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A pocsolyák virágai.
(s. j ) jBIzonyára különösen hangzik 

ez a két szó: pocsolya és virág egymás 
mellett. Hiszen virág fogalma valami tisz
ta, üde, testet lelket éltető dolog, a mely 
eehögysem akar összeférni a pocsolya fo
galmával.

Pedig minden erőszakoskodás nélkül 
megállhat ez a két szó egymás mellett, 
mert hát a pocsolyáknak is vannak virá
gai, a melyekből csak később válik un
dorító penészgomba.

És nem a virág az oka. hogy undó- 
rodttnk tőle, hanem a pocsolya és ma
gunk. Tehet ártól as az [egészséges szép 
virágmag, hogy a szél szeszélye egy pocso
lyába csapta? És tehet arról, [hogy tlde, 
tiszta csirája, mikor a pocsolyán keresztül 
a ragyogó napvilágra üti ki fejét, c-ttf 
dudvává változik, a melynek lehelete fojt, 
érintése fekélyt támaszt ? Sokkal szíveseb
ben nőne ő fel Illa tón virágnak és boldo
gan sütkérezne a napon az emberek között, 
akik hízelegve cirógatnák bársonyos szir
mait és gyönyörittasan szívnák illatát Oh, 
a penészgomba lelkében 'ott rejtőzik nz 
illatos virág lelke — de liát ő már akkor 
penészgomba. neki már az emberek lábai 
alatt a piszokban, a pocsolyában kell el
pusztulni ....

De nem folytatom tovább ezt a virá
gos elinefuttntást. mert nem értenék meg 
az emberek, a kik ma már a virágot is 
nem lelkűk gyönyörűségére nevelik, ha
nem gomblyukaik számára hideg cifraság
nak.

A virágos beszédet fölváltom tehát 
száraz okoskodással.

Nem újság az, a miről itt Írok, csak

a lelkemben minduntalan megújuló szomo
rúság, a mely föltámad bennem, mikor a 
pocsólyák virágait nyílni látom — a hipok 
törvényszéki rovutában.

Mert a prózai életben a törvényszéki 
rovatban nyílnak ezek a virágok s prózai 
nyelven tolvajcsemetéknek, akasztófavirá
goknak nevezik őket, Ezen a héten is ol
vastam egynéhány ilyen szerencsétlen cse
metéről. Nem újság ez, nem szehzáczió, 
meg sem látják nz emberek s talán az én 
Írásomról azt mondják, hogy mit [akarok 
ilyen közönséges dologgal ? De éppen ez 
a szomorú és éppen ez a megírni való, ii 
miről sohasem lehet eleget Írni.

Előbb megszakítottam a virágos fejte
getést, hogy érthetőbben fejezzem ki ma
gamat s ott hagytam el, hogy a pocsolyák 
virágai a prózai életben a törvényszéki 
rovatokban nyílnak bi.

Hogy nyílnak ki ezek a virágok pró
zai nyelven ?

Olt. nem a szél viszi a tiszta magot 
a pocsolyába, hunéin a sors szeszélve fo
gant egy ártatlan tiszta csecsemőt a pi
szokban, a pincelukások. kamarák, szeme- 
tesóduk, büntanyák nyirkos levegőjében.

Mikor megcsillan u napvilágon az ár
tatlan apróságok szeme, nz épen olyan 
tiszta, éppen olyan ragyogó mint azoké, 
a kiket szeréncséjük tiszta, üde levegőre 
vetett. Csak azután következik az átvál
tozás folyamata, a mely penészgombává 
érleli.

Anyja a bűn, a szerencsétlenség, 
vagy a piszok és nyomorúság leánya. Apja 
nincs, vagy pedig gonosztevő, nyomorult, 
a legjobb esetben az anyugi nyomorúság 
nyomorékja.

A szülők az ártatlan csecsemőt eldob-

ják maguktól s olt fetreng n piszokban 
magára hagyatva. Ha törődnek vele, az 
ő gonoszságukat nevelik beléje, ha uom 
törődnék vele, beleneveli a _gonoszságot 
a környezet, a levegő,

Ha hibára áll, már gonoszbari sántí- 
kál. ha beszélni tanul, a szitkozódáson 
kezdi, hn vézna karjaiban az izmok meg- 
nővekeenek, keze it másé után nyúl.

Széreleiet sohsem éreztek. Apjuk, 
anyjuk gyűlöli betupik u nyíl < >C. gitonz és 
gazember elöltük az egész világ. Hiszen 
ha velük született szeretet önkényleien ér
zése ölelésre készteti karjaikat, durván 
visszalöki őket mindenki.

otthonuk nincs, csak piszkos odvuk, 
eledelük a tiszta kenyér helyett nz utczák 
hulladéka, pihenőjük piszkos szeméi, taka
rójuk undorító rongy : mennyei dolog, ha 
a csillagos égboltozat helyetesiti azt,

És ha ez alól a bűz, piszok, szemét 
és pocsolya alól kiütik fejüket nz élet 
napvilágára, csoda-e ha az ártatlan, ragyo
gó érzelmű csécsi mőböl a pokol fajzatu 
vigyorog ránk ?

A pocsolya virága azután lop, ugy 
hogy a pocsolyában lattn, csal, azonképen 
sóletedre tör éppen ugy, mint a hogy a 
bűn tanyáján nuponkini csillogót előtte a 
nap aranysugara helyett a bicska.

Azután . . . Azután ott nyílnak ki 
teljesen a törvényszéki rovatokban, az 
úgynevezett javító intézetekben, a börtö
nökben. . ■ .

Telist arról a virágmag, ha a pocso
lyába viszi a szél, ha a pocsolyából nem 
veszi ki senki, hogy egyáltalán pocsolya 
van a világon és még hozzá olyan sok, 
nagyon sok.

