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KEMENESALJA
Megjelenik minden vasárnap reggel,
Előfizetési ár : negyedévre 2 pengd, félévre 4 pengő,
egész évre 8 pengű.
H l r d a l é a dija e!6r« fiz«t*mal».

Magyar tábortűz.
Irta: Szabó lat.on.
,l
1348. március 15-ike a magyar
I lélek tábortüze a magyar éjszakában.
Benne van nemzetiiuk rgézumull:. í j á n a k története. Vágya, aggodalma, sóI hajtása, lelkesedése, álma; törekvése,
, i költészete, dala, öröme, fájdalma, szét• | huzáaa, egyetértése, lányhasága, szivósi ! sága, könnyelműsége, komolysága, hat . nyatlása, emelkedése,
megaláztatása,
.. ; dicsősége.- Ami hibája, bune volt, az a
I tűznek szürke hamva; ami erénye, ki
vilósága volt, az a tűznek színes, lobogó \
• lángja. Ezért oly csodás é9 .varázslatos
; é tűznek ragyogása.
1

|
. — E tábortözet felszító szikra az égből
• hullott alá a magyar n é p lelkébe, amikor
. t az isteni gondviselés elindította tötté| nelmi útjára s Tényét nem veszítette el
, ! a legsötétebb "éjszakákban s a I tg fény e• : sebb nappalokon sem. Versenyt lángol,
| a puszták sivatagján, erdők mélyén fel. i gyújtott vándor- s .harci tüzek i é n y é "j vei,'amikbe belesóhajtották fáradahnai| j kat, beledalolták örömüket, bánatukat.
I- belepengeitték vitézségüket, diadalukat!
; beleálmodták vágyaikat, terveiket a dicső
; elődök, l/./ott a természet ezernyi pontI ján párázsió égi szerelet visszfényében,
. amik által a Teremtő beszélt szent híi j vatásra elküldött népéhez. Nemessé vált
a keresztény vallás tiszta lángolásában.
Nőttön-Bött, sziporkázott, villámlott a
vibarok fergelegében, a megaláztatások
mélységein, a dicsőség nyilt magaslatain
a tatárjárás romhalmaza felett, áz Anjouk;
Hunyadiak babéros útjain, a mohácsi
temető sírhalma mellett, a íremet és
török uralom sivár világában' dacosan
álló végvárak életre-haláira gyűli harci
tüzében a Tököl y é s Rákóczi lobogók
mámoros diadalai alatt, a .korai: táro
gatók bánatos hangjánál s szent lángo
lással vetett lobbot az évszázadokra
t e n t d ő zsarnoki elnyomatás csillagtalan
egében, hogy örök tábortüze legyen a
szabadságra teremtett, csakis szabad
hazában élni tudó és élni akaró magyar
nemzetnek.
1848. március .15 ike valóban a
magyar lélek örök tábortüze a magyar
nemzet életében.
A magyar hitnek tüze, amelynek
lángja az égig ér s szint borulással
takarja be a houszerető Árpádnak s
, nemes fejedelmi s királyi utódainak és
| népüknek égi örökségül adott, drága
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magyar bazát.
szünk !t Régen volt! De ma újra dörgi
A magyar szeretetnek tüze, amely felénk a mait ködéből a márciusi ifjak
nek lángja eggyéolvasztja a magyar haza szabadságért küzdő lelkes csapata. Ma
magyarjait és áldozatos munkába állítja u,ra aktuális, újra a miénk ! ? Mert s
egymásért I a drága magyar hazáért. természet zsendülésekor m m gondolánk
A magyar "reménységnek
luze7 a sötét elmúlásra, (elitünkben felébri
amelynek lángja átfogja az ezeréves az élni akarás. De a szabadság ünne
Magyarország határait s feléget, elper pén sem foglalkozhatunk a megsemmi
zsel mindent, amik galádul kivetlek e sülés gondolatával, mert: >Az bem lehet,
szent batárokat a jogos magyar kezekből. hogy annyi szív, hiába onta vért s ke
De nagy, magyar próbatüe
ia; a servben .annyi hü kebel szakadt meg a
magyar tetemrehívás
fákiya-tüze, amely bonért I... Még jönni kell, még jönni
megpróbálja s tétemre hívja sorra a • tog «gy jobb kor!* »Lesz még egyszer
•——• —
magyar nemzet fiait és -leányait. Meg ' ünnep e világon!*
szégyenít, vagy felemel. Megolvaszt,
A magyart az Isten különös kemegsemmisít, mint
hasznavehetetlen j gyeim* védte .ezeréven át! Nem dőlt
salakot, vagy megtart, kiválaszt, mint sírba, bár a szélén sokszor állt I A bora,
nemes, értékes elemet.
; mely ráült hona egére, csakhamar eíÁlljunk é szent t ű z fényébe, ma • mull, hogy a fényesség-,-a dicsőség még
gyar testvéreim! Hadd dőljön el, ki áz j nagyobb legyen I Testvéreim I Istennek
igaz magyar, ki az áruló. K i az, aki' V . parancsolata nem szól nekünk addig,
akar is, tud. is dolgozni .hazájáért. S ki 1 amig bennünket porba, tipornak,-amíg
az, akit csak -az önérdek, haszonlesés, j az . igazság bilincsben' nyög, Olj! És
haszonnyeres kőt e Jiaza rögéhez.
; századszor is ölj!! A bosszú angyala
Csakis' így lesz tiszta a jelen képe. I vezessen minden magyart azon az utón,
Mi pedig, akik -magyar- lelket s I melynek végén ott áll a szabaditásra
magyar lé!ékben*-magyar tábortüzfényt j váró megláncolt igazság! Jogunk van
hordozunk, tömörüljünk-egy táborba s ; erre s vallást is teszünk rá a márciusi
szálljunk elszánt küzdelembe jogos tu | ifjak lelkesedésével: » Le mossuk a eya-*
I láza tolt<
lajdonunkért.' -_'•_ _- •• '•
".Csakis igy bontakozik ki a jövendő j
Ünnepel március 15-én az ország
tiszta képe s valósul meg magyar álmunk, ; apraja-nagyja,^ De, ba-j; nap alkonyán
magyar vágyunk, magyar akaratunk: [mindenki napirendre .tér a történtek
az ezeréves Nagymagyarorstág
feltá < felett, .ón, akkor a tátongó sir, melyet
madása.' ' - •". '•
, . --• I a vijjogó saskeselyűk tábora veaz körül,
I elnyel bennünket! így hiába várjak a
| jobb kor eljöttét! Fölöttünk a hullámok
liTrouion rabigája alatt görnyedő, | összecsapnak s az igazság, a dicsőség,
meggyötört magyarok I Hozzátok szólok ' a szent szabadság örökre sírba dől. A
.
a szabadság szent ünnepén. Megérzi-e múlté lesz!
De nem! Hiszem és vallom, hogy
a lelketek a szent felhívást ? Van-e még
remény, lelkesedés, küzdeni akarás ver az ünneplők nagy része megérzi e nap
fontosságát, lelkesítő felhívását! Újra
gődő lelketekben?
ftvfk hnss/.n snra ótzu ünnepeljük felharsan a szivek, a Jelkek szent val-'
e napot, a szabadság dicső hajnalának lat-tétele: »Rabok tovább nem leszünk!*
emlékére. De hogyan ünnepelünk ma? A zááfcló vérvörös színe lángra lobbantja
Kél-e visszhang a szivekben? A három a szunnyadó lelket s a fehér bozdit a
színű lobogók integetnek, a harangok szabadság kivivására. A zö'd pedig, mint
csengve hívogatnak az ünnepre. .Men egy örök reménysugár, odaírja a lelkek
jünk ? Ünnepeljünk ? Igen! Vessük le a mélyére: >A magyar név megint szép
gyász gúnyáját, öltsük fel helyette a lesz, Méltó régi, nagy híréhez*. Megér
remény zöld köntösét! Szálljunk az em tettétek magyar testvérem? A h a z a h í v !
lékek szárnyán a mait dicsőségének Ne csüggedjetek, várjátok a napot, ami
forrásához. Üdítsük fel csüggedő lelkün kor felharsan teljes erővel a: »Talpra
Lan—dor.
ket e forráshói, mely kitartást, reményi magyar l«
7

