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Társadalmi, közgazdasági és irodalmi he’i'ap
Megjelenik minden vasarnap.

Előfizetési árak:
Negyed évre . 3 kor. 
Egyes szá n ára 30 fii.

Bérinwntetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem a<latnak vissza.
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Halottak napjára.
Emlékezés napja, halottak s 

sírok megnyílása ! A kicsi domb' k 
melyek végtelen tnesszeségln vittek 
lünk azt. aki élt és szeretett, mi 
magunkba szállunk és elmélkedünk 
földi események mnlandóságaról. 
gyen az élet bármilyen íirvényekkel 
keserűségekkel telve, fenékig íiritetiük 
bár a boldogság poharát: minden egyre 
megy az élet végén ; megnyílik a sir és 
mi belebukunk 
gébé. Szomorú a 
gokn ik. enyhiVeles 
végig száguldott a sors

Feltámadunk ! Ez 
tök kapujára. Rejtelmes, nagyszerű inon 
dás. Aki megérti ; ak. átérzi. annak ii“in 
keserű gyász belve 
gusztus 
A hivő 
keblére 
ménje.í 
mécsesek szelíd világa nem 
az ő lelkében, 
nem érti, a temető 
öl meg m m 
tudomány °tr. ahol a sir 
tudássá' akar behatolni a sírok 
ibe, az elvcszili az l-tent.

Ó emberi hiúság, gőg és nagyravá- 
gyás, mivé tőrp düllők a temető egyszeri 
fakereszt je előtt ! Zug. búg a szél : z 
őszi esiiktől áztatott temetők felett é- har
sogja szakadatlanul az- elmúlás méla daná
ját. A cziprus ig. amit m íg ív d -odor, m g 
az is fontossal)!) ulkoto lé-ze a teim-tí’- 
nek, mini a szenvedélyek és törekvés, k. 
melyek odakint ezt a nagyszerű világot

sít a fása, 
: fölén,
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megmérhető klen melysé- 
temelő a hokin 

azoknak, akiken 
roham') szekere.
van rá'.rva a tvine 

nagyszerű

a temető, nz 
átváltozás templomál tálja 
virágokat szakit a sírról 
tűzi De jaj a hitetlennek 
ki h dúltak napján a temetőbe. A 

gyújt fényt 
;i siratok könnyét ő ni 

mapisztos haimuhtiai 
szidják. Mert lürgszünik a 

kezdődik s aki 
rej.elme-

n ina- 
benne. 

azt 
! A', ne

I

t

kormányozzák ős a temető kapujánál meg
semmisülnek, miként a sóhajtás.

Es mégis, rá van írva a temetők ka
pujára : Feltámadunk : A borzalmas n így 
titok, a halai titka föl fog patlani egysver 
ős nem lez halott ezen a v ‘lúgon, csak 
CHiipu élő- Meghalunk : mélabiiH, szomorít, 
de euvhüleles bizonyosság, b'ültámadmik : 
hit. mely fölemel az égbe!

Budapesti aktuálitások.
— l'űrtírosi írrel —

Mi lenne m ■>!mség érdekesebb téma a po
litikánál? Megnyib az uj parlament s aki ismer
te, hexán festett a régi, annak' most ugyan 
csak bőség ?s alkalma vall nria. Imgy uj es ér
dekes megfigyeléseket legyen. A parlament 
színvonalút lei meszelésen a r<*gi  I. gjai teremtik 
meg, « hogy az uj ingok is hozzá lógnak járul
ni a színvonal emeléséhez, abban sokan k*  tel
kednek.

Mert Hsjh ! nem csak a szerencse vak. ha
nem gyakran a mélyen tisztelt vnlasz'o p Igár- 
ság is. Sík sok, a teljesen j.d •ntékn*|en.  -ziiike 
hétköznapi ember »*z  uj k<»pvi>e|nk I ózott, ró 
városi és vidéki fi-kali-, »zolg,.hirá és középbir
tokon a legtöbbje, |)e hisz nem az a baj hir.y 
nem nagyon gazdátok. A m- gy ■ mszagos !<• ;»- 
viö'dőség nem kíván pazy e> eldo b eleim*  dót, 
aki okos sz imitassai s megfelelő ige.iy telente g 
goi **l,  az CS il dós' d nem költ I .>!»!>a 
selói l.szteletdijánnl. amely nem mg 
320 ) foriiit.mil. A b kkeiió az ken ni. . hogy 
uj képviselők lultiy'-mó százaléka 
igen adta bizonyságát annak, hogy 
zónák született. Soha nem hallotluk itt 
Budapesten, od haza is csak szűk családi vagy 
esetleg klikk-körök ben’• volt ismer: a 
egyszerre csak megjelennek a Sándor 
nagy házban és leülnek a Deák Fervncz, 
Dániel helyére.

