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Március 15.

Nem puszta dátum többé ez a 
nap, de egy szent szimbólum, mely a 
népek vágyait, milliók törekvéseit 
foglalja magában.

Amikor ezen a napon ünnepet ül 
a nép, nem csupán a felszabadulás 
emlékét ünnepli, de áldoz egy szebb, 
egy dicsőbb jövendő reménységének, 
a melyet rendületlenül várunk. Az 
aradi golgotán bet lt a mérték, a 
nemzeti megváltás dicső, feledhetetlen 
ténye s a halottaiból feltámadt magyar 
nemzet bizonyítja, hogy amiként a 
legnagyobb hóditónak sem áll hatal
mában megállítani a kikel-tet, amikor 
eljön az idő, hogy elkerülje ezt a 
tájat: úgy a szabadság szellemét sem 
irtja ki a börtön és bitófa, mert az 
örökéletü, mint a jó ágos Teremtő 
m> ga, aki az emberiséget ezzel a leg
nagyobb, legdrágább kinccsel meg
ajándékozta.

Már, ius idusán ennek a szellem
nek hódol a magyar nemzet, És ami
dőn gyászos, szomorú reminiszcenci
ákkal lelkében visszavarázsolja az első 
március tiz.nötödikét, amely az uj 
Magyarország szabadságának első 
napja volt, felveszi kezébe az elrou- 
gyolt hősi zászlót, a szabadság Bzent 
jelvényét, hogy megismételje nagy és 
szent esküvését most, a késő unokák 
előtt, hogy lássa a világ, mily drága, 
féltett kincse ennek a nemzetnek a 
szabadság, ame'ynek szent nevében 
alkották meg a negyvennyolcas félis
tenek annak legszilárdabb bástyáját, 
Magyarország alkotmányát.

Ezen a bástyafalakon piszkos lábak
kal hánys;or gázolt át a durva önkény 
és erőszak, de ledönteni, megingatni 
nem birta, meri mindig mögötte állott 
a szabadságát védő s azért meghalni 
kész honfiak sirege, kik nemes áldo
zatkészséggel, buzgó önfeláldozással, 
ha kellett, saját testükkel tömtek be 
minden rést, melyen az ellenség beha
tolhatott volna.

Ennek az alkotnányuak ünnepe 
ez a nap, melynek áldozati oltá'án a 
hazaszeretet örök lámpája ég. Csak 
oldott saruval jöjjön ide, aki ünne
pelni akar, mert szert ez a hely, 
amelynek bejáratánál a vértanuság és 
dicsőség angyalai állanak őrt és csak 
a szenvedések és könnyek jelzik az 
utat, mig a bátor, hősi magyar nem
zet ide eljutott, az a magyar nemzet, 
•mely megbocsátott ugyan, de nem 
feledt. Mert nem lehet, mert nem sza 
bad elfelejtenie a bitófát, mely a sza
badság szimbóluma lett, a .börtönt, í

hol először hangzott fel a szabadság 
szent imája.

Az ünneplő nemzet megbocsát, de 
nem leled Fátyolt borit a hegedt 
sebekre, de nem szabad elfelednie a 
szomorú múltat akkor, amidőn jö
vendő nagyságának épületköveit hordja 

I össze,
Akik megfeledkeznek a múltról, 

azok ne jöjjenek ma velünk ünnepelni, 
mert azok elfeledték azt is, bogy mi
vel tartoznak a hazának, amely böl
csőjüket ringatta, amely a kenyeret 
termi számukra. Ezek elfeledték azt, 

I hogy a magyar nemzet elviseli a rab- 
I bilincset, de nem tűri a szolgajármot. 

Elfeledték, hogy a magyar nemzet 
alkotmánya semmit sem ér, ha azt 
pusztán a rideg papirosra irt holt be
tűk őrzik, de annak tisztelete, annak 
izeretete nincs a nemzet szivébe 
vésve.

Ezért az emlékezésnek ünnepe is 
legyen március idusa. Mert az emlé
kezésnek hatalma nagy. Akire emlé
kezünk, azt nem tud uk felejteni. Akire 
emlékeznek, az örökké él, még ha 
meghalt is. A népek és nemzeteknek, 
akiket az erőszak, a durva hóditó el
törült a föld színéről, az emlékezés 
táplálja elgyöngült életerejüket s az 
emlékezés bivó, serkentő szavára ki
kelnek sirjukból, hogy tovább foly
tassák nemzeti életüket ott, ahol a 
hóditó durva fegyvere azt kettévágta.

És a magyar nemzetnek kétszeres 
oka van az emlékezésre. Az 1848. 
március 15.-ike az uj kor első napja. 
Az erre való visszaemlékezés mig egy
részt megszenteli a múlt dicsőségét, más
részt előkésziti a nagy és szebb jövendőt. 
Az erre való emlékezés megerősít ab
ban a hitünkben, hogy annyi vér és 
köny nem hullott hiába, bogy csak
ugyan megbünhödtük a múltat s 
jövendőt.

Az emlékezés harsonáját fújjátok 
meg ezen a nemzeti ünnepen a törpe, 
tehetetlen kor előtt, mely nem érzi a 
tavasz illatos szelének közeledtét, de 
ma is csüggedt szárnyakkal, keseiü 
lemondással, a labanccá vedlett Ocskay 
módjára a bécsi konyhára jár alamizi- 
náért. Az emlékezés emelje fel a csüg- 
gedők lelkét, hogy meg ne ieledkez- 
zének arról, miként tél idején bár 
mekkora is a hó, ez az áldott anya
föld a hótak aró alatt is él s folytatja a 
maga munkáját, mert a természet műkö
désének nincs szünetje sohasem : ép 
úgy a rahbilincsen nyögő népben is 
folyton szaporodnak a gondolatok, a 
tettekre hivó érzések, melyek a nép 
elméjét és Bzivét megtermékenyítik s 
megnemesitik. A huszadik század haj

nalán már uj tavaszok viharai köze
lednek. Ha lehajtjuk fejünket a meg
mozdult földre, már halljuk a folyton 
közeledő, a folyton erősbödő zajt, 
a közel jövendőn egy erőteljes, uj 
eszmékkel, uj érzésekkel telitett, tettekre 
vágyó ifjúságának lábadobogását, amely
nek nyomában szabadsággal, jogokkal 
és boldogsággal szivében a népek 

I milliói haladnak, hogy öntudatra kelt 
hatalommal egy uj megváltásnak alap
ját vessék meg.

A népek és nemzetek szabad ver- 
[ senyében első lesz a magyar, amely

nek egyetlen, soha elienmondást nem 
tűrő jelszava volt, előre ! Azzal a 
büszke öntudattal veszi kezébe március 
15-ének évfordulóján a szabadság szent 
lobogóját, hogy megemlékezvén a 
múltról, előkészítse a jövendőt.

Mert hiszen aki megfeledkezik a 
múltról, megtagadja a jövendőt.

És amikor látjuk azt a lelkes, ün
neplő nemzetet, amikor a szabadság 
hajnalának évfordulóján, a visszaemlé
kezés oltárán lelkesedve, szivében 
szent örömmel meggyujtja a jövendőt 
mozgató nagy eszmék örök mécsesét, 
lehet-e kételkednünk többé abban, 
hogy ez a nemzet predesztinálva vau 
arra, hogy mint a szabadság és füg
getlenség bajnoka időtlen időkig pél
dány kt pül éljen minden nemzetek 
előtt és hirdetője legyen az évezredes 
küzdelmekben megtisztult, ragyogó, 
igaz eszméknek ?

A szabadsagharc öreg katonái.
— Hányán élnek még ? — ■

Irta : Farkas Emiid.

Akik egykor fiatalon, lelkesedéstől lángoló 
arccal térdig gázoltak vérben és babérban, 
megroskadva, meggörnyedve, száz és száz 
ránccal arcukon, mint reszkető aggastyánok 
vonszolják közöttünk fáradt tagjaikat. De 
ha a legendás múltról, a dicsőség harcairól 
szólanak, szürke szemükben még most is 
kigyul a régi mámor tüze, amely egykor 
csatazászló alá gyűjtötte őket, hogy harcol
janak minden emberi jogok Közt a legszen
tebbért ; a szabadságért.

Hanem a tél, amelybe a mu'andó idő 
sodorta őket, süiün szedegeti ez elaggott 
hősöket az életpályáról. A halál megkímélte 
őket a csatamezőn és most az idő marok
kal tépdesi le e fogatlan oroszlánokat, Hová 
lett az a százhatvanezer hős, aki a dicső
ségből egy-egy babérerdöt hasitott a nem
zet számára? Eltűntek, elhullottak, lassan- 
kint az életharcában és poraik fölött az 
enyészet sirja tompa gyászénekét. Most 
már a diák-honvédek is nyolcvan körül 
járnak, akik pedig, mint életerős ifjak, 
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pályájuk megszakításával léptek a honvéd
zászló alá, azok mind túl vannak a nyolc
vanon. A legöregebb honvéd az egész 
országban a világtalan Horváth Ignác, 
Kossuth-huszár alezredes, aki kilencvenbét 
éves. Kolozsváron lakik s mindenki a leg
nagyobb tisztelettel veszi körül az egykor 
oly vitéz daliát, akinek cs»k a szemevilága 
borult el, de az e'méje ma is tiszta s 
vissza tud emlékezni a nagy idők dicsősé
ges eseményeire.