u

Talpra magyar I

nyújt. A fásult lelkek zárát törje össze
e szent felhívás »Talpra magyar!«
Régen elhangzott a hősök ajakáról
e szent eskü: >Rabok tovább nem le
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A küldött ibolyák hervadoznak regen,
Méhe mesélgetnek" alkonyok csendjében :
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VII. Dohány-ucca 42—44.

Valaki elment messze-messze tájra,

a

Francia Rivierla s z é p Vidékét járja. V _

Qondolab* néha mégis hazaszállnak . . .
Egy kis falujába bus Magyarországnak.
Most mire tsVasz lesz, itt a megyar tájon,

Távirafok: Continentalotel.

vidéki

uri közönség i g a z i
o t t h o n a .
Tlsitaság.
Kényelem.
Előzékenység.
Minden szobában hideg meleg folyóvíz, központi fűtés.

B

Egy ágyas s:obák arai: 5. 6. 7, S. 9. } 0 i.enjtfl.
Két ágyas szobák árai: 8, 9, 10, 12, 14, 15. 16 ivenjó.
S z o b á k telefonnal.
Szobák fürdőszobával.
ELSORAMG
ÉTTEREM I
ZEKE!
TÁNC!

Arra majd- visszajön — mert én visszavárom !
Dalok fehér szárnyain én is mcsszesxállok.
Francié Riviéra szép vidékén járok . . .
Csókolgatva fogad a Virágok s z á z a .
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jMárciusra.
fél 3 órakor íKtiiö^ ok!'lásá-'íl. rész).
nagy
jienyésztést
Ott az örök taVosz mese Városában,
Litánia elmarad. Este 6 órakor missziós Füstölgő romok közt, csak kis szikra vagyok, ,
sem Ujj jjnes hozzá
Valakinek súgom hófehér,ruhában:
Amely ropogva ég!... Látjátok magyarok ?!..
szentbeszéd, ulána- ákiás.
pentánt .jlit a SZO...A hang vagyok, mely száll: sikoltva bércen át.
Mire majd tavasz lesz a drága honi- tájon,
lehetővé
Március
26. Szerda Reggel 6 és ...Bejárom, mint szellem, e meggyötört hazát!
vetkezet
Arra majd Visazajös — mert én Visszavárom!
sük i
7 órakor cst"t:d<-e mise. 9 órakor miszteszi,
Tavadnak kezdetén, március idusán :'
CSAJBÖK LrlDIKE.
sziós szentbeszéd, utána cíeBüeS mise. Sírva jár a lerkem, Kárpálok havasam
a lenyit aftétt amit
Délután 2 órakor a Maria-kongreganisták Sikoltva zug a szél, hideg a napsugár,
a legkh, MG - ten-yéKöröttem minden még, egy szebb tavaszra vár! *
é s _ a felnőtt leányok oktatása, utána
szetekböi érig kamat*
-Busan^zóI-Kassának-véna^nyából a hang—.
, mentesei f » kapott
újdonság
E T ugyanozek gyóntatása az esti prédlká- j — Hozzátok esdekel véreim a harang! —
i eióig. Este 6-órakor missziós szentbeszéd. | Nagy Rákóczink lelke száll a szelek szárnyán!
barotnii arrflészetben
Krasznahorka kiált: .Ne hagyjatok árván !*
HELLER
BuR'SAJT
DERBY
Március
27. Csütörtök.
Reggel 6 i Üzen Erdélyország! — Tudjatok, mit akar ? —
vissziwi W'-s pedig
E
B
1 é s 7, órakor csendes mise. 9 órakor Lerázni bilincsét s biztat: „Talpra magyarI"
8- tojáat, S raposcsibe j
missziós szentbeszéd, utána orgonás mise j Fáj az emlékezés, mert óh mivé lettünk ?:
j beszeltei » felénél.
j
1 é s a leányok közös szentáldozás*.. Dél- p Árpád unokái már nem is élhetünk!!
namzmamurmatzzmzzuímiazmzmzmaaimzz.
költséggel
1 után 2 órakor a Kath. Legényegylet, i — Szabadság ünnepén tartsd esküre karod
j egy kft
Misszió Celldömölkön.
dörögd a világnak, hogy hazad akarod!
i uzetnagra
i. leventék, cserkészek, nőtlen fiatal em- ' S
' ne lehi
A hazát, mely tiéd, jog es törvény szerint.
Lapunk korábbi számában jeleztük I berek oktatása, utána ugyanezek gyón- | Hiába tépték' szél. nagy lesz a.'- még megint! —
más. csak
rátérni,
már, hogy "P: Müller Lajos é s P. Ti már [- tatása az esti prédikációig. Este 6 órakor .t/ram. ki bölcs voltál, vagy és maradsz : halld, halld egy na
jg~tanulás,
A szivedből jövő ha'.kszavu jajt, sóhajt!
Máté jezsuita atyák --azent-rmjssiíiet-IaU-- •i missziós 'szentbeszéd.'
lóén mi i s .
:—-hogy
Nem vagyok vad pogány s nem szór aikoi ajkam,
tanak a helybeli apátsági tempiomban.
niint_a
Marául
28.^. Péntek. Reggel 6 é s De bocsáss meg Isten, ha erőt vesz rajtam
olyan
A szent misszió szombaton kezdődik, 1-7 órakor csendes mise. 9 órakor misz- A gyotrö fájdalom, -ha gyűlölet hevit!
műveli dögeiéit népei,
lázadó.leszek! üli ne büntess senkit
.
melynek napirendjét a t alábbiakban kö I sziós szentbeszéd, utá^a orgonás mise, Ha
ahol
I pária, mint
AzerVha felkiált igazságért hozzád í - zöljük: .
a legények közös szénta[dozása. Délután \ Lásd. hisz elveszünk mi. ha'igy megy ez tovább!
nálunk, gtanoi nyújtó
Szivünk lievitűje, mi nyugodni nem bágy:
Március
22. szombat. A -szent 2 órakor a szülök oktatása (II. rész), .A tündöklő napfény, az arany igazság!"
háziállat. ibogy- a legmisszió
kezdete. Este 6 órakor beve utána ugyanezek gyóntatása az esti pré Halld .meg tíram szavunk, fórditsd felénk orcád.
gondoarifta, jóságos
legyen..- mint regen.: dicső, nagy ez ország!
zető áitatosság. Jándi Bernardin dömóiki dikációig. Este 6 órákor. szentbeszéd Hadd
bánásmofl vissza, hogy
Ezt kérjük csak tőled március idusán !
apátur Jézus nevében megnyitja a misz- és a családok ünnepélyes felajánlása Jé — „Hozd már a szebb tavaszt a rideg-táLután !"
nehéz gJJaoávaí meg'
-_'
I
.
Lan—dor.
sziót 8 átadja a sic át. mint a telki zus szentséges Szivének.