Tehet arról az ártatlan csecsemő

Galgavölgyi nóták.
Irta: Dura Máté 

Zenéjét szorzó: Zaadányl Armánd,

I.
Lányok dala.

Ez a legény házasodni készül,
Sorra néz egy tuczat lányi vitézül; 
Valamennyit csinosnak találja, 
De egynek sincs csinos hozománya.

Maya pedig csinos a kis legény, 
leljes hold van a feje tetején;
Olyan szépen motollái a lába, 
Mintha mindig rezgő csárdást járna.

II.

Legények dala.

Zeneszóra járva, röpítjük a tánezba
Kedvesünket ;
De bármilyen fáradt, mitőlünk a lánykád 
Nem csücsülhet.
Három a táncé vdlig, járjuk mindhalálig, 
Az a módi.
Ki nem bírja nyalkán, nem legény a talpán, 
Nem aszódi.

Az aszódi lányok gyönyörű virágok,
Százszorszépek
Hajlandók a csókra, szeretőt gyakorta
Nem cserélnek.
Értenek a táncéhoz, a kaczérkodáshoz 
Gyönyörünkre ;
Hogyha felhevülnek, oda is kerülnek
Kebelünkre,

Ide gyere rangos, itt terem a pajkos 
Szép magyar lány.
Szive dobbanása, lelke ragyogása 
Nevet ajkán.
A mikor Hód less, szássor olyan édes, 
Nagy a kedve.
Vigyázz, ka már asszony, szarvakat ne rakjon 
A fejedre I

Uj zenomü.
(Értesítés.) 315 eredeti inngynr dalra, szn- 

lonénekre éB népdalra Iliidet elolizelést Zsa- 
d A n y i Annáiul zeneszerző. A dalok különle
ges alakban éneklinngra es két liegedllre igazi 
liainisitatlan ozigányos modorban Valinak letéve 
olyképen, hogy azok két czimb.dinon, vagy egy 
czinilnilinon es egy másod heg. dtln. bői némi 
tAjéisoiiottsiiggal zongorán is játszhatók, illetve 
kísérhetők.

Szerzőt, — dalainak ily alakban való áli- 
rAsánál és közrebocsát Hsánál — az a czél ve
zette, hogy ezek n modern dalok a régi dal
nokok, hegedűsök és lanlosiik módjára énekkel, 
lantot utánzó hegedllpönjelesKel és eziinbidom. 
kísérettel is előadhatók ás élvezhetők legyenek.

A páratlannak mondható gazdiig gyűjte
mény. mely szerző ereded iliilszerzeményeinek 
javarészét foglalja magában. 40 füzetből áll, 
minden tűzet 10—10 oldal tartalommal.

A dalok az élet minden utazz métát felöle
lik ; az év négy szakn, a kereszlenyvilág leg
nevesebb Ünnepel, a hondhilség. a szeretet és 
a szerelem, az őriim és a bánat stb. meg van
nak azokban énekelve.

A ' dallroduloin majd minden válfaja 
előfordul ebben a dalgyűjteményben. 202 ma-

gyár dal és népdalon kívül tartalmaz 191 «za- 
1 onéneket és müdalt, ezek között: balladák, 
barkarollák, betyár, bölcsöbor, boszorkány, bu- 
csudalok, továbbá: dalkeringők, dalmazurkák, 
dalok szó- vagy 3ZÖvrgnólkil|, drámai allegória 
dallokknl, elogiák. emlők, gúny, gyász gyermek 
és harzzidnlok, himnuszok, katonadalok, legen
dák, müdalok, nemzeti és nemzetiségi dalok u. 
in. német, román, orosz, sierb, török, cserkesz, 
spanyol st, vegre: ódák, párdalok, rokka és 
Bajkadalok, roinánczok, szerenádok, történelmi-, 
tréfás és vigdnlok

Száznál több hazai és néhány világhirÖ 
külföldi költő van képviselve válogatott legjobb 
költeményeivel, miket szerző a legutóbbi 50 év 
alatt megjelent, összes szépirodalmi lapokból 
gyűjtött • tartalmukhoz híven zenésiteti meg.

Szolgáljon a költők « névsora tájékozásul : 
Ábrányi E, Arany J, Bajza J, Bálintitt J, 

báró, Bartók L, Benedek J, if. Berkovits G 
Béry Gy, Bolgár B, Borúih E, ifj. Brády A, 
Csáktornyái, Csengerl G, C/.uczor G. Ditról M, 
Dómény J. Dura M, Ebeczky B, Endródy 8, 
Eörsy Gy, Eötvös J, báró, Kancsó, Fülei-Szánló 
L, Gerenday K, Guth F. Gyarinathy 8, Gyulai 
P. Halász 1). Holtai .1. Hiad»s. Horváth B, Ig- 
mándi M. Illyés B. Jesztmszki D. (Temérdek), 
J -kai M, Joli Cour, Juhász 8. Justh B. # Kánya 
L. Kemény E, báró Keményít, Kimnach O, Kis
faludy K. ifj. Kockán J. Kölesei F, Koinőc*y  J, 
Költözöl J, Kóea E, E. Kovács Gy. Sz. Kovács 
S. Kovács Zs. Kovács G, Kozma A. Lakatos 8, 
Lévay J. Lévay 8. Losonezv L, M ikay E M tj*  
thényi 0. Margitny T. Marikovzzky G. Márkus 
E. Medgyes L. Mészáros I. Nagy E Nógrádi I’np 
Gy. or,,,édi B. Pálmai K. Pásztói, Petőfi 8. 
Podhorszky L. Porsche V. Pósn L Reviczky Gy. 
Sárassy Gy. Schier A Szabados J. Sxaboloska
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houy ö n btlntanyiikoii születik, hogy nőm 
törődik ott vele ti kényen tóisudalom, 
hogy nem veszi ki őt n fojtó levegőből és 
nem neveli uz egészséges ragyogó napon 
hanem csuk gőgösen Ítélkezik fölötte.

Nem, erről :« szerencséi len nem te
het. Bű iben fogamzoll lelkében ott rejtő
zik a tiszta, szűzi lélek de hat akkor mér 
ő gazember, a pokol fajzata, a kinek már 
beceiiletes embertársai lába illáit kell el
pusztulni. . .