Utána mindjárt Görgey Artúr fővezér 
következik ; ö a szepesmegyei Toporczon 
született ösnemes családból, akinek ősei 
között több szepesi gróf volt. Thököly és 
Rákóczi szabadságharcaiban is találkozunk 
a Görgei-ek nevével. A fővezér 1818-ban 
született. Most januárban tölté be 94.-ik 
esztendejét. Nyolcvan éves korában tanult 
meg angolul, szelleme most is friss, termete 
is egyenes, csak szemevilága gyöngült meg. 
0 az egyetlen élő tábornoka a szabadság
harcnak. Az utolsó előtti volt Czecz 
János, aki Buenos-Ayresben halt meg. De 
ezredes is csak egy él már Debrecenben; 
Horváth Pál. Őrnagy még van vagy tíz, 
kösttlk Kovács Ernő, akinek aradvári fo- 
golyéletéböl rendkivill érdekes feljegyzései 
vannak. Kitűnő memoriáju öreg ur, nyug, 
foghásigazgató, Kovács Ernő dr. volt or
szágos képviselő édes atyja. Hogy mennyi 
törzstiszt éa főtiszt él az országban ób a 
külföldön, azt pontosan nem lehet megálla
pítani. 1901-től fogva a nyugdíjazásoknál 
nem kérik a szegénységi bizonyítványt, 
ennélfogva majdnem mindenki folyamodott 
nyngdijért, aki csak igazolni tudta magát. 
De élnek még néhányan Törökországban, 
Bulgáriában, Észak- és Dél-Amerikában, 
Ausztráliában és Olaszországban is volt 
48-as honvédtisstek. Ezeknek a száma azon
ban együttvéve sem lehet félszáz.

Az országban az összes nyugdijáé hon
védtisztek száma háromszázbetvenhárom, az 
altisztek és közvitézek száma pedig négy- 

esernyolcszáztizenhat. Mivel minden igazolt 
honvéd nyugdijat kap, tekintet nélkül va
gyoni viszonyaira, de vannak sokan, akik 
igy sem vették igénybe, hozzávetőlegesen 
meg lehet állapítani, bogy most már az 
összes honvédek száma alig lehet több öt
ezernél. E számba belefoglaltuk azokat is, 
akik bajtársaik elhalálozása folytán nem 
tudják igazolni magukat s igy habár meg
érdemelnék, a szabályok szigorú és betü- 
sserinti betartása miatt még sem kaphatnak 
ny ugdijat.

Meg kell emiitenünk, bogy a nyugdí
jazó bizottság a miniszterelnökségen tartja 
üléseit. Képviselve van ott a honvédség két 
taggal, ezek Balogh Sándor dr., az országos 
honvédegyietek központjának elnöke és 
Szegedi Maszák Hugó jegyző. A bizottság
nak hivatalból előbb Tarkovics, azután 
Márffy Albin államtitkár volt az elnöke. 
Legmagasabb nyugdija van Görgey fővezér
nek : évi nyolcezer korona. Előbb négy
ezer, aztán hatezer a osak pár év óta 
nyolcezer korona.

E kimutatásból látható, hogy az alan
tas tisatek nyugdija sem olyan, hogy abból 
gond nélkül meg lehetne élni, de legalább 
megfelel Kossuth Lajos amaz ünnepélyes 
Ígéretének, hogy a hazáért harcolók tiz 
hold földet, vagy holtig tartó ellátást kap
nak. A menbáara felügyelő bizottság elnöke 
Balogh Sándor dr,, aki a legnemesebb ön
zetlenséggel és buzgósággal szenteli idejét 
az agg honvédeknek. Eenkölt lelkű felesége, 
Sohweidel József vértanú tábornok leánya, 
sógora pedig Schweidei Béla huszárkapitány, 
aki aa aradi vár foglya volt, mikor édes 
atyját kivégezték s még ast sem engedték 
meg, hogy elbúcsúzzék tőle. Másodelnöke 
Kiéger József huszárkapitány, nyug, tör
vényszéki bíró, jegyzője Szegedy Maszák 
Hugó főrendiházi naplószerkesztő, pénztár
noka Greguss Lajos tűzérföhadnagy, nyug, 
föpénatáros.

Dicséret illeti Arad, Kecskemét, Nagy

várad, Székesfehérvár, Debreczen, Szabadka, 
Czegléd, Kolozsvár városokat, melyek a 
névtelen félistenekről körülményeik szerint 
gondoskodnak.

Elmélkedés.
Itt van ismét március 15,-ike. Minden 

magyar embernek a szivét kellene, hogy 
átjárja ennek a napnak, mint bilincsoldónak 
a dicső emlékezete. De nincs ám úgy, mert 
sajnos, ma már vannak igaz magyarok s 
hála Isten, bogy még vannak; de vannak 
gyászmagyarok is, még pedig egész egy 
hadsereg, akik a régi márciust már nem 
érzik. S különös, ma az igaz magyar gyá
szol, mereng a múlton ; mig a gyászmagyar 
megalkuvással ujjong, kiabál, lelkesedik, 
nemzed kokárdával díszíti föl magát s nem
zeti pántlikát hord, mint karkötőt a kabátja 

I ujján. Ezeké ma a világ, ezek uralkodnak 
I ma mindenütt, ezek üldözik a becsületes 

hazafit, ezek foglalnak el minden teret.
Ilyen viszonyok közt, mi ez a március 

15-ike. Nem egyeb, mint annak az igazinak 
a temetése, melyen csakis gyáezfátyol sze
repelhet. Azok az isteni tiszteletek, amelyek 
ea alkalomból tartatnak, csak már gyász
misék. Gyászt jelent az orgona hangja, a 
templomnak az éneke. Nagypéntek napjává 
tettek a nemzet kufárjai ezt a napot.

Kétségbe esünk ezek miatt ? Dehogy 
is. A nagypéntekre következik a föltáma
dás. Ennek az időszaknak is lesznek vér
tanúi, mint már annyinak volt. Ez a nem
zetnek a szerencséje. A vértanuknak a vére 
fölkelti álmadozásaiból a nemzetet és szá- 
monkéri a sáfároktól azt, hogy hova kótya
vetyélték a nemzetnek a kincseit ?

Igen, elkövetkezik a számonkérö nap 
s talán már nincs is nagyon messze 1

A nemzetnek az ítelöszéke akkor nem 
azt fogja keresni, kutatni, hogy ki micsoda 
párti, milyen politikai iránynak a hite, ha
nem azt, hogy hogyan teljesítette mindenki 
bazafiui szent kötelességét ? Mert utóvégre 
is, egy véleményen mindenki mindenben 
nem lehet j de, hogy minden magyar be
csületesen erezzen nemzete iránt, azt meg 
kell követelni.

És épen ez ellen vétkeztek a vétkez
nek sozau. A nsgyravagyás, a nagyzó elet,

TARCA.
Honnan jöttél magyar namzet ?

Büszks magyar nemzet, Ur választott népe, 
Houuac jöttél ide, Európa szivébe l
Mint aa üstökös, mely feltilu messze, távol, 
Ákkor veszik észre, amikor már lángol. 
Melyik földön állott a Hadúr bölcsödnél, 
Nem tudom, csak azt, bogy mikor ide jöttél, 
Szebb, délcegebb voltál, mint, akik itt éltek 
Duna-Tisza közén s névtelen henyéltek,

Es az édes haza hej, de régen várt rád 1
Mikor által lépted hóbérces balárát, 
Mint az édes anya a karját kitárva, 
Úgy várt rád ez a föld, 8 amig két kezével 
Tödre a dicsőség csergallyát tévé fel, 
Hadúrnak kardjával oldalad övezte,
Hogy a jók oltalma légy s gonosznak veszte.

4> Ur a szabadság vitézévé kent föl,
Hogy senkitől ne félj, egyedül Istentől, 
Hogy csak akkor szórjad haragos villámod,
Ha a szabadságot eltiporni látod.
Hadd lássa, hadd nézze Európa sok népe, 
Nem rabló, nem tolvaj, egy bős jött közébe, 
Aki barátjának a keblét kitárja, 
De az ellenségét ősi kardja várja.

De hiába nézel körül, mert nem látod, 
Annyi tengernép közt egyetlen barátod. 
Mily örömmel teune mindegyik ki téged, 
Hogyha nem rettegnék ismert vitézséged.
Hogy különb légy, mint ök, uem tudják ♦éledni, 
Néma, zárt ajakkal gyűlöl valamennyi.
Es miként a szírihez zugó tengerárja, 
Valamennyi szennyét mind feléd dobáljs.

De ne félj magyar nép, jól szivedbe véssed : 
Isten küldött ide, szent a küldetésed,

Hogy te, mint aa Urnák kiválarztott népe, 
Légy minden nemzetnek élő példányképe ,* 
Európa sok népe csodálattal nézze, 
Mint zúg el feletted századoknak vésze, 
8 mert össze uem törhet, szolgáddá szegődik, 
Hogy állj büszke bősként, időtlen időkig.