kunnyiiíifc.
hatalom |elvényét a missziós pátereknek.
Március
29. Szombat. Reggel 6
Örtlrto PárdyFajbaromn tenyésztés.
Erre intonálja a Veni S-.ncte Spiritust é s 7 órakór csendes misé. Ü órakor
igazgáWUfjtjei hivatott
^ . - a hivő—oép a J ö j f - e l Szentlélek { missziós szentbeszéd, utána—csendes j
megvalőA ni. kft-. földuriveiésilgyrminlBzter
kezdetű értéket énekli. Utána megkez mise é s a. szülők közös szentáldozása. ur őnagyniélióságának hathatós erkölcsi sjtani
szivünkkel,
dődik aa e l s ő missziós szentbeszéd. A Délután 2 órától kezdődöieg szent ska- támogatása mellett országszerte nagy
l baromtiteprédikáció végén -áldás. A ciboriumot pulare Jeladása, utána gyóntatás. Este | érdeklődés mellett Indult meg a Magyar
pengőről 31
csendben kiteszik é s a pap igy imád 6 órakor ünnepély a Boldogságos Szűz Országos Baromfi 4?ajnemesitő é s Eiport millió
ifiexportját,
kozik háromszor: Mária, ó Mária, bű Mária tiszteletére. A "kongregánisták Szövetkezet működése, - mely áldozatot a szóTéaVésével, sike
nösök menedéke ! mire a nép feleli: ünnepélyes menetben vonulnak be a nem kímélve, hatalmas érövei kezdte rüljön ri|útt ismét a
Könyörögj érettünk ! Most következik templomba, utána szentbeszéd, litánia | meg a nagy célt Magyarország elsat
az úgynevezett csendet ima. Mindenki é s ünnepélyes felajánlás. Ezen alkalom nyult parlagi bafumti állományának ne tankkal S> küzdhessük
hallgat a templomban, csak a nagyha mal a szépen' diszk-1. kegyoltár előtt a mesítését:
fel raafal azt is, hogy
rang zog addig, mig az emberek körül Mária-leányck egy uj énekkel fognak
Értesülésünk "Szerint március hó végre A a megértse,
belül 3 Miatyánkot és 3 Üdvözlégy Máriát kedveskedni a Szűz Anyának.
1-én megkezdte á szövetkezet.a Leghorn j hogy u wia minő ha
mondanak. Ennek, végeztével csendes
Március
30. Vasárnap.
A szent és Rhode-lzland naposcsibék- szétosztását, talmú sfiporalatot ke
áldás a cibonuinma!. Kimenőre: >Áldj misszió
utolsó napja. Reggel 6 és 7 melyet a jelentkezés Sorrendjében már- i
eelássá azt, j
meg jninket_ Jéza8« kezdetű ének. így órakor csendes mise. 8 órakor a tanuló
nunk a secjaa éa április hónapokban eszközöl, 1
történik az esti ájtatosság mjnaehnap, ifjúság orgonás miséje közös szentáldotörekedjünk
mert ezen hónapokban keltetett tojások I
kivéve az ünnepélyeket.
j zással.. 9 órakor missziós szentbeszéd, jércéi már novemberben rendesen tojnak
inek látszó
Március
23. 'Vasárnap.
Reggel 6 utána nagymise. DélutánHitánTaelmarad. s igy az alig 4—5 hónapi fáradságot
léből minél
é s 7 órakor csendes mise. 8 órakor az Este 6 órakor szentbeszéd és pápai áldás, és élelmezést bó tojáshozamukkal busá többét
iskolás ifjúság orgonás miséje. 9 órakor utána szentségi körmenet a legméltósá- san visszafizetik, mig a későbbi kelésűek
miszsziós szent beszéd, utána nagymise. gosabb Oltáriszentség* tiszteletére gyer rendszerint csak a következő év március
Este 6 órakor missziós szentbeszéd, utána tyafényben, végül Te Deum.
havában kezdik el a tojást, vagyis tulajáldás. A délutáni litánia elmarad.
Március
31. Hétfő. Reggel szent lioioLsuk, körülbelül 4 hónapig hiába ete
Március
24. Hétfő. Reggel 6 é s misék é s betegek gyóntatása. 9 órakor tett s igy az elmaradt eredmény miatt
7 órakor csendes mise. 9 órakor misz Requiem a plébánia elhunytjaiért, külö osak bosszúságot szerez magának. Az
s z i ó s szentbeszéd, utána orgonás mise. nösen elhunyt-hőseiért, rövid szentbe ország legtöbb vidékén, ahol a lakosság
már tudatára ébredt a megkezdett munka
Délután 2 órakor az iskolás gyermekek széddel.
és ifiúság oktatása, utána Ugyanezek — — A misszió ismertetését és napirend óriási nemzetgazdasági jelentőségének,
gyóntatása az esti prédikációig. Este 6 jét tartalmazó hirdetményt a plébánia mind tömegesebben árasztja el. a szö
'•kozáa. Olyan
— m íj*! mint minórakor missziós szentbeszéd; utána áldás. hivatal a hivők között külön is szét vetkezetet csibe megrendelésekkel, hogy
mielőbb részt vehessenek a manapság deu' "U*nelBhallatszaMárciwt 26. Kedd.
Gyümölcsoltó osztatta.
Dák
- I•JÍ*'»«ot,ijeestö,
úgyszólván legtöbb hasznot nyújtó bú
Boldogasszony ünnepe. Reggel 6 és 7
iyn|"'J"Bik a-világot.
rom ti tenyésztésben.
.
Jé falat — rossz falat, tatágast, kerí
órakor csendes mise. 8 órakor a Szív
Mégis tajaint
h. •
B_7— volna
volna, ha
gárdisták jubileumi miséje és jubileumi, tést, száraz fatörzset,-kaput, lugast, pergolát
Jaraiunkban
is
megindult
a
moz
*
l
"
Í
J
*
p
'
n
i
t
elóidés,
széppé, bájossá tehet, ha befuttatja rózsával.
szentáldozása, az összes tanuló ifjúság
TollálW *! horcoikodása
Busa futórózsa a legszebb fajtákban csoma galom s máris több igénylés történt, sőt EliittW*
szél
. ,
közős szentáldozása. 9 órakor missziós golva 15 P. Oktató árjegyzéket iogyea kaid
többek kívánságára a szövetkezet igaz bsoUVkaik, hugy"ar.f
szentbeszéd, utáns nagymise. Délután ünghváry József faiskolája Cegléd.
gatója vitéz Párdy Imre, aki országunk
lé kibomlott :
Amodébb integet, hús narancsfák