Oh nagyságos, méltóságos és még na- 
nagyobb rangú, mindenek fölött pedig be
csületes társadalom, aki egy pisla tekin
tetért becsületedet keresed a vívótermek
ben, vagy valamelyik felreesö erdötiszlá- 
sán — ne ifi keresd becsületedet.

Vesd le finom svéd keztviidet tűrd 
föl fényesre vasalt ingujjadat lm éppen 
nagyon félted — és nyúlj bele a pocso
lyába. s vedd ki onnan a virágot inig nem 
válik penészgombáv.i.

Hol a vagyonod- hatalmad, amely fé
nyes palotákat támaszt, a puszta földből 
városokat a- nyomorult, tunyák helyén? 
hogy egy néhány barátságos házat nem 
tudsz építeni, ahol elhelyeznéd az apró 
nyomorultak ezreit és ha nem is pompázó 
tarka virágot, de egészséges szép növényt 
tenyésztenél a penészgombák helyett ? . .

Annyi millió forint megy el haszenla- 
lanságokra évenkint. hogy ennek a morzsá
iból városokat lehetne építeni a szeren
csétlen apróságok számára.

Hogv megváltozna a társadalom képe, 
helyzet?, ha az apróságokat kiverniük a 
pocsolyából s már csecsemő korában be- 
vinnök egy barátságos födél ala. tiszta le
vegőre s ott fölnevelnék őket szeretettel, 
munkával. Istenben való bizalommal addig 
mig íesle lelke annyira kifejlődött, hogy 
ez élet harczában már nem bukik el, ha
nem megedzödik Ne gyönge csemete le
gyeit akkor sem amikor leves-zük róla ke
zünket, hanem derekán fa. Ne gyermek
korában kössünk úti lapot a talpára, hogy

M. Szász B, Szász K Szénáiéi Holozsnyai C. 
Szentirniay E (Kémeih ,1.) Színi P. S/iits J, 
Tolnai L. Torkos L. Tóth .1 T th K. dr. V.i- 
radi .1. Verner J. Vörösei >rtIly M, Winklor lí. 
Z tgonyi Gy. Zniiioróezy B. Zempléné A. Zichy 
G. gróf Zoltán V továbbá: Baesinszky íren. 
Blalin Lujza. Cseréné d. Deák Erzsiké Czóbel 
Miuka. Duteznyicski Hókássy Halén. Forenezy 
Teréz. Horváth Böske. N. Júlia Szaliiy Fi uziua. 
Szarvas Mariska, s végre: Amelia U Edv.us. 
Lord Byron. Charles Cros. Hamucourt EJmmid. 
Miss Fotliergill. Loiigfallov Henrik \V ut-w >ríh. 
Ouida. Puskin.Iiobiusoh. Weiibreelit és Viieu 
lesett lbdén.

Az érdekes vállalat 1901. évi október ha
vában indul uieg. mikor az 1 só füzet, s minden 
következő hónapban egy egy füzet meg fog je
lenni.

Előfizetés az. első három füzetre ti korona, 
mely összeg közvetlenül '^sadáiivi Árinaml ze 
neszerző eziméreG.dga-Heviz .Pestmegye) klil 
dendö.

Előjegyzések és megrendelések egyes fii 
zetokri- szintén elfogadtatnak, mely utóbbi eset
ben minden füzet ma 2 kor 40 fillér s a fii 
zetek csakis posta utánvétellel vagy az.iir elő 
le ;es beküldése illán küldetnek meg.

Az első hatom füzet tartalma a kővetkező: 
I. füzet. 1. Óda Te nagy. erős, hatalmas Isten 
Lord Byron 2. Gyöngyvirágért mentem ki nz 
erdőre Illyés Bálint il. \ sírj kis lány nép
dal) Illyés Bilint 4 Hej, koresmaro-, mit ugr.,1 
kend Pósa Lajos 5, Ha szomorú vagyok must is 
Tóth Kálmán ti. Az un babám durczas I íny
Kisfaludy Karoly í. Homanez. Mylmly síi I Egy 
fürge kis egérke I ( Imiin 11. füzet. 8 Bihari 
nóta, Kijtamne c-mlaik zzatok Gyulai l’.il 9 
Ősz vegén. Pusz.'a már az erdők fá|-, Illyés 
Balin: 10 1,1 kis lant, ide ho. un Petőn Sán
dor 11. Feledsz, feledsz, elfeledsz mar Tóth 
Kálmán 12 N • u volt itven lm. lóg Halász La
jos 111. füzet, ló. Kuniéi boriiul. Villog tüze, 
gviingye Tokainak. Bariók L'Jos Ili. Harmat 
gy ingre reszket a laiev- len l|lyés Bálint 17. 
A kl« lány még csak azt in mdja (népdal) Illyés 
Balint 18. Kelym-s Panna ni) migi szépség 
liirelmn (népdal) lllv-- Báliul 19 Ballada, Lun- 
gö haja lóit a lányunk Charles Cros.

I

már terhűnkre vagy, mehetsz. Imiiéin tart
suk ott műig bizonyosak nem vagyunk 
benne, hogy most már á pocsolyában sem 
vesz el, hanem a pocsolya lisztül meg 
tőle.

És mindez mondom, álig kerülne 
egyébbe, mint hogy a haszontalanul elpa
zarolt milliók morzsáit a társmlaloui meg
őrizné, de tehetne többet is. a mi meg 
mindig semmiség volna s azután ebből 
építene egy csomó lelencházal, vagy sze- 
retetházjit — nevezzék úgy a hogy akar
ják — ahol az elhagyott apróságokat gon
dosan szeretetteljesen fölnevelnék.

