 
Egyes szám ára 4- fül. (két krajcár) s 
minden nap legalább tizenkét négy ha
sábos oldalon jelenik meg. «Az Esl« 
szerkesztősége és kiadóhivatala Buda
pest. VII . Miksa-u. 8. (Athenaetim palota. | 

Kaland a csörgő kígyóval. A forró 
földöv alatt egy utazó irja. Domb oldalában 
ké-zitelt viskóban aludt, amelyet csak ugy 
tákolt össze s amely általában nem nyújtott 
neki biztos menedéket a környékbeli veszedel
mes kiiyók támadásai ellen. Egy reggel miután 
felébredt, s.nfc^a ellenére nem ugrott ki 
azonnal az ágyból, hanem még néhány pillana
tig ott pihent. Szinte önk Sntelentti felnyitotta 
a sz-mét s e pillanatban a rozoga tetőről e; i 
csörgő tárgy esett le az ágyára. Az alakja 
i tán ítélve a félhomályban kerti tömlőnek nézte, 
de amikor sziszegésl is hallóit, azonnal tis. -
Iában volt vele, hoev veszedelmes vendéget 
kapott. A hatalmas kigyó nagyon izgatottnak 
látszott, az esés a magasból egészen kihozta a 
•odrából és fejét magasra emelve, minden 
pillanatban marással fenyegette. Richárd, igy 
hiviák az utazót, mozdulni sem mer 1 'ágyában, 
mert tudta, hogy ez halálát jelentené, Épen; 
augusztus volt és ebben a hónapban a 
legveszedelmesebb a csörgőkígyó marása. 
Richárd folyton ügyelte a-kígyói', amely kissé 
csillapodni látszott. A csörgés megszűnt és a 

kigyó, ugy látszik, kémlelő útra indultJNyakát 
előre nyújtotta, farkát összehúzta és testét 
kinyújtva, előre kúszott Richárd érezte/amint 
a hideg kigyófej nyakát, arcát, majd ajkait és 
szemét érintette. Ekkor már kénytelen volt 
Richárd le.hunyi a szemét, ami megint tárnádé 
állásra késztette a kígyót és a csörgés még 
erösebben hallatszott. A kígyó újra vizsgálni 
kezdte a farmer arcát,aztán lemászott a tér
deihez. Ott azután megpihent, de a legcseké
lyebb izomrándulásra felszisszent és támadó-
lag emelte fel fejét. Richárdnak végre is 
mentő gondolata támadt Ágya mellett egy 
szelence feküdt, azt hirtelen mozdulattal fel
kapta és ráütött a kígyóra. Ez már harcra 
készen várta az ütést és marással felelt: a 
marás azonban szerencsére az éles szélű 
szelencét érte. Richárd pedig ebben a pilla
natban belegöngyötte a kigyót a lepedőbe és 
kidobta. • _ . 

Az eltépett sorsjegy. Egy néme'országi 
korcsmáros fia valami kiállítási sorsjegyet vett, 
s eltette tárcájába. Egy darabig tartogatta, 
meg-meg-nézegette olykor, s a húzás után 
eszébe is jutott, hogy majd megtudakolja, 
nem huzlák-e ki számát. De nem jutott hozzá. 
Egyszer aztán nagy rendet akart tartani a 
tárcájában, kiszórta abból a felesleges irasonat, 
papírokat Igy a sorsjegyet is kivette s mint 
már úgyis é r t é k t e l e n t eltépte. Pár 
héttel később kézébe akadt egy régi újság, 
amely közölte a sorsolás eredményét. Ki ír
hatná le meglepetését, mikor mindjárt az első 
helyen találja az eltépel sorsjegyének számát, 
amelyre az. 50,000 korona főnyeremény esett 
Jelentkezet: azonnal, de bizony a szabályok 
szerint nem kaphatta meg a pénzt. 

1 bécsi , Honvéd-toll." Egy bécsi iró-
tjllgyáros cég a mult évben a bécsi keresk. 
és iparkamaránál védjegyet lajstromoztatott 
be, mely egy magyar honvédnek az ábráját 
és a >Honvéd-ioll« föliratot tűnteti föl A ke
reskedelmi miniszter ezt a védjegyet, mely a 
vevőközönséget az áru származására nézve 
megtéveszteni alkalmas, a magyar korona or
szágaira kiierjedó batályiyal a törvényes olta
lomból ki. árja A miniszter az indokolásban 
kifejii. hogy a .Honvéd* fogalma annyira 
összelőtt Magyarország ujabbkori történetének 
az eseményeivel és olyan helyet foglal el a 
magyar nemzet érzelmi világában, hogy a 
vevő e/zel megjelölt árut minden kétségen 
kivül magyar eredetűnek kell, hogy tekintse. 