árnya.
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3. oldal.
a nagy sietségben, ezért esik a tavaszi leve
gőben * téli hó, a márciusi hó. Jó jel ez
mégis, mert ugylátazik i telnek sietnie kellett
a költözéssel, ezt lotyüli a böjti szél is. inmél
dflnösebbea faj, annál jobban.
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Kinevezés. Az igazsagügyrainiszter Gefin
Iván. kir. járá-birosagi telekkOnyvvezetót a
IX- ik fizetési osztályba nevezte ki; Kovats
valamint iroda, Előszoba és Konyha berendezések,
íJnlia kezelöoőt pedig a Xlik*tzetési osztályba
irodasegédtisztnOvé oevezte ki.
Szalongarnitura, Matrac,
*? Meghalt a nótiakapitány. Fráter Lóránt
Kotta
a hires nótaköltö, aki varosuokbao a rnult ev
őszén nagy nótaestet rendezett, Budapesten
tartó,
Állóruhafogas,
Függönytartó,
Virág
és
Könyv
osOtörtOkOu 58 éves korában váratlanni meghalt.
... Képviselőtestületi ülés. Képviselőtestü
állvány stb. legnagyobb választékban és legolcsóbban
létünk péntekéi: tartott ülésén az alábbi Híju
két tárgyalta le:
kapható
özv. Ago-ton Jstvanué illetőségét a kép
viselőtestület elismerte, de a legminimálisabb
dijat 30 pengőt meg kell fizetnie. Ezt a 30
Jótállással szállitunk az ország bármély részibe.
pengő; fizetheti havi 2 P ős részletekben is.
A Hímző ijccai Ukok kérik az uccarendezését. Az úgynevezett pityervariak is kérik
Laézy" Sahdor.IzsakfaTCerlészPSl, 'érieket keTeső.-tnrgbecsülA térntU "szobatan
az átjáró és a villanyvilágítás végleges r e o d e ^meuespada
. ^ '^azashelye Hajó* István. Kisköc-k Sebes pedig,akinek esze és látása felüliül a a'^ezonyáé^
zését. Mindkét ügy az építési bizottság elékerül,
tjén Mihály. Nagvköcsk Ho pert József, Ke-,
i
~Egevart Gyula pórtátdtj vis.száléritésTkéir meneskápolna Török Géza; Ostftyasszonyfa senki se felejti el a kis Pougracz Mariskánál.
•Az udvari baW emelte "a hangulatot a
• a községtől. A képviselőtestület a kérelmet Mihaiui Károly, C-öuge Sarody József, Janos, nem vehette figyelembe. A községházában báza Kiss Ferenc, Nagysimonyi Sebestyén Ká-- legmagasabbra Minden grote-.•..-•• mellett ís
annyira
igazi valóságot elsőra.. •. erővel adta
. több helyiség szabadu fel. Ezek bérbeadása roiy. Alsóraesteri Simon Géza, Felsőmesteri
Horváth Feri. A takarékos bOrziauer, a hideg
végett pályázatot hirdet a képviselőtestület.
Topier Géza, Papnc Lukac, József, Kenyéri
'
. Tüdőbeteg gondozó a volt korházi épü Tóth József.' Rabakecsked Varga János, Ke üzletember gyenge oldala, m • nem magya
letben — most Leimer jegyző lakása—nyer menesmagasi Molnár István, Szergáuy László' rázható vonása, hogy a királyi kegy mennyire
elveszi számítását, kiforgatja va,o|até» tul.épi
elhelyezést.
Baiint, Magyargeiics Móger Sándor. KemenesNémeth Ottó és társai kérik, hogy a hőgyé-z LVibrente Karoly, Boba Nagy Sándor. saját énjét Pintér Rózsi hűen adta ennek a
körnek 'leányleikét és Csányi Cuui pompásan
levágandó állatok után ne kelljen mérlegben
Tennisz. A tavaszi idő beálltával a CESE eltalálta ennek a társadalmi kör.iek otthoni
fiVetni a henteseknek, mivel a leölt allatok
súlya után amugvis lorgaliniidot fizetnek a teunisszak -?.;::.; •. megkezdi működését. A hangját. Szabó Annus az n -ir-iet mulatta
._husiparosok.' A .képviselőtestület elengedi a. szakosztály vezetősége ezúton is felkéri az be a finomabb, nagyobbra liivsiott típussal.
, ménegdijat, mert méltánytalan^ hogy iorgáfmtí~ érdeklődői!', hogy belépési szándékukat a Mógor Manci pedig a szobalány szerepében'
is, meg mérlegdijat isfizessenek.'Egyébkent is szakosztály elnökével (Berzsenyi Janosits Mik fellépésével, szavaival utánoshatatan ügyesség
ailatoukénl c ik 80 fillért tesz ki a mérlegdij. lós mérnök) tudatni s a folyó hó 21-én este gel adta a hangot a lipótvárosi környezetnek
i
Molnár B i a volt villany telepi műszaki 8 órakor a Korona szallo éttermében tartandó megfelelően. Fekete FeH- megmutatta az illemj vezető illetőséget kér, melyet 80 P lefizetése alakoló értekezeteu résztvttuni szíveskedjenek. tanár lelkét, aki szinte sajnálja tudományát
Márcias 15. Városunkban az almait évek- és szereti — urait Krapsz.-Sebestyénnél jobb
; nllenébeu engedélyezett a képviselőtestület. ~
A városi homokbányában kavicsot 2'20, hez hasonlóan az idén is lélekemelő ünnep- házmestert aligha találtak «..•. i, de . olyan
homokot l'BO pengőért szolgálnak ki ezután. segge', ünuepertek meg a szabadságharc ünne lelkiismeretes inast sem, min: C-aoyi Laci.
Az érdem Dáiar Gyo>. igazgatót illeti,
Helypéozpotlék rendezéséhez a. képvise pet. Reggel 9 órakor az. összes felekezetek
templomaiban istentiszteletet tartottak, ame ő lattá meg, mi van a darabok mélyén, ő
lőtestület i hozzájárul.
dolgozta és csiszolta ki a jeoeiueket As ének
•Saller- féle ntrendezésoél még fennmaradó lyen a tanulóifjúság, hato-agok, egyesületek az ő hozzáértését dicseri. A rendeséé nagy
j telek eladását javasolta az elöljáróság. Csok-' és nagy közönség vett részt. Délután 3 órakor munkájában minden cseke.y-egr > kiterjedt a
|. nyay József képv. tag azt indítványozta, elő a hősi szobornál a mait számunkban közölt figyelme. Megtervezte a szobaberendezést pá
ször rendestessék ez az útrész a megkívánható műsor szerint folyt le az Ünnepség
ratlan' ügyességgel Elővarázeoit mindent, amit
A Leányok Mária kongregációjának
és helyzetbét illő módon,, mert mig ez meg
csak á deszkáktól lehet várni. Hogy nemcsak