Igazán, sokszor gondolkozóin azon, 
hogy ennek a mi nagyságos és egyéb ti
tulusa társadalmunknak nem bomlott e meg 
az agyveleje, hogy semmi áron sem nlmr- 

j ja, hogy körülötte ne pocsolya virágok 
( fertőzzék meg a levegőt, hanem illatos vi- 
i rágok gyönyörködtessék és erősítsék tes

tét lelkét?

Végszó a „Nyílt levél"-hoz.
Különösen tiszteli Ickinlates szerkesztő Ur l

Kérem legyen kegyes megengedni, hogy 
i becses lapja a „Gödöllő és Vidéke’’ f. ó. 42. 

számában Dr. Freysinger Lajos vaczi kir. köz
jegyző ur áltál nyílt levelemre adott válaszra 

' néhány sorban nyilatkozhattam.
Mindenek előtt kijelentem, hogy engem 

pyilt levelem megírására egy paránya a vitat
kozás) kedvnek ö- ui vezérelt, - én tiszteséges 

' úri emberiéi üéri.-.n felvilágosítást egy engem 
és kartársaimat sértő nyilatkozat erodeté- 

| tői, — többet kaptam mint reméltem. — Kő 
szőnöm a volt választási elnök ur udvarias 
készségét

Ezzel aztán véget is vethetnek a dolog
nak — zsebre gyűrve a nyert felvilágosítást, 
behúzott zászlóval kulloghatnak tovább, de most 
már én tartozom a volt választási elnök urnák, 
nem különben a nyílt levelet, s a reá adott vá
laszt olvasó közönségnek — egy felvilágosí
tással — nevezetesen igazolom, hogy a gödöl
lői járás jegyzői I .inának néhány tagja mi ok 
hol kért a választási elnök űrtől igazolványt, és 
hogy azokat sem feltűnési vágy - annál ke
vésbé a párt de köti csntangolasi kedv nem 
de tisztán és- egyedül a kötelmF-g érzet, s az 
azzal karöltve járó j*  g — B\ ezérelfe ; — mell 
a Gödöllői járás Tekintetes fősxolgabirája f. é. 
szeptember hó 28 an 9883. sz a. egy rendele- 

1 tét bocsájtott ki mely szorul-szóra a követke- 
' zöket tartalmazza :

I

2. ) A községi jegyző urak lehetőleg a vá
lasztási helyiségekben tartózkodjanak az eset
leges irisbeli teendők teljesítése végett.

3. ) A községi biró és jegyző urak a vá
lasztás befejeztéig a választás székhely*'n  (Gö
döllő-Váez) maradjanak s a községünkhöz tar 
tozó választók között a rendre fel Ügyeljenek. 
Elvárom a községek érdemes elöljar sagatól, 
hogy mi mién erejüket megfeszít ve • la fognak 
törekedni, hogy a választás a legnagyobb rend
ben folyou le.

A jegyzők tehát hivatalos rembdet “oly tán 
jelentek meg a vuiasztas színhely'n s mint 
ilyenek teljes j-ggal igény I tnrrhallak a többi 
hivatalos faktorok it — ós - közérdekből jelen 
voltukat — megillető igazolványra.

Mar most aztan azt nem értem, hogy épen 
a járási főszolgabíró ur által egybe állított név
sorból mi- rt maradtak ki a jegyzők ?

S. i rénlem vauy volt szükség 
rendeletre vagy nem — lm volt 
közérdek kívánta, s ha nem? - i 
bolygatni

A in hon lisz’elt választási « 
mondta, ho.y iga/o’ványt s>*m  m 
holdogta ik, bar hisz ez az ó d< 
azért bocsásson im-g nekem, de én 
tani jelv-iiyeket fityegni olyan kabátokon is — 
a melyek tulajdon*)  Hívni - engem úgyse — 
pipál nem csereinek.

Aztán latiam én jelvényt jegyzőknél is. - 
ezek tán kivételként bent voltak a névjegyzék
ben ; ? ezt nehéz elhinni, az igaz, hogy olyan 
jegyzőt, is láttam egyel u ki a neki küldőit 
kokárdát zsebre vágta s nem mutogatta, nem 
akarván többi karnrsai közül kiválni, 
olyan is akadt a ki büszke volt rá. 
vannak emberek, kik «a pava tollat — 
rukba is bedugnak csak hogy lássák !

A mi n t ellenzék vezérférfiahmk 
gát illeti — hát azon nem csodálkozom, 
vagyok hozzá, hogy ti mi kerületünkben a t. 
ellenzéki Jelölt urak program Beszédjének egyik

g a kiadott 
akkor azt a 
ezt jobb nem

az oi-

ellenzé 
szókvn 

a t.

sarkalatos pontja — a jegyzők gyalázása ■ ré- 
gídmazAfaból éli. persze ókwt a ^vezérfárfiak*  
informáljak, ezektől tehat a bizalmatlanság : 
m^giisztelteles 1 —

Egyebekben pedig én a jelen esetből kí- 
I folyólag ugy a múlt mint, a jelű — és jövőre 
. nézve telj 'en levontam a konzekventiát, ugyan

ezt ajánlom minden karlársamn ik is. —
H lvnnv sejtelmeim vannak ugyan arról, 

hogy a mostani mellőzésre majdan szívesen 
nyelnének >p<>ngy iát - mert hát: Kommt Zeit 
— Kommt Katii, ezt mondja n német l

Kérem a Tekintetes Szerkesztő urat, hogy 
ezen vég nyilatkozatomban foglaltuknak becse® 
lapjában helyt szorítani méltóztassék.

Megkühhibözletolt, tisztelettel 
Csömör. 1901. október hó 23-án.

Kész szolgája : 
Bitskey Gyula s. k.

községi jegyző.