Legyen földed mindig a szabadság kertje, 
Benne a virágot erényed nevelje, 
8 ha vau valahol rabuép, mely láucot hordoz, 
Hozza ide buját virágos halmodhoz.
Hadd lássa, mig a láng kigyulad szivében, 
Csak a ezolgajárom, a rablánc nem szégyen, 
Mert aa iga bénít, de a rabnak láuca 
Tüzel és lelkesít, valahányszor rázza.

Dicső magyar nemzet, Hadúr kedves népe, 
Honnan jöttél ide, Európa szivébe.
Nem tudom, de látom, érzem a szivemmel, 
Hogy e földön kívül, számodra nincsen hely. 
Úgy becsüld meg ezt a véren váltott halmot, 
Hogy itten kell élned, hogy itten kell halnod. 
Hogy amikor lelked ötölo elpártol, 
Kitörül az Isten a népek sorából.

tfersék János.

Az egoista.
Irta: Kántor István.

1849. január hó egy hideg téli napján 
Párizs egyik elsőrangú hoteljének éttermé
ben ül egy 30 év körüli ur. Fáradt, unott 
arccal nézi az ablakon át a járókelőket. A 
hotel-szolga egy levelet tesz as asztalára, 
melyet ö unottan, minden érdeklődés nél
kül vess kezébe. De amint tekintete a cim. 
lésre esik, arcvonásai megélénkülnek és 

gyorsan tépi fel a borítékot. A levélben 
pedig olvassa :

.Kedves fiam, kívánságodat most az 
egyszer nem t-ijesithetem, de uem is aka
rom. Pénzt nem küldöz. Borzasztó állapotok 
vaunak nálunk. Jöjj haza és tégy rendet. 
Én már öreg vagyok és nem tudok mihez 
kezdeni. Rettenetes 1 Gondold csak, egyes 
nyugtalanvérü emberek forradalomba ker
getik az országot. Jobbágyaim munkaképes 
tagjai eiszökdöstek és beálltak honvédeknek. 
Rémes gondolat I Azok a forradalmárok 
felszabadították a jobbágyságot. Hát most 
már ki fog dolgozni ? Hiszen a parasztot 
az Ur Isten is csak munkára teremtette és 
én, az ö uruk, csak -em dolgozhatok. Biess 
haza, mig nem késő j mert azt hiszem; 
itt a világ vége, Atyád : kia- és uagyfalusi 
Dunai Péter.*1

Amint a levél végére ért az olvasás
ban, ajkán halk huszárfoháss rebben el. 
Erről ismerne rá a drága nyelvünket értő 
idegen, hogy ez as ur magyar. Különben 
semmi sem mutatta rajta, valóságos globe- 
trotter, aki céltalanul csavarog évek óta a 
nagy világban. A levelet kezében tartva, 
elgondolkozik. Mit tegyeu már most ? Egy 
hosszabb kirándulást tervezett éppen, hogy 
hova, a világ mely tája főié, még maga 
sem tudta. És most akadékoskodik as öreg. 
Node jól van, határosta el magában, legyen 
az öreg akrrata : hasa megyek.
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az előre való törekvés ördöge, a hatalmi 
vágy megfertőztetett mór sok magyar lel
ket annyira, hogy ha ez igy maradna, 
kétségbe kellene esnünk nemzetünk jövője 
felett.

Elhüledezve kell látnunk, hogy a nem
zet érdekei ellen foglal állást elsősorban a 
hivatalos világnak nem épeu kis része. En
nél szomorúbb egy állapot alig képzelhető. 
Az általánosan tudva van, hogy a hivatalos 
állásnak nálunk igen alárendelt a helyzete, 
mert szabályozva nincs. Nem is azt akar
juk, hogy a hivatalos egyén ellene szegül
jön (elsőbbségének ; de az már határozottan 
megkövetelhető, hogy irtóhadjáratot ne in
tézzen a nemzet jogai ellen.

Mit mondjunk ipari s kereskedelmi 
tényezőkről ? Sajnos, ezek közül is sokan 
állanak be a nemzetgyengités céljaira való 
munkába. Talán önzetlenül ? Dehogy is. 
Üzletből. Ömlik a pénz az ö szolgálataikért 
jobbról-balról s ezért mindazokat, akik ér
dekkörükbe esnek, akikkel rendelkezhetnek, 
nyomással kényszerítik annak az iránynak 
a követésére.

És a nép ? Szegény, azt sem tudja, 
hogy mit csináljon. Elbolonditják a fejét, 
tele hazudozzák a lelkét, elkábitják itallal, 
megfenyegetik tüzzel-vaesal, megvásárolják 
a hitét.

A gyáva gondolkodás a legtöbbnél a 
szegénység s a kenyérnek a féltésében 
osuososodik ki; ez szabja meg számára az 
érzést, a tettet ; családiának a kényelme a 
meghunyászkodást; gyermekeinek az elhe
lyezése a politikai hitvallást. Vagyis ma, 
Magyarországban a osaládi érdekek domi
nálnak s nem a magyar nemzetnek a bol
dogulása. Hűtlen görög lett már sok 
magyarból, hamis, megbízhatatlan, romlott 1 
Ha a reménység nem élne bennünk, hogy 
a nemzet apraja és nagyja az eltévelyedet- 
tek közt észre fog térni, kétségbe kellene 
asnünk. De reméljük, hogy bizalommal, 
erős akarattal megváitozhatik még minden ; 
hogy az, amit a nemzet jogosan és törvé
nyesen óhajt, egyesült akarattal ki is lesz 
vívható ; hogy nem fogjuk engedni, misze
rint a hatalom a szív érzelmeit lemásolhassa ; 
hogy a gondolatok szabadon, bilincs nélkül 
fognak röpködni, hogy forró szívvel olva
dunk együvé, a jogegyenlőségnek a ma
gasztos eszméjében ; bogy alkotmányunkat 

megdönthetetlennek fogjuk tartani, mett 
hozzá hívek akarunk maradni. Legyen már
cius 15-ike ezután is egy messze hallatszó 
beszéd s lelkűnkben éljenek történelmünk
nek, szabadságunknak s nemzeti küzdel
meinknek a hősei ; ne feledjük, hogy ma
gyar földön éiÜDk, tehát az ország minden 
legkisebb zugában igaz magyarul is kell 
éroznünk 1 Jogaink, törvényeink s alkotmá
nyunk mellett rendíthetetlen kitartással kell 
őrt állanunk, mert ezek szent örökségeink I 
A haza csak úgy adhat jólétet és kultúrát, 
ha bü fiai vagyunk s maradunk 1

Lsgyüuk összetörtök, bogy egységesen 
tudjunk föllépni s a haza önállóságát biz
tosítani királyhüséggel, de az ország alkot
mányának a csorbítását udvari fölfogásoknak 
meg nem engedve. Ne vessünk s ne aras
sunk másnak a számára I Ne hozzunk mé- 
telyes jelszót idegenből.

Itt az idő, hogy megalapítsuk sz uj 
kort, ami csak úgy lehetséges, ha a már
cius 15-ike jegyében sász.ót Lontunk a 
népjogokért, mert az eszmék, a nagy elvek 
elfajultak, amiket nagy korszakok, mint 
alkotmányos é'etünknek az alapelveit kép 
viseltek. Elfajult parlamentarizmuLUnk, mert 
független, felelős kormány at, független ha
talom helyett vau függő kormányrendsze
rünk, függő hatalmunk.

Legyen tehát ma március 15.-ike a 
magába való szállásnak s a bünbáuatnak 
az ünnepe ; hogy újból megtanuljuk a nagy 
eszmékért való lelkesedést. Elevenedjenek 
meg a nagy múltak emlékei ; ne hegesszük 
be nemzeti gyászainknak a sebeit; égjen 
friss lángokban nemzeti örömeinknek a 
tüze I Becsüljük meg a sok elhullott vért 
s az erőszakosan elmullott életet, mely fel
szabadításunkat eredményezte I Magasztos 
lélekkel nézzük a nagy időket, de elboru- 
lással Unnepe'jük.

Vizy Ferenc.

Különfélék.
— A kormány lemondott. Khuen- 

Béderváry Károly gróf minisztereitök e hó 
7-én terjesztette elő az uralkodónál a ma
gyar kormány lemondását. A király a le
mondást elfogadta, egyúttal megbízta a 
kormányt az ügyek tovább vezetésével. A 

lemondás következtében addig, amíg a vál
ság tart, a Ház elnapolta gyűléseit.