nem történik, nem lehet tudni, milyen terüle mycius 4-en tartott farsangi házi estslys. szavak peregtek, hanem cseirkmény, dráma
tet igényei a végleges rendezés. A- rendezés Sajátságosan kedves és előkelő- estélyt tartot volt, az Uhlar Gyula művé, aki drámai érzé
módjának ismertetése utas a képviselőtestület tak a Leányok. Ambícióval és jókedvvel élő kével lelket Ontott a darabokba es szereplőkbe.
ugy határozott, hogy az egész ügyet az épí adott egyfelvonásosát meg az éjiélig tartó Az meg egészen természetes, hogy mindenütt
tánc kellemes és emlékezetes befejezése volt
tési bizottság elé utalja végrehajtás végett.
a megfelelő lelki struktúrát használta fel. Mnlt
Nagy Gyula vendéglős azt ken, hogy a az idei hosszú farsangnak. Ma az ember min vasárnap délután az előadást megismeteltek,
dent
el
akarba
moodaoi
az
előadásról,
igazán
vásártéren egy állandó bódét építhessen, hol
telt ház mellett
••=-•'
TJTSroYBÍkafni^
Viharok mindenfele. A mnlt héten or
Vita nt.in a képviselőtestület a bódé építése , rntinnal találkozott. >A menyasszonyi mono
szágszerte duitak a vihatoi.. Folyó hó 12-en
ellen foglalt állást, ellenben továbbra is meg- logban kedves és bájos nairságával igazi, jó reggelre a Győr—szentgotth irdi vonalon Por
engedi, bogy Nagy Gyula a szokott módon | kedvű és temperamentumos leánylelket muta pác—Sárvár és Vinar—Mezőlak között olyan
ezután is mérhet szeszesitalokat a vásárok al- • tott be Viniczay Manci.
vihar vonóit keresztül, melyre még idős em
»A uőkerdés<-ben kitűnően alakították berek sem emlékeznek eseo a vidéken. Pori kaiméval. Erre egyébként a pénzOgyigazgató- ,
a,különböző női karaktereket: a komoly és | — V é p között elsodorta
lavirda oszlopo! sagtól engedélye van.
A polgári iskola fenntartási költségét a • mélyérzésUt Vajai Gizi, a szeleburdit Horváth j tat és biztonsági berendezi •eket A távírda
Gizi,
a
szellemes
ironikust
Zacsik
Bözsi,
a
oszlopokat, vezetékeket a pályára dobta, miál
iikOzség viseli, de a megszabott költségeket ,
néha túllépik, most a képviselőtestület ugy j tudósnőt Horváth Irén, a csöndes elmélyedő: tal a vonatok csak igen nagy késéssel közle
határozott, bogy a megszabottnál nagyobb j Sztak Terus. Igazán megéreztették, milyen kedhettek. Mezőlak—Vinar között majdnem
költségeket nem fizet, mert a község teber- mindegyiknek a szerelme és hogyan aranyozza emberáldozatot is követelt amennyiben a
biró képessége nem bír el a mainál nagyobb j m e g az igazi vonzalom a különféle kedélyű pályaőr az eltépett hazai össz-kO'Ozese vézett
léi keket. A tengerész hadnagy Horváth Feri felment a távírda oszlopra és abban a pilla
megterhelést.
Sós József iparostanonc visszaboaositá- sz üde, fiatalos, hamvas szerelmet alakította natban egy erős szélroham kitépte as oszlopot
kitűnő
megérzéssel. Holpert István a deros, és az őrt a sínekre vágta. A súlyosan sebe
sahoz a képriselútestület beleegyezését adta.
sült pályaőrt beszállították a kOrháiha A
Szemétkihordás és szemétgyOjtőtelepre vo nyugodt szeretővel színezte ki a képet.
-.- >A kékszakall« humorával reális életké vihar egyébként hagy kárukat okozott.mas
natkozó elOljárósági jelentést tudomásul vették.
vidékeken is.
~.
pet
ad.
Szemben
áll
a
provinciális
intrikus,
Vásári marhalevél, kezelést később fog
Aitobusz-szerencsstlcnség Papán. Pápa
eleven uőkkel az uj női típus: «*z izzig-vérig
ják rendezni.
Az uj uocanevek miatt háztáblákra lesz nő, aki megállja ugy a helyét, mint a férfi,' város belterületén közlekedő autobota tengelye
szükség Az elöljárósál több cégtői kért erre jellemén nyomokat hagy ugyan a tudomány, mnlt szombaton az állomásról a városba vivő
árajánlatot, de a helybeli vaskereskedőktől az egyetem, de szerelme annál érettebb, trans- nton eltörött, minek folytán az satobosz fel
nem, Ábrahám István és többek hozzászólása eendentálisabb és a modern férfi benne találja borult és utasai kisebb nagyobb szerencsét
után a képviselőtestület ugy határozott, hogy meg a párját, az igazit,, mig az inlrikns, s lenséget szenvedtek. Legsúlyosabb sérülési
felhivandók a helybeli kereskedők és ameny- vidéki egyszerű, naivan önző gondolkodásán ketten szenvedtek, akiket azonnal a kórházba
nyiben elfogadható arakat adnak, náluk ren keresztülnéz és lemosolyogja Est a ke: vilá szállítottak. Esek közül az egyik Harmo* Viktor,
got nagyszerűen megérezték a szereplők. Nagy gyön német nyelvtanár, aki az elmúlt években
del eodők msg a táblák.
Végűi ismertetve lett a pordömölki Margit, Vaszily Piroska, Takács Ilus a kisvá varosunkban is tovább tartózkodott, mivel itt
templom restaurálása étién beadott.felebbezés. rosi, kisszerű játékait játszó, kis körükben többeknek őrit adott Sérülése súlyos, de nem
életveszélyes. A szerencsétlenség ismerőséi és
Községi •irtvesasitiaok a Mlll Járas- magáknak nagy jelentőséget tulajdonító nőket,
tanítványai körében nagy sajnálatot keltett a
i hsa. Az általános községi választások a eelh Fekete Ilonka az intelletBelt élre át nagyon
saimpatikds és kedves modora nyelvtanár
jó
meglátással.
Horváth
Feri
pedig
ebben
az
i járásban megtörténtek. Ez alkalommal bíróvá
iránt Harmos Viktort Papán az Irgalmasok
: választottak a következőket: Kemanesmthalyfa alakításában is megtalálta a mai kornak kül
kórházában ápolják.
,
'< Somogyi Gyula, Kemeskocs László Gyula, Ke sőleg talán érdekhajhászó, de lelke mélyén az