Hírek.
Udvari hírek igazi király napokat érünk 

Gödöllőn. F. hó 19 én, szombaton Trnni 
grófnő, boldogult királynőnk testvére látogatta 
meg Gödöllőt, kit >t király személyesen fogadott 
a pályaudvaron és személyesen kalauzolt néhai 
királynőnk meg mindig érintetlen lakosztályában 
és az Erzsébet parkban. A grófnő még aznap 
este vissza utazott Becsen át Tölzbe. A király — 
e napon csendes misét Imlgatott — melyet dr. 
Pruzsinszky József apatpb bám'S celebrált. A 
délután folyamán a hevesi hajlóvádásiíatról 
visszatért I.ipór és György bajor herczegeket 
fogadta Ö Felsége. 1-. h<> 21 én hétfőn Buda
pestre utazott és kihalgata.'t adott. F. hó 22 én 
este érkezeti meg Gödöllőre Gizella fólier

; czegasszony kísérete'. >d, hol hosszabb ideig fog 
; tartózkodni. 6 Felsége leányát a pályaudvaron 
i fogadta. Györiiy hetezeg t. hó 22 én délben el 

Utazott. F h > 24 ón () b ősége kihalgatást adott Bu- 
| dán. melyen Gödöllőről is többen veitek részt. Így 
i Kapczy Vilmos főszolgabíró ki a III. oszt, vasko

ron < rendet köszönte meg. dr. Pruzsinszky Jó
zsef aput piában*  s, ki nz apáti kinevezést, Rip-

1 ka Feren-’Z - s Róna József, kik a Ferencz Jó- 
zc'- rend lovag keresztjét köszönték meg. Délu- 

i tat O felsége Budapesten megtekintette az 
agancs kiállítást azuluii vissza utazott hozzánk 
Gödöllőre. Ugyancsak délután érkezett meg 

i Auguszta föherezegnő is Gödöllőre kíséretével. 
, A vonatnál Gizella föherczeg asszony fogadta. 

Mindéhez hozzá adjuk még azt, hogy királyunk 
és családja a legjobb egészségnél) örvendenek 
naponként vadásznak, a hölgyek pedig kib»vng<»l- 
nak kíséreteikkel szóval elmondhatjuk hogy Gödöl
lő igazi királyinapokat él és hogy kezdenek 
hozzánk vissza térni a régi jó idők.

Gyászrcvat. Bakó Józsofné szól: Horváth 
, Lila aszódi javító intézet munka vezető ‘felü

gyelőjének neje f. hó 22-én hajnalban hoszszas 
szenvedés után elhunyt eleiének 46 s boldog 
házasságának 25-ik eveben. Temetése f. hó 23-án 
ment végbe a ref. egyház szertartása sserint. 
A gyász szertartást Birdy Pál hévizgyörki ref. 
lel.esz vgeztr. melyen a javító intézet tiszti 

I kara es személyzete teljes számban jelent meg. 
A növendékek remek gyászéneket énekeltek a 

• g.yaszbvszód előtt és uián. — K r u c h i ó La- 
i jós rákosé^ ibn m igyar áll r.nv isiit,i elöljáró fe- 
j leség'*,  Fi her Rozália október 21 en liHtvnn- 
, három éves korában meghalt.

Mogyebizottsági tag választás. Nevem- 
' her lő >ii lesz reggel 9. ’órától d. u. 4 óráig 
jái isank t- rülft -n a inogyebizolt-ági tagválasz

1 lás az alahh telsoroli lelepő tagok helyebe: 
I Csömörön; Kapciív Vilmos Tőkés Gyula Rákos- 
| Keresztur; Kemény Kálmán Péczol; l’sulovics 

S-mb»r Gödöil'i; Cs'*rba  Ferencz Bag; Haidsch 
G\öigy ó< Lidiik B*a  Tora: Molnár Jakus és 
M lég lsi\án Zsámbok: Bugyi István Valko ; 
Pusztai János és Doc/y Demeter Aszód .Mart)- 
nosy Ferencz és Benisik József

Vakmerő rablá3. Kedden viruló™ Bn- 
I .- Minaly hu?ái, a m<-ly He\izgyörkön a tidu 
\ - gön fekszik a \ inlor ezig.m-.ok íelje.'rn kitoRz- 
’oitak. A riihlast a ezigniivok i;gves <‘löre kigon
dolt. terv szerint hajtották \*  g < Ráz ni; k 
ajtót a bent, alvó < -al;idi ;i. e.- a ház nbltkai alá 
őri állítottuk. Afüt.iii * g*  -z nyugodtan hozzá
fogták munkájukhoz Befogták Bdázs Mihály’ 

, kocsijába unnak le\..; f’elpakoltak Hllllrtlc
1 kHmr.ajnl)A| mind*  nt, -mi csak elvihető volt. Tud- 
| jnk. ho.’.v az egy >zerü gazd i nép mindenét a 

kamrában tartja. Ruhaneműié, élelmiezlRkri. 
gnz.dasági eszközei mind abban vannak elrukva 

I s igy elképzelhető, hogy a jómódú gazdánál* 1 hő 
| araias volt Amint ezután megrakodvn e)láv"zoit 

a banda, Balnzs Mihály azonnal jelentést lett a 
községi bírónál, ki iiégv legényt adott melléje, 
kikkel együtt ezután lóhátón elindultak a rabló
banda felkutatására. Hatvan határán érték utói 
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éket, S rájuk kiáltván, megállították. Azok 
ntonball keresztül állottak az utón éa szembe 
szellőitek véliik A dolog mar már kenyónörés- 
re került. midőn egy hatvani két légből álló 
eseiidórjériir sietett segitségtlkre, hálván a ezi- 
voilás zaját; a czlgányok azonban ezeknek le el
len szegültek ugy, hogy.a járőr fegyverei volt kény, 
télén használni s csak midőn a banda egyik tag
ja lövéstől találva elesett, adták meg Fáraó 
enyves kezű ivadékai magukat A banda nzutun 
átkisértetett Gödöllőre, hol elhmük a bünietó 
eljárás niegindilalol't. maguk pedig vizsgálati 
fogságba hely e/l'-tteli.