— Március tizenötödikének méltó 
megüuneplése céljából Bódogh Lajos pol
gármester ina egy hete délelőtt a városház 
nagytermébe értekezletre hívta a 48-as 
bizottságot, amely kiegészítvén magát, — 
elnökké: Bándy Endrét, — jegyzőkké: 
Bányai Ferencet és Bellán Sándort, — 
pénztárokká : Bartoa István városi tiszt
viselőt választotta meg és elhatározta, hogy 
március lö. ét, amely 64 év óta nemzeti 
ünnepe a magyarnak, az idén is a hagyo
mányos lelkesedéssel fogja megünnepelni. 
Az ünnepség végrehajtására szükebbkörü 
bizottságot választott, amelynek tagjai : 
Bánya: Ferenc, Bartos István, Bellán Sán
dor, Bilcsek József, Bojsza József, Dávid 
László, dr. Horváth Gyula, Iványi András, 
dr. Kersék János, Kleiszner Pál, Korpás 
István, Laufer Béla, Pózna József, Szeme- 
rédy Lajos, Tokody István, Váczi Jcnás, 
Zahorák Sándor. — Ez a bizottság f. hó 
3-án délután 4 órakor tartott értekezletén 
az ünnepség programmját igy állította össze: 
1. Az iparos es kereskedő tanoncziskola 
már előzőleg, 10-én d. u. 2 órakor tartja 
ünnepélyét saját helyiségében. 2. Reggel 6 
órakor mozsáriövések jelzik, hogy nagy 
nemzeti ünnep virradott a város közönsé
gére. 3. Reggel 8 órakor ünnepélyes isten- 
tiszte'etek az összes templomokban. 4. Az 
istentiszteletek után az elemi iskolák 
ünnepélyei saját helyiségeikben. 5. 9 órakor 
az irgalmas nővérek intézetének ünnepélye 
saját heyiségeben. 6. Ugyancsak 9 órakor 
az állami tanítóképző ünnepélye saját he
lyiségében. 7, 10 órakor a főgimnázium 
ünnepélye a városi szálloda nagytermében.
8. Délután 3 órakor a város közönségének 
ünnepélye a Kossuth Lajos-téren, mely al
kalommal a főgimnázium énekkara alkalmi 
éneket ad elő, Dávid László fögimnáziumi 
tanár ünnepi beszédet mond, "Giatz Já
nos képezdei növendék szavalja a Talpra 
magyart, a közönség énekli a Ilymuuszt.
9. Este 6 órakor gyülekezés a városháza 
előtt, fél 7 órakor faklyáemenet a temetőbe, 
a honvédemlék megkoszorúzása, mely alka
lommal a képezdei énekkar alkalmi éneket 
ad eiő, Bel.an Sándor rövid beszéd kísére
tében koszorút be.yez az emlékre, Takács 
Ferenc fögimnáziumi tanuló szaval, a kö-

Valahol a Duna mentén, Magyarország 
egykori Aranykertjében, a Csallóközben 
volt a Dunaiak ősi fészke. Hatalmas nem
zetség, melynek uralma több falura terjed. 
A sok ezerholdas birtok mostani tulajdo
nosa Dunai Péter Öméltósága, szikár, cson
tos alak, úgy a 60 év körül. Különös egy 
család es, minden tagjának van valami szen
vedélye. így az öreg Dunai szenvedélye a 
vagyongyűjtés, egyetlen Imre fiáé pedig a 
kóborlással párosult tékozlás. És szenvedé
lyűkben határt nem ismernek. A végletek 
találkozása ez is.

Pedig nagy tudás, hatalmas lelek lako
zik az öreg Dunaiban. Ennek az embernek 
a lelke, mint Istentől ihletett müvészkéz 
által vésett, megbecsülhetetlen érem, tulaj
donosa által nem becsülve, a folytonos és 
durva használattól egyre jobban elkopott, 
elmosódott. Ez az ember azt hiszi magáról, 
hogy ő hazafi. Igaz, a nyilvánosság előtt 
mindenkor hűségesen vallja, hogy hazájának 
köszönhet mindent. Ezért kész is minden 
pillanatban életét és egész vagyonát felál
dozni a haza oltárán, de — csak elmélet
ben. A közjóiét előmozdításán is fáradbat- 
lanul munkálkodik. Abba meg senkinek 
semmi köze, hogy a köz, a nemzetcsalád 
slatt csak a saját személyét érti, meg a 
családját. Gazdaggá kell tenni a hazát, 
mert a gazdagság hatalom, vallja ő és úgy 

is tesz. Arra meg kinek mi gondja, hogy 
a haza határa előtte a saját birtokán túl 
kezdődik már. Mélyen érez nemosak aa 

emberekért, de a földért is. Különösen va
rázsa van reá a magyar földnek, hogy mi
nél többet bírjon tulajdonul belőle. Úgy 
látszik, azt tartja, bogy a férfijellem olyan, 
mint az ezred-zászló : minél tépettebb, annál 
dicsőbb. Alattvalóinak zsarnoka éa szenve
délye kielégítésében keresztül gázol ember
társai érdekein könyörtelenül. Teszi pedig 
mindezt nem msgáért, hanem egyetlen 
gyermeke, a fia érdekében. Rajongással 
határos az a szeretet, mellyel fia iránt 
érez. Harpagoni fösvénységgel a legszüksé
gesebbet is elvonja magától, míg fiának 
esztelen tékoz'ását szótlau tűri.

A Dunai kastélyban nagy az öröm: 
hazakerült sok évi távoliét után az ifjú 
földesur. Az öreg Dunai öröme határtalan. 
Az anyagias gondolkozásban elkérgesedett 
szivét most csak a szeretet, a mélységes 
szeretet tölti be szinültig. De még ö ebben 
is önző: azt kívánja, hogy fia minden ide
jét vele, kizárólag vele töltse. Nem tud 
betolni fia látásával. Hanem a világfi egy-két 
hét alatt alaposan unni kezdi magét, aty
jának nagy szeretető ugyancsak terhére van. 
Majd körülnéz a szomszédok közöt*, gon
dolja. És ezekben a szomszédos kástélyok- 
ban mi más az élet 1 Lázban az egész or
szág : a szabadság utáni vágy tölti be a 
kebleket s a hazaszeretet lángja az eget 
ostromolja kástélyban, kunyhóban egyaránt. 
Csak a Dunai kástélyba nem tud ez az 
isteni érzés behatolni. Olyan aa, mint egy 
fénytengerben álló sötét pont; apát és fiát 

hidegen hagyja az országos átalakulás, tu
domást sem vesznek az eseményekről. Az 
apa szivében az anyagiak hajszolása, a 
fiúéban pedig az idegen, a külföld imádása 
ölte meg a legszentebb érzést : a haza
szeretetei.

Azaz, ki tudja ?
A hatalmas Éten az emberi szivet oly 

rejtelmesnek alkotta, hogy annak belsejé
ben ott lakozhatik az emberileg elképzel
hető legrettenetesebb mellett a legfölsé- 
gesebb is. És azt az isteni szikrát, a haza
szeretetei bármily vastagon takarja is az 
emberi gyarlóság hamuja: egy hatalmas 
szélroham, mely erejével pusztít, de áldást- 
hozólag feltrissiti a levegőt is, elsöpörheti 
e szivröl azt a hamuréteget és az alvó 
szikra lángra lobban, fényével messze be
világítva a sötét éjbe.

Az ősrégi Vágbiak kastélya ugyancsak 
mosgalmas képet mutat : fogat fogat után 
hozza a sok férfivendéget. Tanácskozásra 
jöttek itt össze a vidék birtokosai. Utol
sónak egy i'ju lovas érkezik, kire alig 
ismer a házigazda.

— Dunai Imre, — mutatja be őt 
vendégeinek, kiken látszik, hogy nem igen 
örülnek a ismeretlen és hívatlan vendégnek. 
Az öreg Dunai hazafíatlansága, meg aa ő 
sok külföldi kóborlása rossz ajánlólevél az 
itt összejött hazafiak szemében. Bizonyos 
kimért, hideg tartózkodással fogadja min
denki. Vághi, hogy a kellemetlen helyset-
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zőnség énekli * Sióiétól. A fáklyásmenet 
visszatérőben a Mártonfy-, Széchenyi-, Deáa 
Fereno- éi Teleky-utcán végighalad éa * 
városháza előtt saetosslik. 10. Este 8 óra
kor társasvicsora a várost laiiloda nagy
termében. Egy teríték éra borral együtt 
2 kor. Három hivatalos felköszöntö. — A 
bizottság kéri a varos hazafias köaönségét 
tömeges megjelenésre, lelkes részvételre s 
a magasztos ünnepély méltóságának meg- 
öraésére éa a fáklyáiménál utján az abla
kok kivilágítására és a házak fellobogózásárs.

— A ref. egyhdxkerftlet Léván. 
A dunántúli református, egyháaketület An
tal Gábor komáromi püspök és Tisza István 
gróf főgondnok e.nöklete alatt május hó 1. 
és 2. napjain Léván fogja tartani évi köz
gyűlését. Aa elnökség és a közgyűlés alkotó 
tagjai április 30-án az esti 7 órai vonattal 
fognak városunkba erktani. A pá yzudvaron 
a város nevében a polgármester fogja fo
gadni, a ref. templomnál az egyház nevé
ben a fögondnok fogja üdvöaöint a vendé
geket. A kösgyüléssel kapcsolatban lógja 
a püspök felavatni a lévai ref. egyház uj 
iskoláját. Mint értesülünk május 1-én na- 
gyobbsaabásu hangverseny ia lesz, amelyen 
több előkelő rnüvésa és a budapesti Bethlen 
Gábor-kör fog közreműködni. Egyébként a 
részletek megállapításán most dolgozik egy, 
a Patay Károly elnöklete alatt megalakult 
bizottság.

— Gyaazhir. Kenizy Csatár kir. pénz
ügyi ts rácsos, tordai pénzügyigazgató he
lyettes, aki egy ideig a lévai penzügyigaz 
gatóságnál is működött, — 63 éves korában 
Tordán elhunyt. Nemrég helyeztek át Győr- 
böl a tordai penzügyigazga’.cssghoz. Kenezy 
ifjú korában több évig hirlapiró is volt t 
eaután lépett állami szolgálatba. Mint költő 
a hetvenes években országszerte ismere
tessé tette nevét költeményeivel. Halála 
széles körben keltett mély részvétet. Győr
ben helyeztek örök nyugalomra.