Sextan, Diván,
ki i á lámpa, FacsiUár, Zongopaszék,

.Iparosok Árucsarnakábatü"
Szombathely, Kisfaludy S.-u. I. s z .

;

pac

20.

andomában I és Tisza Lajos is viászavonnlt a magánéletbe
184*-ben« c-_ i
Ittassal
"*8zttk»
kifejezésre is juttatta, hogy (Magyarország a a" leginkább Géázteu tartózkodott, ahol-1866.
I
t
e
l at° '
augusztus
23-án
fejezte
be
sokak
által
ócsá
vidéke
n
aoUtikai és pnbUclsztLkal taanlaány. forradalom poklának előcsarnokában van.« Es
Metternichnek ebben igaza volt. Az öreg kan rolt életét. Halála napját évtizedékig a legna
3)
In»: V é c s e y T a m á s .
,
ércellár, aki a 40-es években nem -volt már gyobb kegyelettel ünnepelte meg özvegye és
KnélmilKg abban különböztek a szabad sem merev autokrata, sem a rendiség változ- | fiai'-kOzal három: László (1829—1902), Kálmán
elvűek a konzervatívoktól, hogy ők a dinasz hatatlahságának híve, hanem a reformok be, J (1830--M908) *s_Lajos U ^ ^
^ ™!L«
tiától és a monarchiától idegenkedtek, mód r á t j a - s aki a magyar átalakulás érdekeit \ iiegyédik í o : * 8 8 V ^ L i ^ J * '
t
szerükben p-dtg: hogy politikaiakat erőszako képviselte
kéoviselle az
államtanácsban,
nazvon
lói
látta
!
egy
évben:
1856-ban
elbunyL
A
család
keaz államtanácsban, nagyon jól látta
san hajtottak végre. Az ellenvéleménynek az a meg, hogy a magyar ellenzék belekapcsolódott gvelete a szerető gondos apának szólt, aki 1
1
kíméletlen íegázolása és az értelmileg éa az általános európai forrongásba, midőn átvette egyébként konzervatív pártállása és cs. és kir. ' ""áfhahni J
egyét)
erkölcsileg áíantállóoak az a mindenáron való az európai liberális oppositió programmját és
Atnids*
megnyerése, melyre Ok törekedtek nemcsak hogy szolidaritást vállalt a francia-német és katnarási, mag főispáni helytártói méltósága
™ < * pirtkC thetíl
forradalmi, de Önző célt is .rejtett magában, olasz nemzet forradalmi és egyházellenes dacára is, nem valami elnémetesedett magyar
mig a ko-z- rvativek kOzéleti szereplését, a törekvéseivel. Ki nem egyenlíthető ellentétbe országi mágnásra, hanem a régi erdélyi főárak denkor » r
dinasztiahi: s a pragmatikaszankcióhoz való is került ez a forradalmi nemzedék elődei típusára emlékeztetett. Hamisítatlan erős ma annyin
feltétlen hu-e.: é s a közelet erkölcsi alapjához felfogásával és. a magyarság egész múltjával I gyar hagyomány egyesült benne a kálvinista pu- fog vezetni. I ^ O '
való ragaszkodáson kivül az abszolot Önzet Amig Kölcsey Ferenc honfi búval nézett a ritantizmnsnak önmagától mindent számonkérő
lenség jellemezte. Tévedhettek politikai néze múltba és á jövőbe, addig Bajza József a szigorával. Kastélyában nagyúri élet folyt, de
teikben, de önző befolyások alatt sohasem liberális nj nemzedék publicistája már kigú magyar alfö'di élet, mely közel esik a néphez,
állottak. Akar a népszerűtlenség jeges fuvallata nyolta a mnlt formáit, azokat elavultnak, szí ahhoz az OrOk magyarságot képviselő Szalootadermesztetté arcokat, akár a gyűlölség forró neit fakónak találta és csakis azok eltakarí vidéki néphez, mellyel .(érintkezve, köztük
lángja perzselte azt, hazátokat mindig Onzet
tásával remélte a jövendő ragyogó pennák: lakva — irja Tisza Kálmán — töltöttem el
Celbj
gyermekkorom és ifjúságom legszebb éveit*. )
IsnOi, sót átdozatpsan szorgáltáky minthogy az tiváját megnyithatni
£xek a gyermekévek "tele vattát-azon -telSog
igazi bazaS-ag mindig áldozatot, önzetlensé
örömökkel,-amelyeket a sors csak dédelgetett magánost
Amidőn Metternich az adminisztráló
10. sz. .|
get é s fegyelmezettséget- követel -az egyéntói, "|"To1ffa~voffáTkozTr~^^
inek: á gazdag] egészséges, okos es
í,egészmig az alhazalság hódolatot és jutalmat sze 11-én életbe léptette, Széchenyi már a legna szép gyermekeknek ad, akik nem tudjás.hogy 1 ndvari
rez bareo.-an.ik. »Az egyszerű ellenzék sorába gyobb kétségbeeséssel küzdött Kossuth ellen a világ helyett egy földi paradicsomot ismer- belyia
'Bccai,
állás — írja Széchenyi*) — minden legkisebb és az ellenzéken is szakadás állott be. A Pesti nek meg.
(Folyt, köv.)
i melléknagy
faradság nélkül már tapsot és éljent arat, mig Hírlap szerkesztését ugyanis 1844. év második
i alja
i) Biharvármegye .monográfiája. Előszó.
Deatsch
az igazi i'.szafiság, — e ritka erényt illető felében Kossuth Lajostól Szalay László vette
i lehet
koszorú — 'gyedül, soha nem lankadó mun át s ezzel a lap a centralisták közlönyévé