Tűz Hóviz-Györkön. Vasárnap éjjel, 
hétfőre vir.ulóra leégett ileviz Gyiirköa Dobro- 
IUI.V Géza aszódi kereskedő présháza A tűz. a 
tetőről n présházban levő üres edényekbe ka
pott, melyekről azután a tel,- hordókra terjedt 
at s azok is eléglek s tartalmuk — mintegy 
27 hektó bor egy cseppig kifolyón, A kár 2000 
koronát m-g halad. A tűz való'<zinüleg gyújto
gatásból keletkezett. A gyújtogató személyét n 
nyomozás eddig nem derítette ki.

Az agglegény sorsa. Nálunk Imin társn-é|et 
nem fejlődött, ki teljes virágában, az agglegény
nek rossz dolga van. Amig fiatal, csak megjárja 
valahogy, de ha megvénül ós ha öreg k-ráhint 
szerelmes lesz . . . Akkor kezdődik csak a haj. 
A mi • gglegényiluk szerelmes. Szegény leányt 
szeret Szegény leányt oltár elé vinni 'eBv sze
gen.) agglegénynek kész veszedelem I Mit te
gyen 1 Tanácskozik jő barátaival, gyógyító bal
zsamot keres szert Intés szivére. Mindhiába. A 
józan ész és barátai azt tanácsolják neki, hogy 
házassága által egy szegényből ne csináljon két 
koldust. Lelkenek egyensúlya kezd inogni Hár
mát- lemondani készül az életről, midőn megje
leli előtte szeftö .- nyja képe, kinek ó nz * gyet, 
len kenyéradója támasza. Klót te lebeg imádott 
jónak szerelmes tekintete. A szív szeretető foly
ton harczbnn all az ész józanságával és ismerő
sei ugy b.it-n .k vei", mint a kibe csak halni 
jár n lélek . . Egy napon n«ul>in hivatalából 
sürgős ügyben kérették. Kél ur varia már. Min
den bevezetés nélkül egy rakás pénzt oh.-isták 
)o asz'alara. t'llenértékül csak a nyeri) sorsje
gyet kórt-1!. Tórák A és Ts.i. bankitáz , Buda 
pest, V. Váczi-körut 4 i.i kikiililii-tei. akik azért, 
jöttek lm y a nagy ny.-reményt kifizessék. Anya 
és fin örömkönnyezve. egymás ninknbn Imi ál
unk és ép e pillanatba érkezik a niosi imírsze- 
reae-és leányzó is. Az eljegyzés, n a vendégek 
számtalan lelkes poliárkösziintöklien emlékezlek 
meg a szele ic-iétházó bankházról és egvbnngn- 
Ing hangiiziiiiták a bm-zédek vegén.- ,Elj,-n a 
szerelmsét hozó Törők banklmzn I1*

A magyar állami tisztviselők szolgá 
lati szabályainak rodeszores gyüjtem-nye. 
Osszeállitoitii: Sav Mór, m. kir. pénzügyi fogai 
nmzó. Abból uz alkalomból, hogy az állami 
tisztviselők viszonyainak rendezése újból — és 
ezúttal nagy arányokban — napirendre került, 
a „Közigazgatási Könyvtár' oly iniivecsket ad 
a tisztviselők kezébe, melyben röviden össze 
vannak foglalva minduz -k a szabályok melyek 
az állami tisztviselők szolgálati viszonyaira vo
natkoznak: a minősítéstől a nyugdíjazásig. Az 
összeállítás, melyhez h s mló eddig még nem lé
tezett, hivatva van arra, hogy minden állami 
tisztviselőnek kiskátéjává legyen, ahonnan tájé
kozást. meríthet minden kérd-sben. mely szolgá
lata közlimi fölniei'iilhel A füzet ara í korona 
20 fillér. K iplritó n Közigazgatási Könyvtár ki
adóhivatalában : Ölsz. közp. községi nyomda 
részvény-társaság (Budapest, VI., Váczi-köiut 
61.) és minden könyvkereskedésben.

„Érmolléki első szölöoltváuy-tolep 1 
Nagv-Kágya, hirdetését a t. ez olvasd közön
ség szives figyelmébe ajánljuk.

V. 573 2 11)01 számhoz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott ‘kiküldőit bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. 
jiirásbiróságimk 1901 évi s. 5732 számú végzé
sével D r Hőse n féld Sándor iigyiéd 
állal képviseli M i k ó Pét e r felperes részé
re t Ii h r a n v áld S a i, d o r alperes ellen 
375 kor, 10 fii. követelés és jár. érőjéig elren
delt kielégítési végrehajtás folytán alperesnél 
lefoglalt s I77G kor. 10 fill. In e'sllll Ingóságokra 
n gödöllői kir járásbíróság fenti számú végzésé
vel nz árverés elrendeltetvén, unnak l'elülfoglul- 
tn'ók követelési- erejéig is. a inennyiben azok 
törvényes zálogjogul nyerlek volna. alperes lu
kasán Puszta Szent Mihályon leendő megtartá
sára határidőin 1901 évi október hő 30 nap
ján délután 3 órája tűzetik ki. mikor a Is- 
róilng lefoglalt bútoruk i'-plilellu anyag s egyéb 
ingóságok n legiöbbel Ígérőnek készp-'iizfizetés 
mellett, szükség őseién becsáron nini Is eltog- 
nnk adatni.

Folhivulnnk mindazok, a kik az elárvore 
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kövo-

i lelésél megelőző kieb" iltetéshez tartanai i- n.
i elsőbbségi lii-ieleni'-s. iket nz árveresmegk-'/.dú

séig aluliról i bírósági vé-gri hajiómil vagy írás ui 
beadni, avagy pedig szóival bej -lenteni t-irtozimk.

A törvényes határidő n hirdetménynek a | 
bíróság tábláján kifüggesztését követő n-ipt-d 
száinittatik.