— Ismeretterjesztő előadások. 
Műit vasárnap a Kath. Körben a nagyszám
mal megjelent közönségnek ismét Kellemes 
es tanulságos szórakozásban volt része. 
Báthy László, a Kör elnöke, kitünően sike
rüli vetített képek kíséretében, érdekes 
előadási tartott a Végűt kitöriteiről, mely 
után Tóth Anna szépen sikerült szavalata 

következett, ki Erdélyi Zoltánnak A kétke
dők cimü költeményét igen ügyesen adta 
elő. Végül Bartol Mariska kellemes hangú 
énekeit el, melyeket Tokody István kántor 
hsrmóniumon kísért, nagy tetszést és sok 
tapsot aratott. — A mai programm : „A 
repülés a múltban, jelenben és a jövőben.* 
Vetített képekkel. — .Szaval : Belopotoctky 
Margit. Zongorán játszik ; Cukey Adrienné.

— Rónay Kamii kitüntetése. A 
király Bónay Kamiinak, a pestvidéki tör
vényszék nyugalomba vonult elnökének sok 
évi hü és buzgó szolgálatai elismeréséül a 
l.ipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen ado
mányozta.

— Kötelező koronaszámitáe. A 
pénzügy miriszter „öriratbsn értesítette a 
törvényhatóságokat, hogy f. évi március hó 
1-én eietbelepett a kötelező koronaszámi- 
tásról szóló javasla*. Ettől az időtől kezdve 
büntetés terhe alatt tilos számlákon, jegy
zékeken, kirakatokban az árukat forint 
értékben feltüntetni, A büntetés kétszáz 
koronáig terjed.

— Uj iskola. Fe.'sögyörödön uj r. 
katb. népiskola létesült a miután a törvé
nyes kivánalmaknak megfelelő tanterem és 
tanítói lakás felépittetett s a miniszter a 
fizetéskjegészitési államsegélyt évi 900 ko
ronában már engedélyezte, az iskolának a 
jövő tanévre va.ó megnyitása semmifele 
akadályba nem ütközik. Az iskola felállítása 
körül Ayárdy János alsógyörödi alesperes- 
tanfelü^yelö szerzett a maga részére érde
meke*.

— Husvét napjának állandósí
tása. X. Piuez pápa foglalkozik már husvét 
ünnepének az ev egy határozott napjára 
való tételének gondoláiéval. Az utolsó lö
kést a közel álló leformboz a „Kölnische 
Volkszeitung* egy Cikksorozata adta meg. 
A pápa bekérette az egész cikksorozatot 
és P. Vidot biz’a meg az ügy kidolgozá
sával. Alkalmasint április első vasárnapja 
lesz a jövő kor husvetjának fix napja.

— Előadások a Kath. Legény
egyesületben. Múlt vasárnap latár Zol
tán es Frank Antal áll. tanítóképző intézeti 
tanárok folytatták és bevégezték ismeret
terjesztő előadásaikat, l’aiár Zoltán a ma
gyar ipsr fejlődésének akadályait, majd 
később ez akadályok megs.üutetéeének 

módozatait igen érdekesen és tanulságosan 
fejtegette, Frank Antal az életmód helyee 
és célszeiü beosztásáról mondott sok okos 
éa követésreméitó dolgot. Az előadásokat 
nagy figyelemmel ha lgatta meg a közönség 
és azokért őszinte elismerésének adott ki
fejezést. Szentyyöryyi Pál, egyesületi tag, 
pedig Szeretem a nőket oimü monológgal 
aratott nagy sikert.

— megdrágul ti férfiruha. A leg
közelebbi időben úgy Budapesten, mint a 
vidék több városában a ferfiruha is meg 
fog drágult i, mert a Szabómesterek Orszá
gos Szövetségének a munkásokkal f. hó 
4.-én megkötött kollektív szerződése jelen
tékeny béremelést állapit meg a régi szer
ződéssel szemben.

— A Világ tiz legaigyobb városa. A legújabb 
népszámlálás adatai szerint a világ tiz legnépesebb 
városa a kővetkező sorrendben jön egymásután: Lon
don 7,262.963, Newyork 4,788.883, Pária 2,763.393, 
Tokio 2,186.079, Cbicagő 1,186.288, Becs 2,086.888, 
Berlin 2,070.696, Szent pétervár 1,678.000, Filadle»ia 
1,649.008, Moszkva 1,366.264.

— Halálosás. Aranyosmarótról vet
tük a szomorú hirt, hogy Badó Lipót, áll. 
elemi iskolai igazgató-tanító f. hó 5-én éle
tének 50-ik a boldog házasságának 21-ik 
évében hosszú szenvedés után meghalt. Az 
elhunytban a magyar tanügy egy kiváló 
pedagógusát vesztette el, aki az cranyos- 
maróton eltöltött 30 éves tanítói működése 
alatt lankadatlan szorgalmával általános tisz
teletet vívott ki magúnak; a közoktatásügyi 
miniszter pedig hazafias és buzgó műkö
déséért igasgató-tanitói oirnmel tüntette ki. 
A derék tanítónak hűlt tetemeit nagy rész
vét mellett f. hó 6.-án, délután 3 órakor sz 
aranyosmaróti izr. temetőben helyezték örök 
nyugalomra. — Nyugodjék békében!

— A katonatisztek és a polgári 
pályák. Edd'g nagyon gyakori eset volt, 
bogy a tiszti kar tagjai közölt számosán 
hosszabb szabadságot kértek vagy szolgá
laton kivü.i viszonyba helyeztették magu
kat és míg a kincstár:ól rendes és teljes 
fizutésüket húzták, kü.önfe.e tanfolyamokat 
végeztek, jogakadém ákat hallgattak s az
után valamelyik polgáii életpályával cserél
ték fel a* kardbojtot, A bsdügyminisztérium 
most egy csapással megszűntette ezt az 
állapotot. Rendeietet küldött valamennyi 
ezredparaucsnokságnak, hogy szigorú intéz

nek véget vessen, szives szóval betessékeli 
családja körébe. Felesége örömmel látja a 
kü.önben igen rokonszenves és férfiasán 
szép ifjú Dunait. Távoli rokonságban is 
vo.nának. A kis Eszter, Vághiék leánya 
kedvesen cseveg vele és Dunai alig győzi 
a feltlatst a két nő kérdéseire. Vágbi 
Esztert, mint kis leányt ismerte, aki az ö 
hosszas, sok évi kóborlása alatt remek ha- 
jadonna fejlődött. A sokat látott világfit 
elbájolja az egys.erü, szelíd leányka termé
szetes kedvessége és gyönyörködve nézi a 
bájos gyermeket. A nők azámitó kaeérsá- 
gától megcsömörlött férfira ez az egyszerű, 
szinte nziv leányka nagy hatással van. 
Valami kellemesen meleg érzés lopódzott 
szivébe és járta aat át a leányka társasá
gában. Es e naptól kezdve a látogatások 
mint gyakoribbak lettek, mig egy nap 
ezzel a hirrel lepi meg atyját :

— No, atyám, én már itthon ragadok : 
megbázasodom. — Egy megkönnyebbült 
sóhaj és egy erős késszoritás volt rá a 
felelet. A nagy öröm elvette az öreg Dunai 
szavát. Hogyisne, hiszen legtitkosabb vágyát 
látja beteljesedni.

Egy tavaszi nap délutánján azzal a 
szándékkal lovagolt át az ifjú Dunai Vág- 
hiékhos, bogy a leány előtt nyilatkoaik. 
A kertbon találta őt, egy szallagot hímzett.

— Eszter, — szólt hazamenőben az 
ifjú — én szeretem önt. Akar-e feleségem 
lenni ?

— Ne, Iosre, erről ne beszéljünk. Csak 
szabad hazában lehetnek boldog emberek.

Fivéreim, de minden bátor ifjú is elmentek 
a haza szabadságáért harcolni, csak ön 
maradt itthon, Íme, itt egy szallagot bim- 
zek arra a bouvédaászlóra, mely alatt 
fivéreim küzdenek. De szívesen kötöm in
kább arra a zászlóra, mely alá ön is beáll 
a küzdők közé. Akarja ?

Az ifjú arca e.halványodik, majd bibor- 
pirosra festi a felszökő vei hullám. Egy 
pillanatig mereven néz maga elé, a másik
ban msr felszökik ültéből. Kezébe veszi az 
ifjú hölgy remegő kezét és szilárd, férfias 
hangon válaszolja:

— Akarom. — Még egy búcsúzó kéz
csók és egy dicső honvéddel több a kato
nája a magyar hazának.

Dunai Péternek másnap egy levelet 
kéabesit az egyik szolgája. Nincs több 
abban irvn, csak ennyi :

xAtyám, a kötelesség szólít, megyek. 
Beálltam honvédnek.* As öreg Dunai ke
zéből kihull a papiros és erőtlenül hanyat
lik egy Bzékre. Iszonyú ; az ö egyetlen fia 
ezer veszélybe rohan.