Negyven éves tojások. Ami gazdasszo-
uyaink fél év múlva sem szívesen használják 
a tojást a kínaiak pedig azt tartják, mennél 
régibb annál jobb. Az igazi kínai nagyurnái 
legkevesebb negyven évesnek kell lenni az 
asztalra kerülő tojásoknak. Egy angol utazó 
hozott ilyen negyven éves kínai tojásokat, 
s otthon a vendégeit megiraktálta vele." És 
csodák csodája, élvezhetőnek, sőt kitűnőnek 
találták, csakhogy egészen más ízűek voltak 
mint "<=fri53~"lojásót—" '* " 1 -

Me ögazda mielőtt gépet vásárolna, 
tekintse meg Hofherr é s Schrantz|géprak, 
tárát a Gayer-féle házban; ott ö le ién ki
fogástalan jó gépet szereshet be. 
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Kerékpár-a levegőben. Londonban egy 
mérnök olyan kerékpárt talált fel, amellyel 
a levegőbe lehet szállani, s lábbal kell haj
tani, és kézzel kormányozni, mint a földön 
járó kerékpárt. Azt mondják, a kísérletek 
S-épen beváltak, s már nagyban kezdik gyár
tani a légi velocipédeket, főként a sportked
velő ifjúság nagy gyönyörűségére. 

H u nélkül. Amerikában most az a 
jelszó, hogy: Éljünk hus' nélkül! A mészáro
sok és hus nagykereskedők hallatlanul fel-
rugtatták a hós árát. A népség nem bírván 
tovább tOrni a zsaroltaiást, kiadta a jelszól, 
hogy hus nélkül kell élni. És megpróbáltak a 
dolgot s kiülni, hogy az nem is olyan rossz. 
A gazdasszonyok hus nélkül is jó ételeket 
tudnak készíteni. Nálunk sem ártana efféle 
hus-sztrájk, mert a húsfélék ára máris hihe
tetlenül felszökött Az orvosok azt mondják, 
bal csak végkép leszoknék az emberiség a sok 
li i ' Mj ™ •' hlasfagaa, «*' "•'i 
ségnek okozója. 

113 éves assiony halála. Amerikában, 
New-York városában, közelebb halt meg a 
köztiszteletben álló Bwoks Paula, aki három 
században fit. Született 1797-ben, ateite az 
egész 1800-as évsort, s most halt meg szé
pen, csendesen, fájdalom nélkül, vv;/Igyengü
lésben. Állítólag három paragrafusból álló 
életszabályt követett: 1. Nem törődött a gon 
dokkal. 2. Napjában háromszor bőven étke
zett. 3. Koráu kelt, korán feküdt. 

Hfc VALÓDI 

V> V •-,PÓÍÍM 

SüÖLÖQLTV-AiTYT 
ne vegyen addig, mig az alanti telepről ár
jegyzéket nem kér, mert ezen telep a kö
zönség . elősegítésére alakult és oly --olcsó 
áron lehet oltványt avagy inas egyéb yesz-
szőt beszerezni, hogy más telep ezen árak-
tal-nem versenyezhetik. Az árjegyzék sok 
hasznos tudnivalót tartalmaz és ingyen, 
bérmentve küldetik, aki címét tudatja. 

Cim: 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
MÍlíóltvinytelepéntk fl*rj» CzelldOmötk (Víim.) 

Hirdetmény. 

K i s k ö c s k község kisbirtokosságának 
tulajdonát képező 

korcsmahelysiég és 
= szatócs-űzlet = 
1910. évi április hó 24-én délntán 3 órakor 
nyilvános árverésen bérbe fog adatni.-

Feltételek megtekinthetők: Sebestyén János 
elnöknél Kisköcskön. 

KÖZBIRTOKOSSÁG. 



Magyar Vulkáncementgjár R,-í, 
Központi iroda: Budapest, V., Sas-u. 25. u . — TeIefon-sí.TTdt-16. — Gyártelep: Selyp. — Telefon: Hatvan 46. 

A j á n l - Elsőrendű Selypi portlandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő 
J minőségűt, mely a portlandcement szabványait 50 0

 0-kal túlhaladja. 

\ f — " 

Németh László 
uri stábé CELLDÖMÖLK, Kossuth-u. 

Soha t ö b b é ! 
nem cserélek szappant, 
mióta Bergmann Stecken-
p lerd-lllio m t e J srap; 
(védjegy Steckenprerd, 
készítő Bergmann & Co, 
Tetschen a. E.) haszna-
lem 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. 

TTAsyit, remek szabásn 
polgári, papi és egyen
ruhákat legelegánsabb 
kivitelben, olcsó áron. 

A legújabb szövet- és 
posztó-minták megér

keztek. 
Kifogástalan szabás! 

már most megvásárolhatjuk 

100 darabot 60 krajcárért 
D I N I I G RJLVVE N A N B O R 
könyv- és papirkéreskedésében CELLDÖMÖLK. 

Nyomatott DinkureveNándor villameröre berendezett könyvnyomdájában. CelldünHilk. 