Tisza Kálmán I Ö kibukott. Nincs 
helyet foglalni abban a teremben, ahol 
évtizeden keresztül ö volt u teljhctnlmu
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Irta : Szabados Ilonka.

Mar tiz éve, hogy Maji>er Tivad nme öz
vegységre és szegénységre jutóit. Ferjo t zy 
megg >0 lolatlati perez*  > ui a o.iáktól, hol mint 
péliztúriiok voh alkalmazva, nagyobb összegei 
elsikkasítot-t s mikor a dolog kiiudódoti, szé
gyenében es * féltőmében öii2\ilkos len, nem 
hagyván mást h itra iie|''neK, mim ad »s<ago! is 
azt n gyönyörű három kis teremtést, kinek ár
tatlan lelkén inog nem mocskolh itta be ez pa 
piszkos bűne. Felesége, az áld ml j" leromies 
zokogva kísérte ki utolsó útjára, mélyen meg
rendülve n csapástól s talán nem is a tenys 
múltat, avagy a szomorú jelent, ha.nem a sötét 
bizonytal-'ii jövőt siratta, melxbe hálom g\ér
mékével mindem tamas< nélkül jutni fog.

Férje temetése után futva meneküli abból 
a nagy városból Imi minden csak sz< moru sor- 
8át juttatta eszébe. 8zülovnrosaba. szép egy kis 
mezőváro-kaba költözőit, Imi lakost itiih/eit 
be a megmaradt bútorokból, szobákat adoü h ű
be s kosztol is adva iart"tta fen magul, kel kis 
fiával, mig leánykáját, egyik tavo'i 
weszterheiini zárda fönöknöje vette 
hogy huiulmányait vég'zhesse. Csak 
idnlt nem is látta kis lánykáját ; csak 
két kupott tőle avagy a fönökiiótöl, 
győzte dicsérni a kis Erzsikét, a z.irda 
ezét okosságáért, szívjóságn- rí. 
tizennyolczadik évében volt Erzsiké, 
let irt édes anyjának, i 
r "„ ...L..’.
hiuwoii, a kedves nőverek I......... -
fátyolt istomiek szentelje életéi. Ozv. M»| lerne 
szomorúan olvasta e sorokat : egye’let’ leányát 
waga mellett szerette volna látni öregségében.

rokona, a 
magi.Imz, 

ez idő 
levele- 

aki nem 
kedven- 

Mikor aztán 
..................... >, szép leve- 

...... rj^......., melyben kéri engedje 
meg néki, hogy mindvégig a zárdában marad- 
v................... • •...................... ’{ között, a felvéve a

De mi sors var a mai világban egy sikkasztó 
leányara? Nem Jut-e Erzsikéje olyan szomorú 
sorsra, mint ó ? A zárdában pépig, távol a vi
lág zajától, távol annak ezer cselszövényeitől 
még boldognak érezheti m igát ! Moh «« szívvel 
bár, de végre is megírta leányának, hogy bele
egyezik szánd 'diába, (|e mielőtt vég eg a zárda 
falai közé temetkeznél., jöjjön haza, töltsön kö
rükben néhány napot oly hos.-zu. hosszú idő 
után.

Egy szép júliusi napon ürömivel mutatta 
a levelet lakóinak, a jirashiro<ág albirájanak és 
jegyzőjének, a ti it d il .orn ik s az adóhivatal 
főnőkének, melyben leány • írja, hogy másnap a 
délelőtti vonat'al étkezik.