A nagy és véres osaták rohamosan 
követik egymást. Hol az ellen, hol a hon
véd vonul a vidéken át. Ma néma átokkal 
ajkán, bosszúval szivében kénytelen tűrni 
hajlékában az ellent a szegény magyar 
nép ; holnap talán már viharos lelkesedéssel 
öleli keblére a fáradt honvédet.

Egyik nap az osztrák lovasaiig egy 
Bzáaada érkezett a Vághiék falujába. A 
látogatóba járt Dunai Péterrel épen ebéd
nél ült a család. A lovasság parancsnoka, 

egy pohos-kövér, kis termetű százados 
hetykén lép be az ebédlőié. A meglepett 
háznép felugrik helyéről és szótlanul nézi 
a hívatlan vendéget. Vaghi Eszter, kinek 
keblvre egy nemzetisein szalagból kötött 
csokor van tűzve, szintén kiváncsi tekin
tettel fordul a közvetlen mellette megálló 
tiszt felé. Ez észreveszi a leány keblén a 
csokrot, durván lelépi és a sértő kifejezé
sek özönével illetve a magyart, földre dobja 
és rátapos.

Mint a sebzett oroszlán bődül el erre 
a jelenetre az öreg Dunai. Hozzárohan a 
vakmerő liszthez. Baljával torkon ragadja, 
jobbjával pedig hatalmas ökölcsapáiokat 
mér fejere a uagyerejü ember. Mindez pil
lanat müve, nincs ideje annak kardot rán
tani. A zajra berohanó osztrák tisztek 
hátulról lekaszabolják ugyan Dunait, de 
akkor már a századosnak is vége.

Harmadnap egy portyáié huszárszázad 
érkezik a Dunaiak birtokára. Vezetőjük 
Dunai Imre, a vitér és vakmerő százados. 
Jókor jött még arra, hogy atyja temetésén 
lehessen. A fáradt vándor megtért tehát 
őseihez. Midőn a családi sírbolt nehéz vas
ajtaja brzáródott Dunai Péter fölött, a 
körülálió huszárok ajkán felzokog a ma
gyarok imája, a himnusz, melynek vég
akkordjai lágyan szállanak fel az Gr tró
nusához :

*Megbüohődte már e nép a múltat s 
jövendőt. “
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kedésekkel akadályozaa meg, hogy a tiesti 
kér tagjai oly könnyű ezerrel, mint eddig 
civilpályára térjenek át. A reudelet értel
mében megtiltja a hadügyminiszter, hogy a 
eztbadeágon levő tiszt katonai szolgálata 
mellett más tanú mányckat végezzen a hiva 
táfától eltérő pályára kéerli'jön, mig a had- 
Beregiül fizetést élvez és meghagyja, hogy 
a katonai pályától független tanulmányokat 
a tiszt csak ak! or folytathat, ha a hadse
regben viselt állásáról lemond.

— Hold- és napfogyatkozás Áp
rilis 1-én részleges holdfogyatkozás le z, 
amelyet 17-én napfogyatkozás követ. A 
csillagászok feszült várakozással néznek ez 
elé a napfogyatkozás elé, amelynek íz le z 
a föérdekessége, hogy gyűrűs lesz, de olyan 
vékony gyűrűvel, hogy nem lehet előre 
megmondani, nem lesznek-e olyan helyek 
is, ahol teljes nap fogyatkozásnak fog tet
szeni. Európában a nepfcgyatkozásnak m> g- 
figyelési viszonyai rei diriéül 1 edvezók lesz
nek. A középvonal mentén a ho'd a nap
nak több mint kilenctized részét fogja el
födni. Magyarországon délelőtt 11 és 12 
óra kfzött következik be a napfogyatkozás.

— A Barsmegyei Casixto Ara- 
nyosmaróton, saját helyiségeiben 1912. évi 
március lóén este fél 9 órakor a márciusi 
nagy napok emlékére társasvacsorát rendez. 
— Belépődíj cincién. — Étkezés ét'ap 
szerint.

— A köiniöcbányal polgári és 
iparcskör e hó 3-án tartotta rendes évi 
közgyűlését. Az uj tisztikar választásánál; 
elnökké a volt ellök Galantha Gyula vá
rosi képviselő újból egyhangúlag választa
tott még. Igazgatóvá Kltmm Béla helyett, 
ki esen megbízatást tovább vállalni nem 
akarta, Htnci Autal vaskereskedő és ház
tulajdonos lett megválasztva. A többi á Iá
sokra a régi tisztviselők választattak meg.

— Törvényhatóságok az iszákos 
ság ellen. Több törvényt atóság hozott 
már szigorú szabályrendeletet az iszákoss g 
ellen, i melyeknek mindegyil e főleg azt 
célozsa, hogy >z iszákos ágra szo'gáló al
kalmak számát csökkentsék. Erre nézve 
leghatásosabb eszkötök egyike a korcsmák 
vasár- es ünnepnapokon való bezárása. 
Ityeu határozatot hozott Nyitravármegye 
is, amely példát követhetnék a többi vár
megyek is.

— Népise kiadványok. A földoiivelé.Ujyi miniiz- 
térium kiadványaiból luult esztendőben 106.114 pél
dányt küldöttek szót főleg kisgazdák és mezőgazda
sági munkások kérelmére. Érdekes tünet, bogy az 
Amerikába kivándoroltak ia többször fordultak a mi
nisztériumhoz egyik-másik könyv megküldése iránt. 
Hasonlóképen a közös hadsereg és a houvédezredek is 
többsaör kérik a minisztérium ingyenes kiadványait 
segédeszközül a gazdasági kurzusokhoz. A múlt év 
folyamán ingyenesen szétküldött kiadványok száma 11 
ezer darabbal volt több, mint as előző évben.

— A hernyók és cserebogarak. 
Ab e^ész országban nagy veszedelem vár 
a gyümölcsfákra ezen óv tavaszán. Bizonyom, 
hogy a hernyók óh cserebogarak hihetetlen 
mértékben fognak fel épni, ha csak a vég
ietekig menő gondos irtás és pusztítás el 
nem hárítja. Előre is figyelmeztetjük a 
gazdaközönséget a közelgő veszedelemre. 
A hatóságok pedig szigorú rendeletben 
utasítsák a népét az irtásra és a rendelet 
betartására ügyelve, a mulanztást elkövetők 
ellen a legszigorúbb megtorló intézkedése
ket alkalmazzak,

— Magyar Nemzeti Zarándoklat 
Lourdesba. A zarándoklat iránt oly mér
téiben mutatkozik érdeklődés, hogy nem 
egy, hanem két külön vonatra is van kilátás. 
Lourdesból vett értesítés szerint a X. státió 
szobrásai része elkészült és a felállítás a 
jövő hó elején történik mag. A felszentelés 
ünnepségén több franczia zarándoklat vesz 
részt úgy, hogy nemcsak a magyarok, ha
nem idegen nemzetbeliek tömege is hozzá
járul az ünnep fényéhez. Az énekkar na 
ponta gyakorolja P. Felicián föhercegi ud
vari pap karnagy vezetése alatt a szebbnél 
szebb magyar és latin énekeket, amellyel 
a franciákat és olaszokat akarja meglepni 
a rendezőség. Qaibl Sándor apátkanonok 
(Possony káptalan u. 3) alig győzi felelettel 
a számos érdeklődőt és kéri a hozzá for
dulókat, hogy elégedjenek meg a program 
mai — miben minden benne van — és ne 

kívánjanak külön írásbeli értesítései ét is, 
hogy mur káját győzhesse.

— Benzinmotorral dolgozó kis
iparosok figyelmébe. A pozsonyi keres
kedelmi és iparkamara közli az érdekeltek
kel, hogy a kereskedelemügyi miniszter az 
adómentes motorbenzin mérsékelt eladási 
árát folyó évi február hó 15-tÖl kezdödöleg 
6 hónapra, illetőleg további intézkedésig 
métermaxsánként tizennyolc koronában álla
pította meg.

— Mennyit füstűi el a világ ? A dohányzás elleni 
ÜgH most röpített” világgá a dohányzásról való statisz
tikáját és eszerint az egész világon a hollandusok füs
tölik el a legtöbb dohányt. Itt évenkint minden 
egyes lakosra nem kevesebb, mint 2340 gram dohány 
esik. A sorban második Eszakamerika, ahol fejenkirt 
és évenkint 1500 gram, Németország, Ausztrália, Auszt
ria, Dánia, Svédország, Norvégia és Kanada lakói 
közöli az évi dohányfogyasztás fejenkint 1500—1000 
gram között változik. Fraueiaország és Oroszország 
egyeukint 959 gramaal holtversenyben érkezik be a 
nemes dohányzási versenyben. A végen Anglia, Svájcé, 
Olaszország. Spanyolország, Portugália lakossága kö
vetkezik, a fogyasztás Ö0O—6ü0 gramm.

— öngyilkosság Andrict Sándorné, 
szül. Jialuska Julianna lévai lakosnő, ki 
régebbi időktől súlyos betegaégben szenvedett 
s e miatt állandóan buskomor volt, folyó 
hó 8-án délután 5 órakor szobája ajtójának 
sark vasára zsineggel felakasztotta magát s 
midőn hozzátartozói észrevették, már ha
lott volt. Teltét, mint »zt a megejtetett 
orvosrendőri vizsgálat igazolja, pillanatnyi 
elmezavarban követte el.