Tanitoválasztás. Tungli Pál kisköcski
i Sági-u
kának és mi több, kimeríthetetlen Onmegtaga- lett, a megyerendszer pártjának pedig még
r. kath. kántortanítót a rédei róm.kath. isko
dásuak lehet dija« És valóban, az izgatások szócsöve sem maradt. Ezt a kedvező kOifilI
laszék egyhangúlag kántortanitójává választotta |
fékleleasé - ellen kardot, rántani, a sajtót ményt akarta gróf Apponyi György a konzer
Zilahy Lajos beszámol Hollywoodi út
megrendszabályozni, a megyegyfllesek; lazító vatív- .zászlóbontással kihasználni. Midőn a
ilevő
szónokait huílenségi perbe fogni, nemcsak-ke főispánokat felhívta, hogy a közgyűléseken járól. Zilahy Lajos a »Süt a nap« és a •Tá kitűnő
mény, de életveszélyes szerep volt, mig fana adjanak . irányt a tanácskozásoknak,, hogy bornok* szerzője most érkezett vissza Hollytizálni a i:• pet s azt a maga sorsának inté- gyózzék meg 'a közvéíémé-nyi—a-kormánynak I gondból, ahol a »Tábornok*
filmesitéatt;
eladó.
zésére lázítani és a hatalmon levők, elten a nemzet szükségletei és óhajai iránti érzé ellenőrizte.- Zilahy Lajos a Színházi Elet nj I
oszitani uea) volt nehéz és háládatos fel kéről — a felhívásnak a főispánoknak csak számában beszámol érdekes hollywoodi ta ;
adatnak bizoBynlt. A lázitóknak mindig könnyű egy része volt hajlandó megfelelni') Apponyi pasztalatairöl. A Színházi Élet e heti száma- i
' á lOmegeket önző céljaik szolgálatába állítani erre.a tétlenkedő főispánok mellé32megyébe bah Erdős Renée .irt Cikket Palásthy . Irén p a d i
— még a. oknak valódi érdekei ellenére is, adminisztrátort nevezett ki, ami a megyékben' ezűstlamé ruhájáról. iliss Magyarország bema
mert a n< p nem ismeri a történeti folyama nagy változást idézett elő. A főispán ugyanis tatja írásban és képben a. tornászás kiskátéját.
tot, a törv oyszerűséget, mely a megievő hely- eddig nem volt számottevő tényező a várme Tészy Margit novellája, Karinthy Frigyes, Mó olcsón
. zetet szült-. nincs mértéké a lehetőségek ha gyébe-, hiszenfcjaém élt ott, nem volt partja ricz Zsigmond cikke, rengeteg aktuális riport
. Celk
tárairól é- igy nemcsak elhiszi, bogy k hatal és kijelelő jogait is csak a. közóhaj szerint é a l k é p egészíti, ki íueze Sándor népszerű
masok elkergetése árán minden boldogság szokta gyakorolni. Az adminisztrátor ezzel hetilapjának e befi uj számát, amelynek egyik
tkkel és
megvalósítható é Iöld0n.-de hálatelten a vállát ebeméiben köteles volt a megyében lakni, a érdekességé az - »Indiszk'rét kérdések és indisz- C s i
•tŐ lais odatartja hágcsóul, hogy a lázítók azon át kis és ;.agy gyűléseken. elnökölni, a közigaz
kréc válaszok* egy nagyov éidekes nj lélek
diktatúrájukhoz emelkedhessenek. Milyen nehéz gátas! ellenőrizni, a megyék túlkapásait visz-' emeld' jatr-s,nme y érdekes folytatása Webster
IP.től.
feladat ezzel szemben az anarchiának ellent-, azantasilani, a kormány rendeleteit végrehaj- Hopkius könyvánek, amely ugyancsak a Szín
IP-től.
állani es i : ennyire népszerűtlen is, különösen tani. szóval befolyását minden téren érvénye házi Életben' je ent m.-g.' Fényképes riport az I - 2 U P |
IP.től.
ha az illetek a dinasztia érdekeivel is azono síteni és a> kormánynak partot-szervezni. Az uj valeerrői; Nagy- aktuális Sport, Társaság és
sítottak i agukat! Megmutatja Eszterbázy ellen:, k már a partalakitasra való törekvés Divat-rovat, külön barminckétoidalas gyermek
Miklós éj Pázmány Péter példája, kik soha ben t. nagy sérelmet látott, mert nem-jutott* újság .es kottamelléklét, darabmelléklét: a Ma
sem tettek népszerűségre szert, pedig Magyar el odáig, hogy a kormánypart és az ellenzék gyar Színház idei nagysikerű színdarabja:
ország fer .maradása körül nekik is nagy ér közti küzdelmet: a mai parlamenti raltógaz • Alomkirálynő*. A. Színházi Élét egyes szá szám alatti |
demük volt. Tisza Lajosnak, fiának és uno daságot, a felelős kormányzat természetes mának ára' 1 -pengő, negyedévi előfizetési dij é s a szfifc
kájának az B3ete is' ezt bizonyítja. A gyűlölség járulékának tekintse, Es mivel többségre jutása 10 pengd. Kiadóhivatal Budapest VI. Aradihal eladó.
.izzó lángj"í'i csapdossag körtlL őket, önzetlen esetén sem remélhette, hogy a kormányzási uccu 8. szám.
—
Vev*(
hazaszeret' ifiket félremagyarázzák ellenségeik, átveheti, abban;'hogy a kormány- többségre
— A kritika joga. Régi dolog, hogy a kriOufelaldoz tetteiket a rut haiatiaiisag gya akart szert lenni, a nemzet ellenállási erejé