Kelt Gödöllő 1901. évi október hó li I 
napján. Bölil Ambrus s. k

p- H.) kir. bir. végrehajtó. I

I- tv fell'mloltl könnyű hintó csinoRnn 
< ln.dliiva, i-liuió és löliféb*  limló és kocsi

jutányos áron kupbato'

knesif-i ) i- --m-'l

GÖDÖLLŐN, vitézi utoza és ordő utcza
sarkán. t ,t

440
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Az aszódi magy. kir. javítóin ézi-tm k lözö-koityliárol kikerülő I.ony lirii~. 
a növendékek étkezése mán feiimariiii-- ót<‘l- <-ss lo-ny <*■■  Ii■ ■Ii.-hIóü- 
■111.14 elszállítási és értékesítése joga az int '/.étnek t in le-dermólmn í. <■ n«»-
veinbei' li<$ 7-«>«i <1. <». I<> '<>!• ilror megtartandó nyilvános árverésen 
fog a leglöbbet Ígérőnek egv évre It tsz > ib 'i-b • adatni. \z ételliiilladék (in isiéit) 
naponként !.»<> lii.-r, melynek azonban ininősegei'rl és mennyiségéért
az igazgatóság felelősséget nem vállal. Az összegyűlt ételhulladékol <]. n. 1 2 és
7—8 óra között lehet de legalább is egvszer kell naponként az intézetből elszál
lítani. A haszonbérlő az ételhulladék összegvü.jtésero snjál fedeles edényeit tar
tozik az intézetben az igizgatóság illírt' kijelölt helyen tartani, kocsival azonban 
csak az igazgatóság engedélye melleit járhat In- nz intézeti kapun.

Az árlejtésen csak az vehet ré-zr aki az árlejtést vezető kezéhez 10 ko
rona bánatpénzt tesz le, az árverés m -.'k--zdése előtt. Ajánlatot — I kor-m is bé
lyeggel ellátva — Írásban is lehet tenni, melyhez a luinatpénzt színién csatolni kell. 
A megkötendő szerződés bélyeg költség.-il a lia-ioi- ■ iL> viseli, a haszonbérlet kez
detének napja a megkötött szerződés jóváhagyásától lesz .--zamilva.

Aszódon, 1901. okt. 20.
Cseh Lajos

ivazgató-helyottes

I

i
* f
IgJ• 'x/LlI *

i- ■'

KURAS PÁL temetkezési vállalata
A IM |

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a lege'egánsubb 4 
kivitelben. Adandó raktárt lart. mi n<l<M>1<o|>oi*móI<1»<>I. ftrez, 4 
kemónyfa-, l'énvezett Icnvőfa-koporsök inindon nagyságban. V

Szoba liehn/iito- . ravatal felállítása, személyzet dlsz-egyenrnhnnan fák- íj 
íjí Icával U-aVHNZl«H*KÍ. B
tó Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is M

tó olcsó áron elfogadtatunk. b
tó (i\ ;i>zi<,l(Hih',spk egv óra alatt szállíttatnak. 43-as r

Rajai készítésű <lióm i’uyMzeríi polfc’úri l>iíior<»k tí 
tó kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás Pál épület- és jníibuior-asz- b

1 A tálasnál. ” s

I

í4
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Ülzet-átvétel.v
Van szerencsém a nagyérdemű k,öaön3^®t 

mély tisztelettel értesíteni,; hogy a nyár foly - 
mán restaurált

Udvari kávéházat 
Budapesten, a Kossuth Lajos-utozAban, 

Dreohsler Béla úrtól a mai napon átvettem.
Minden törekvésem oda fog irányulni, hogy 

mint szakképzett kávés, a »“Wei'ae'"U kd‘‘“ü?f; 
megelégedését, a legjobb minőségű kávéházi 
italok kiszolgáltatásával, a legteljesebb mellek
ben kiérdemeljem. A '^""^^.^^a^'orko 
berendezett kuglizó helyiségre k“ »" 13 ba}.01‘‘°, 
doni a mélyen tisztelt közönség beeses figyel 

inét fölhívni. . LA tisztelt közönség kegyes pártfogását ken

IVXikowy Imre,
az Udvari kávéli iz tulajdonosa.

ÖÜOD

Szölöoltványok
BBokványmlnöségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegofajokban lftj- 
tisstán, teljes jótállással.

É 1 ö I. el it ó h.
Gleditschia csemeték /'B magvak. 

Uradalmaknak, községeknek három évi tór- 
lesBtébrc íb udatík.

Őrlés tövisű, Igen gyorsan l'ejlödö sóvvnj-növ-ny. 
Bz az egyedüli, molybői oly örökös kerítés női él
hető pór év ol.lt. rendkívül csekély klndnesnl, 
molyon nem hogy ember, de semmiféle almi, meg 
az apró nyúlok sóin liatolhntnnk át. Minden ren
deléshez rajsokkal ellátott ültotési ós kese le
si utasítás mellokeltetlk, Szer csemete ol.g 

200 mótorre. — Ara a forint-
n: Őrlési jövedelmei biztosító
Uii)CS6ni6l8K.v.:t*nil  lógva, ennek tenyész
tés. számos gazdaságban az utóbbi időben rond- 
í—20 kívül elterjedt.

Színes fény-nyomatú föárjegyzék ingyen és bér- 
mentve küldetik minden rendűiéit kötelezettség 
nélkül. Ab árjegyzésen kívül még egy olyan 
könyvet kap eziel. ki azt címére Ingyen ét? bér
mentve küldetni kéri, mely nincsen nz a ház, vagy 
család, b hol annak tartalmát haszonra ne fordí
tanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szo- 
góny családnál egyaránt. így még azoknak Is Igen 
érdekében áll. kik rendelni semmit nem akarnak, 
mert benne számos oly közlemények foglaltatnak, 
melvok mindönkinek nagy szolgálatot tesznek, ('lm: 
„Ermolléki első SBŐlöoltvány-telep,‘ Nagy (tá

bor Nagy-Kágya u. p. SBÓkelyhid.

Törköly
Szilvórium, rum és finom likőröket bárki 
hideg utón minden készülék nélkül kitűnő 

minőségben előállíthat.
Kezelési könyv és árlnpok ingyen.