— Lopás. Stabó Mihály rovott múltú 
napszámos a to.yó hó 1-én koldu ás ürügye 
alatt, Mocsi Aba városi tanácsos lakáséba 
ment be, meiynek toiyosóján kifüggesztve 
volt 120 korona értékű télikabátot elemelte 
s egyenesen a zálogházba vitt., hol 10 
koronát kért arra, n»t kapott ia. A rendőr
ség által elfogadtatván, megbüntetése végett 
a lévai kir. járásbíróságnak adatott át.

Csak Mauthuar-féle magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, számító 
gasdák és kertészek még akkor is, ha 
mások olcsóbbak volnának, mert tapaszta
latból tudják, hogy ez csakis a magvak 
rovására és a vevők kárára lehetséges.

Tessék napilapjait, hírlapokat, divat
lapokat Nyitrai és Társa r. t. könyvkerei- 
kedésében Léván megrendelni, megkíméli 
a postai beküldési költséget.

Közönség köréből.
Nyilvános köszönet

A Lévai Takarék és Hitelintézet ez 
évben is 2b koronát adományozott a hely
beli áll. tanitókepaö-iDtézet Segélyegyesü- 
latének. Fogadja nemes adományáért ez 
utón ia az intézeti Igazgatóság hálás kö- 
szünetét.

Köszönet nyilvánitás-

A lévai Poel-Czedek-egylet pénztárába 
a következő adományok folytak be :

A Lévai T.karékpénztár 50 kor., a 
Lévai Takarék és Hitelintézet 20 kor.

Fogadják a nemesle kü adományozók 
ezen egylet hálás köszönetét.

Rostnőaum Adolf Knapp Dávid
egyleti titkár. egyleti elnök.

Irodalom és művészet.
A vidéki protestáns lelkészek figyel

mét felhívjuk Bándy Endréi ek március 
15-iki rendkivü szép es hazafias imájára, 
amely példányonkint 20 fillérért Nyitrai éa 
Társa r. t. üz'etében ksph.s'ó.

Nincs többi drágaság! Örökösen pa
naszkodnak, hogy elviselhetetlen a drágaság: 
lehetetlen megélni I Arról azonban megfe- 
iedkeaoek, hogy az igények még hallatla
nabb mértekben fokozódtak és hogy senki
nek se jut eszébe, ceruzával a keaében, 

pontos költségvetésben megállapítani a ház
tartási bevételeket s kiadásokat. Aki eat 
nem mulasztja el, soha se fog a hó, s aa 
év végén arra a keserű felfedezésre ébredni, 
hogy deficitben maradt. Ehliea azonban 
még as ia okvetlenül kívánatos, hogy ál
landó tanácsadóul válassza a gsadaasaony- 
világ 18 év óta kipróbált bü barátját, a 
„tícl*tariás“-t, mely Kürthy Emilné szer
kesztésében, arra oktatja olvasóit, hogyan 
lehet olcsón és jól öltözködni, kertésskedni, 
sűtni-fösni ét úgy városi, mint falusi háa- 
tarUat ellátni. A „ jiáitartái'1 havonként 
báromaaor jelenik meg gaad.g tartalommal, 
szépen illusztrált füzetekben. Időről-időre 
pályázatokat hirdet, melyek nyerőinek Ár
úit József kiadótulajdoLOs értékes dijakat 
tűz ki. Előfizetési ára negyedévre 3 K, fél
évre 6 K, egy évre 12 K. As előfizetési 
pénzek a „Háttartiia" kiadóhivatalából 
(Budapest, VI., Eötvös-utca 36.) küldendők, 
amely késiiéggei kü'd mutatví nyssámo- 
kat is.

Lévai piaciárak.
Kovatvezető ; Dr. Horváth Gyula rendőrkap'táay.

Búza m.-mizsánként 21 kor. — fill.— 
22 kor. — Kétszeres 18 kor. — fill. 19 
kor. — fill. — Rozs 19 kor. — fill. 20 kor.
— fű. Árpa 18 kor. 40 fill. 18 kor. 80 fill. 
Zab 20 kor. — fill. 21 kor. — fill. 
Kukotica 19 kor. 20 fill. 19 kor. 60 fill.
— Lécesé 40 kor. — fill. kor. 21 — fill. — 
Bab 30 kor. - fill. 31 kor. — fül. — 
Köles 12 kor. — fül. 13 kor. — fill.

Vetőmagvak 100 kilónként.- Vörös ló
here természettől arankamentes 175—185 
Vörös lóhere, kis aránkás 165—175 Vörös 
lóhere, nagy aránkás 150—160 Luczerna 
természettől ar^nkamentea 130—138 Lu-
o.erna, világos szemű aránkás 110—120

Az anyakönyvi hivatal bejegyzései
1912. éri mars. hó 3-től 1912. évi maré. ho 10-ig.

Szülatés.

A szülői ueve A
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Hwcskó Mihály K'iszuyák 1. leány Emília
llavrau P.d Uhuak Katalin tfd halva szül.
Haudler Simon M-yísel dstdSuia leáuy lloua
M'hál Is van Bikái Eleonóra leány Eleonóra
Bojsza József Márkly Erzsébet 1 sány Margit

Halálozás

Az elhml uere Kora1 A halál oka1
Józsa Lajos 17 napoa | Vele szül, gy«ug.
▲ndricz Sándorné 69 éves | Öngyilkosság

Nyilttór.

Enyhe, oldó hásiszer mindazoknak, kik emésztés 
zavarokban és aa illő életmód egyébb követksa 
uiéuyeiben saenveduek.

Egy eredeti doboz ára 2 koroza.
Vidéki gyógyszertárakban kérjük Moll
kései tményeit.

OLL-FELE
SOS - BORgZEf-?

elismert, régi jóhirnevü háaieaer 
szaggatás és hitiéiből szármaeó 

mindennemű betegségek ellen.
Eredeti üvog ára kox. a.

Kapható minden gyögyszsrtarbaz

f őszét küldési hely MOLL A. gyógyezeréez 
Cse kir. udv. szállitó, Bécs, I. Tuachbuen 9,
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Faeladási hirdetmény.
Alsóhámor község volt, úrbéresei Bsrsmegye Alsóhámor községben a 

község házánál 1812. évi márczius hó 22.én délután 2 órakor tartandó 
nyilvános szóbeli árveréssel egybekötött zárt írásbeli ajánlatok utján eladják a 
tulajdonukat képező erdőben :

I. tétel) ,A“ ü. o. 1. v. s 3. osztag 0'75 kh vágás területén tő mellett 
termelt 35 drb. 41'06 köbm. tölgyrönkőhaszonfát.

Kikiáltási ár 1030 korona. Bánatpénz 103 korona.
II. tétel) „A“ ü. o. 11, v. s. 2 osztag 0'26 kh. vágás területén tő mellett 

termelt 17 drb. 15*42 köbm. tölgyrönkőhaszonfát.
Kikiáltási ár 340 kor. Bánatpénz 34 korona.
Ajánlatok tételenként külön-külön teendők meg.
Kikiáltási áron aluli és utóajánlatok el nem fogadtatnak.
Írásbeli ajánlatok az árverési feltételek értelmében az árverés napján, 

az árverés magnyitása előtt az árverező bizottság elnökének kezéhez nyújtan
dók be.

Árverési feltételek a beszterczebányai m. k, állami erdőhivatalnál, a 
zsarnóczai m. k. járási erdőgondnokságnál és alulírottnál megtekinthetők.

Úrbéres elnök.

Műhely áthelyezés!
Tisztelettel értesítem a

Szepesi utcza

!
n. é. közönséget, hogy eddig 
1. szám alatt lévő

gépjavító és lakatos műhelyemet

' .... Háti utcza 2. szám
alá helyeztem át. a volt Knapp Zsigmond-féle műhelybe, amelyet 
megvásároltam s ott mindenféle gazdasági gépek, varrógépek, kerékpár, 
mérlegek javítását, villanycsenyő szerelését, valamint mindeu e szakba 
vágó lakatos munkát a legpontosabban és legjutányosabban fogom 

készíteni.
Kérve a n. é. közönség szives pártfogását, maradtam kész szolgálattal 

Tanone felvétetik. M°K'D0™XIó„1jAJOS 
V- -SS- vizsoazott merlegjavitó és lakatos.

1MT Uj bérkocsi.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy uj bérkocsi 
vállalatot létesítettem. — A közönség 
nagybecsű megrendeléseit kérve 

tisztelettel

Heimann Mór Léva, Szepesi-utca 4.

Üzletvezető.
Garamszentbenedeki fogyasz

tási szövetkezethez üzletvezetőt 
keresünk. — Jövedelme a szövet
kezetnél havi 130 korona és ‘/.“io for
galmi jutalék, az olvasókör italméré
sénél lakás és 10 °lo italok után. — 
Az állás rögtön elfoglalható.
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340/1912. tlkvi szám.