deklödhetl
likat
el
-kell
bírni,
a
kritika
jogos,
ha
annak
lázza. — ..midőn az alnacionalizmns-szájnő nek megsemmisítésére irányzott törekvést lá
seinek ntjara virágot szór a tömeg, mert ahol tott.?) Az erélyesen szervezett és vezetett kon szüksége játszik, sőt a kritika kell, szükséges
önséá nemzet ielkivüagan seb vas,, ott mindig zervatív párt azonban győzelmesen ' nyomult valami. Kritika netküi nincs egészséges -átlapol,
nincs
fejlődés,
nincs
tiszta
közélet.
A
kritiká
akad politikus, a k i ' azt mélyíteni igyekszik, élőre, úgyhogy Deák is, Wesselényi is aggo
bogy belőle éljen, á népszerűség napjának dalmakkal voltak eltelve a sikerek latiára. ). ért senkinek sincs joga haragudni, még csak
nehéztelni sem lehet érte. Kritikát kap min
sugarában fflrödve.")
Tény és való volt t i , hogy Apponyi -jelen
soth L .
~ A^haronV Tisza- közül Tisza Lajos volt tékeny számú és sulyu politikust TiidóE a den kfizeieti férfin, aki közpályán működik,
ezzel
számolnia keTl^mírt^ezT el nem kerül
a legnépszerOtleoebb, de talán ó volt a leg kormánv^aboraba gyűjteni, mert ennek a
'szék
Dall
heti.
Kritikának
van
kitéve
még
a
miniszter
keményebb is Fia Kálmán határozottsága és partnak/ böTcsőjénéí is egy nagy eszme állott
elnök
is,
a
miniszterek
is.
Sokszor
bukott
SZÍVÓS akaratereje, elienére is sokat enyhít őrt: a renddel összekötött oemzetL haladás,
isbibőmagatartásán taktikájával és diplomatikus eszméje. Midőn Széchenyi később egy közép mar miniszter, mert a-kritikát nem bírta meg.• ;
'spokka!
finomságával, unokája István pedig,,bár épen part megalakításán fáradozott s az ellenzék Mi lenne, ha nem lenne jogos a kritika. Énei
olyan acéikeménységű es kizárólag nyiit sisak egy része. Szentkirályi Móriccal az élén haj kül nem lenne soha tiszta a közélet, ami még
Néhai • ° * « t vá-1
kal küzdő férfi, mint öregapja, amannál jobban t a n d ó - i s volt Kossuth mellőzésével fátyolt igy is sok esetben nagyokat botlik. Kritika kát- i í p é t a j ^ ^ n a j
Tröltpvan
és~lesz
TSrÖkkéT
És
ba
valaki
ezért
fékezi inooiatar. Igaz, hogy 0 már nem"a vetni az adminisztrátori sérelemre, ez a ki
fekvő minkfl
Kritikus.
fütykösök korszakában élt! A nyereségnek bontakozási terv mégis: megbukott, mert a haragszik, az az ő *aja.
\ «gzek,
abban a visszataszító világában — mély a párisi februári forradalom hatása alatt a
Felülnztttek a Mária kongregáció far
idö alatt
negyvennyolc előtti időket jellemezte — kez- magyar konzervatívok éppúgy elvesztették a
aangi eatélyén. Szabó Károly 10 „P, Tóth
tyüskézzei nem lehetett semmire s-m menni. fejüket, mint Metternich a a bécsi udvar.
István intéző, Ábrahám István, dr. Pintér J ó  kéz alatt s ^ ' a z i y e s
A kormány Tisza Lajost azért ültette az ól Széchenyi hiába ajánlkozott fel a diktátornak
zsef, dr. Horváth Káröly'5 P, Mórocz Emilián, lánkint b » f l t V _
mosbotos Biharorszag adminisztrátori székébe, a Kossnth 1848. március 3-i beszédében indít
Stanics Fulgent 3 P, ifj. Berkes János, özv.
Buvebbíf ' f m a .
mert tudta, hogy az nem ijed meg az árnyé ványozott reformok mozgalmának megfékezé
Gaycr Gynláné 2 P, Kövesi_ Panla,^ Fördős Alsóságon.
kától. De tudta róla azt is a kormány, hogy sére, Metternich nem fogadta^él ájánlkozását.
Imre. Szabó Károlyné,.Mayer István, dr. Gerhíven, ingadozás nélkül fogja követni a biro Ezzel a konzervatív párt végérvényesen letűnt
lits Elek. N. N , Gsoknyai József 1-50 P, ifj.
intelüí
dalmi kancellár szándékát,-ki az adminisztrá a porondról és Széchenyibelépett a Batthyány
Szita György, N. N. 1-20 P, Kovács Gynla,
tori rendszerrel nem a magyarság, mégcsak minisztériumába.
Németh István, ReicB Imréné, Szalay Marinka szoay eln« N Manem' is a liberalizmus, hanem kizárólag a
Az adminisztrátorok ekkor leköszöntek •1 P, Nagy József, Kuthy Manci 70 fillér, Nagy •TBOátlllJ
*
fqrradatmiság legyőzését célozta, Metternich
' -!)-B. Fiáth Ferenc kilétem és élményeim. ' -Gizella, N. N , N. N. 50 fillér; N. N. 40 fillér,
ngyanis^azt . tartotta és ezt •Magyarország
s) Halász Imre"!, r
' W . . N , ^ M . , W . Nv, H / H : 20 fillér, viselőié W "
i) Pol. Progr. 20. 1.
,
J) Lásd Wesselényi levelét Kossuthoz. Halász Molnár Bertalan 2 P. A szíves felülfizetőknek
| bánását- ^cs Sáni)' Gróf Andrássy Gyula s Az 1867-i kiegyezés. i. m. 159. lapján.
ezúton is hálás köszönetet mond a Vezetőség
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