Budapest VII kér. Dohány utuza 5 szám
Sörmérö-késsülékek, czikkek a borkeze
léshez minden bőrbetegség elleni sserek. 

Első és legrégibb üzlet e szakmában.
JFenóll 30 év óta. .1—6

Az özzaz 00.000 nyereneay 
JBOTZCKE-

▲ Uffnaffyobb ayoramény iMíírmiHWo “en.

1.000,000 korona
A syeremáuyek ráeilélee beowlAea a kővetkező: 

Korona

1 Jiuiim «OOO0O 
1 ijer i

1
3

1
1
1
3

1
S

:

3

31

<57

a
433

7«3

1338

OO
81700

8000
4000

SO
8000
3000

400000 
30004, -9 
100009 
90000 
@0090 
7000$ 
«O®9O 
40000 
80009 
33800 
38809 
1300.9 
10080 
3080 
©088 
éooo 
iooo 
308 
808 
908 
170 
180 
108 

80 
40 

50,000 xdn3T61W

8
<c=
c

C
‘G-
O.
N
U>

k

9

a

a

9

a

a

a

9

9

a

o

a

a

a

a

a

9

9

9
f

••

K i V A 1 ó s z e r e n c « e

TÖRÖK-nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Öt és fél millió koronánál többet nyertek 
nálunk nagyrabeosült vevőink.

Az egész világ legesélydusabb sorsjatóka a mi ni. 
kir. szab, osztólysowjátékunk, mely nemsokára újból 
kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50,000 
pénznyereménynyel soi-sollutik ki, tehát az ősz- 
szes sorsjegyek fele nyer a mellékeit sorsolási 
jegyzék kimutatása szi.-nnl.

5 hónap alutt 
160.000 koronát, 
nak ki. Az egész vállalat állami felügyelet

Az 1-só osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű ij 
betétjei a következők .- ’

nyolczad {'s) 
negyed (’4) 
fél Ca) 
egész ('!,)

I
össaesen Tizonbárom milliód 
egy lmuihnns összeget sorsol-J 

alatt áll. \

írt—.75 vagyis 1.50 korona.

n

»
a

A sorsjegyeket utánvéttel 
dósé ellenében küldjük azét, 
talonul. Megrendeléseket kérünk azoimii), de leg
később

f. óv november hó S-óig*
bizulommal hozzánk küldeni.

egy 
egy 
egy 
egy

1.50
3.—
6.—

» 3.— „
„ 6.—
„ 12- —

rogy n pénz bokül- 
Hivatalos tervezet díj-

Török A. és Tsa. 
zzzzzz BANKHÁZ zzzzzzzzzz 

Butlapo.t,
Hazánk legnagyobb detnll osztólysorsjáték üzlete.

Föárudánk otztálysorsjáték osztályai:

1. 'Vék.eazi-körsst -4.
2. Muzeuni-körnt II.
3. TCrszinóbet-körut S4.

Hnnd.ioin.ói levtg.nKó rl~,«k«-ölz A., és rL’A»,«»i» bankháza Iliiéinpemt.
Kérek részemre I. oszt. in. kir. szab, osztály-sorsjáték eredeti sorsjegyet

a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
( utánvételeBni kérem í

koron, önzőiben ) poetautalvinynyal kOldöm ' A a.mtelBZŐ tőHeniö.
A. Sz.i.gcl koron. Ö.M.tben ( P ,uékelera bwkjogy.kben (bélyegek ben) (

♦. é»wi 
Viszont eltli-iialtc'ik, kedioző feltételek ine-lle-tt, keresi »t nek !

Hazai ipar I ..EMKE" padlófénymáz ! Magyar gyártmány I

j

Nem kall osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hunéin vegyünk Berkes-féle

padló-fénymáz t,EMK E“J,
• igy elérjük, hogy kitűnő legjobb insgyur gyártmány' kaphatunk s o mellett, kiváló közművelődési cxélt szolgálunk, meri 5 százalék 
»■ —— ................................ ... ....................... . ............ . .......

4
4

I

,’,EMKE“ javára aiolgil. A Berkes féle' .ÍKKB' padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
A ---------
A 
A 
A 
A 
A
A
A
A

Berkesféle 
Berkee*  féle 
Berkes-féle 
Berkes féle 
Berke*-fele  
Berkes féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes féle

„RMKR*  
.RMKR*  
.RMKE*  
rEMKK- 
,RMKR“ 
.EMKK- 
,RMKE“ 
,KMKR* ‘

szobnpadl.i fénymáz : rög din szánul s így n fányezeil szoba már 1 őre nnilvn használatim vehető, 
zzolmpudló-fénj’niáz : ezagmlim, tehát nem kell a kellemetlen Terpentin szagot napoltig a szobákban tűrni, 
szobiipmll" fénymóz : mosható, a szárazra törülve fénye még fokozottabb, 
szolmpndló-foujniáz : víziói nem lesz főhős, mint a többi lakk.
azobapsáló-fányiiiáz : fényét a többi h leonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
sr.obnpadló-fényniiu'.: Illeg keménységűvé válik, s igy legkevéshbé kopik.
szobnpadlő-fénywáz : szi-szviol higithaló. 
szobapridlá fénymsz: kitünően alkalmsa konyhabútorok es más erős használatnak kitett tárgyuk mázolására, 
izobspadlő-fénymár: n ragadós padlókat szárasra teszi.

I ktr-oa. Uvegr, bérineutvo b/íi-liovó, i3 leor.
Gyáriál és föeladási hely: Berkss Bortalan Nagyvárad — Kiadási hely: Murczkó Endre kereskedése Hatvan Kiéin Adolf Czegléd, 

Turuay Pál vas kereskedő Üjpen. Bergar Vilmos Jász-Bárány, Boros B. Pdter Mór Szolnok. 11-u
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Nreuut««t az aszódi kh-.jarAő-ÍItnSzel kőuyYayonidójálma
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