Árverési hirdetmény.
A lévai kir. járásbíróság’ mint telekkönyvi hatóság 

kösbirré teszi, bogy Fejes József Fejes Lajos kérel
mére, — Fejes Istváu, Fejes Károly, Fejes János, 
Kristóf Ferenczné.E jes Rozália, Vanyiga Józsefné 
szül. Fejes Ilona, Szabó Istvánná szül. Fejes Erzsé
bet és Beliczki Lnjosné szül. Fejes Ágnes Fejes Jó
zsef és Fejes Andrászselizi lakosok ellen as aranyos- 
maróti kir. törvényszék 2966 910 P. számú Ítélete, a 
pozsonyi kir. Itélötábla2344 910. polg. számú ítélete 
és a kir. Curia 12'53 911 P. számú ítélete alapján a 
tulajdonközösség megsziin-tetése végett a végrehajtási 
árverés joghatályával bíró árverést az 1881 évi LX. t. 
Cz 144 § és a vhn. alapján a végrehajtási árverést 
a fent nevezett tulajdonosoknak a lévai kir. járásbí
róság területéu Zseliz község határában fekvő és a 

I zselizi 21 sztjkvbeu ALI sor 28 hrszámu egész bá- 
' zukra és beltelkükre és pedig ezen ingatlanra C. 4 
1 t. alatt Fejes Istvánná szül. Csudái Rízi javára be- 
1 kebelezett özvegyi jog és Fejes József és neje Pánczi 
| Terézia javára C. 10. és 11. t. alatt bekebelezett 

haszonélvezeti jog nélkül 108<*. korona kikiáltási ár- 
bau az árverést elrendelte, még ped.ga Von. 26 §. 
alapjsn akként, hogy ezen határnapon az ingatlan a 
megállapított kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladatn: nem fognak.

Ezen nyilvános birói árverés 1912. évi április hó 
22.-én eélelőtt 10 órakor Zseliz község házánál lesz 
megtartva.

Az árverelni szándékozók tartoznak az ingatlauok 
kikiáltási áráuak 100/®-át készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi 3383. számú I. M. R. 8. §-ábau 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki ül dütt 
kezéhez letenni vagy az 1881. évi LX. t. 170. §- ezt 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál történ, 
előlegen elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt áiszo'gáltatni, mely kötelezettség alól csak a 
Vhn. 21. §-ában megnevezettek vaunak felmentve.

A kikiáltási árnál magasabb Ígéret esetén a 
bánatpénz a Vhn 25. § áuak megfelelően és az ott 
jehett következmények terhe alati kiegészítendő.

Kelt Léván a kir. járásbíróság m>nt telekönyvi 
hatóságnál 1912. évi jau. hó 22. uapjáu. Pogány 
g. k. kir. járásbiró.

A kiadvány hiteléül.
Bányai

kir. tlkveie'ő.

Eladó telek Kákában. 
2140 □ öl kert telek eladó. — 

Bővebbet Ehrenstein Ignácz Léva, 
Ladányi utcza 27. — Ugyanott egy 
szép 1 szobás lakás mellékhelyiségekkel 
f. évi május 1 töl kiadó.

Eladó háztelkek.
Kohári utcza 52-ik házszám alatt, a 
vo t Szakmán kert helyiségnek két 
része házük építésére akár egészben 
akár parczellázva szabadkézből e adó.

Bővebb felvilágosítással szolgál a 
tulajdonos a helyszínen.

Tisztelettel
Eller János vendéglős.

.JWTELEP A
y Kiizfet 
/ jók millió, 

Iagyösz.
KÖZÉPEUROPA 

_ legnagyobbSZŐLŐISKOLÁJA

p. áj’Sw,
I

L-
B

L

Csak a

minőség
révén lett

világhírű
a valódi

A hygienikus

PALMA Palmakaucsukl
kaucsukcipősarok § ágybetét I

_______ I m i n ö s é g e i 
elsőrangú
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Üzletmegnyitás. I
FISCHER NATÁT, 

ruhatelepe 
LÉVÁN, (Kazinczi-utcza 3. házban).

Újonnan berendezett ruha telepében szép és elegáns 

férfi és gyermekruhák, úgyszintén női fel öltők nagy 
választékban, jutányos árban kaphatók.

Tűzifa 
porosz kőszén és pirszén- 

rendeléseket elfogad és 
------ -  házhoz szállít ___ i: 

Braun József és fia.
Iroda: Honvéd utcza Wertheimer ház

legjobb mosószer 
Washall Company Wien, 

II. Kurxbauergasse 3.
II

I

I

LAUFER BÉLA szobafestő
LÉVA, Honvéd utcza 28. szám.

Elvállal
című m, leír. ezabadalm. 

poloskairtó ezerrel 

jótállás mellett 
magánlakások, szállodák és intézetek tisztítását, vala
mint falakból, fa- és kárpitozott bútorokból a 

W* poloska irtását "W
E ezer ma már az ország szállodásai és vendéglősei körében 
általánosan közkedvelt szer, nemcsak a poloskát, hanem annak 

petéit örökre kipusztitja.

G r

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osuznál és meghűléseknél. 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony** védjegy gyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
Dl Richter iríwsnrtín u .Amy oroszaihoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 nen.
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KNAPP DÁVID
mezőgazdasági és varrógépek nagy raktára

Telefon szám 33. LÉVÁN. Telefon szám : 33.—

Piactéren, nagy kiterjedésű gépraktárom céljára épült 
házamban nagy választékú.

állandó gépkiállítás van berendezve.
Hazai gyártmányú gépek : ==

Világhírű ,RAPID lánczos kutak. ..Alfa Separator1 tej és 
vajgazdasági gépek. ■— Legjobb minőségű takarmánykamrák 
elkészítése és felállítása jutányos árakban. — Hofheir és 
Schrantz-féle gőzcséplő készletek, Ganz-féle motorok minden 
nagyságban, valamint minden e szakba vágó gépek és géprészek.

WEINBERGER ZSIGMOND Léva
magn agy kereskedő. -

Ajánlatok azonnali szállításra:
Lóhere legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban . 220 kor.
Lóhere legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 200 „
Luczerna legfinomabb arankamentes államilag ólomzárolt zsákokban 160 „
Luczerna legfinomabb arankamentességre tisztítva ólomzár nélkül . 150 „

Takarmány répa eredeti quedlinburgi 
a termelő eredeti ólomzárával ellátva;

Sárga buzzok ............................................................
Vörös mamuth...........................................................
Sárga olajbogyó...........................................................

Takarmány répa külföldi vegyes..............................
Vető bükköny teljesen tiszta árpa és zabmentes 
Vető bükköny 10—15°io árpa vagy zabbal , .

210
210
210

kor.

n 

n
200 kor.

28 *

Valamint mindennemű gazdasági vető
magot a legolcsóbb napi áron.

akácz, gledicsia
Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk.

ojtoti gyümölcsfát, vadonczot, 
\ akácz ésgledics'átlOD.OOO számra

rekodtség, katarut és elnyálkodás-, 
görcs- es h'rghurut ellen né vásá

roljon mást, mint a finominü

Á);rMell Caramellet
a „Három fenyó'“-vel

— drb. orvosok éa magáno-WWwO ÍOktól származó bizonyít
vány igazolja a biztos 

eredményt. Csomagokban 20 és 40 
fill. Dobozban 60 fillér. Kapható: 
Dezseri Bolemann gyógyszertárában 

és Knapp IgnáCZ drogériájában 
------- Léván. -

„AZ 0LLA“ 
szakorvosok 
által meg 

vizsgálva és 
legjobbnak 
minősítve

van.
Két évi jót

állás. 
Ára 

tucatonként 
4.-. 6.-t 

8.— és
10. korona

Az 
.OLLA- 

több mint 
200 orvos 
által leg
megbízha

tóbbnak van 
ajánlva. 

Kapható az 
ország min 
den yyógy- 

szertárácan 
—.v J es jobb dro-

GUMMI1
különlegesség.

A tudomány mát 
állása szerint L 

bebizonyított i 
legjobb létező ± 
Gummi A.* 
óvszer. y«| »

Követelje útónban hogy a szállitója önnek csakis 
OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb 
értékű silány utánzatot mint rép oly jót* feldicsérni. 
Az elárusító helyek kimutatását. Árjegyzéket és eredeti 

propaganda reklámot ingyen küld az 
nOLLA“ omnór Wien. H437 Fraterstrasse 57
Kapható Léván: KNAPP 1. drogériájában 

és Pl OK EDE illatseerést-üz etében.

A Budapesti Asztalos 
Ipartestület védnökségé aLtt álló 

BÚTORCSARNOK 
és Jaitelazö'vetlEezet

az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet tagja, 12 éve fennáll 
felhívja an é. butorvásárló közönség íigyelmét, a

VIII., József körút 28. (Bérltocsls-u. sarok), valamint 
IV kér . Ferenciek-tere 1. sz. (Királyi bérpalota) 

újonnan átalakított helyiségeiben rendezett 

lakásberendezési kiállítás 
megtekintésére, raktárunk mely a legnagyobb az országban, a 
legegyszerűbbtől, a legnagyszerűbb kivitelű, művészek által ter

vezett es szakbizottság által felülvizsgált bútorokból áll.

Teljes lakásberendezéseket művészi 
tervek szerint készítőnk, -------

minden darab jótállás mellett adatik el.

Nyomatott Nyitrai és Társa r. t. gyoreaaj tóján Léván.