Csinos fiatal emb r volt mind a négy la
kója ózv, Majnáménak . - ftileg i d >kt.or s e
mellett komoly, művelt f rfli, egynt'en fia a sár 
közi dtisgnzd.ig földbirtokosnak. 8 al ei pusztán 
laktuk, ő púiig a kis v írott diai telepedett 1h, 
nem annyira k ■:...... ,I‘AI ............. . *’‘h ”A-
lyája iránti szeretet led. « 
ót. ebben, ti yis m -g v »lt gv iz-idv *.  hogy 
unja majd ti.i ezt a fog! dk 'Z isi s átveszi n 
dálkod ast.

özvegy Majnerué izgitottan várta a 
napi napot, mikor tíz ev ó'a nem látott, leánya 
megérkezik. Mimiket, fiaval. a i -enöt éves Sán
dorral és a tizenkét éves Forikév-I. már kilenc/, 
órakor kibi volt az állomáson. Boldogan vitat
koztak. ki fogja előbb megismerni Erzsikét; a 
kis Forkó magánuk kívánt > az elsőbbséget, pe
dig csak két. esztendős vö t, mikor nénje el
hagyta őt.

Végre 10 óra 4 perczkor berobogott a vo
nat. Majnerné csak várta, mikor ugrik le a kis, 
vöröses hajú, pisze baba s cs ik elállt a szava, 
mikor egy gyönyörű, maga®, uianyszóko hajú.

ugy lesték a szavát, mint valami megnyi ntko- 
Zust. A barna Barabás Bel i cselekedetében v.-n 
valami Iwro- iraté-/). IN lm Tisza Kálmán nem 
fogadna el lö dió mandátumot, ha a 'jumy várndi 
bukás meg' i h lie Jenie*  ,| meg^y öződést.
hogy nz o ideje mar leiúr. akkor a Barabás 
Béla neve belekerül a históriába.ö adta meg a 
kegyelemdöfést annak a nagy hiiÜ politikumuk, 
'kit annyian szeretődi, de még többen gy űlöltek. 
(), Barabás és a nagyváradi hafikusok. Dohány
jövedék az .ilkoUnanylörtén"’b -ii egészen meg
feleli) opere'i ezim

Ajánljuk a Tarka Színpad figyelmébe.
Uj színművészeti fogak m a „T a r k a 

nem egeszel) megfelelő vissza- 
. (’ b e r b r ♦ : I* érteimé- 
Németország > legkiváltképen 

Az Übarbretil 
sz.való és iró 

mesterség
van: aktualitás és szellemes- 
a publikum, amely értemé*  

és elvezni tudja a s/ellemi pikaiitei iaknt. Buda- 
pesten megvannak ezek a törvények 

( kék S ha az Írók és művészek, akii, a 
; (’bi-rl'ietli n rgteremt»>én farado/nai,

lun erélylyel törekszenek fczrljak megVHlÓMÍ- 
I tása feié. a Tarka Színpad, s majd" a a Tarka, 
j Színpadok virágozni fognak.

A Tarka Színpad u Wi Idnmnn (ezelöit So- 
i mosw ) oi' umba fogja tartani előadásait., min

den nap fél 1 I órától tél egy óráig. Ez idő*  alatt 
.-zünetel a vend"glm kiszolgálás, csak ezzel a 
f> Itétollel engedte iiieg a szín szegyedület, hogy 
tagjai a Tarka Színpadon felléphessenek. Nyel
ve természetesen magyar. Az előadás apró opw- 

1 lettekből, nmnologokbi I, kis színdarabokból, bo
hózatokból és versek szavalásából fog állani. A 
német Übfrbreitelm k egyik fo vonzó ereje, hogy 
szellemes Írok üsténként szabad előadást, illetx » 
szellemes fecsegést tartanak az aznapi esomé- 

i nyékről. Hogy a magyar Überbrettl is meg tudja 
I teremteni ezt n fényes pr giammszamot. as at

tól függ, lm*jy  akadnak e Budapesten jó Írók, 
akik egy tél óráig szellemesen bírnak csevegni 
néhány szúz főnyi közönség előtt.

A Múzsa komolyabb csarnokában a szinhú- 
' zakban lázasan dolgoznak és tervezgetnek. A

i

8 z i n p a d“ 
adása a német 
nek. Cberbreill 
Berlinwn és Münchenben virágzik 
összesítése az éneklő. besx< lő. 
művészeteknek, valamint az újságíró 
nők. Két l’őt'irvenv*  
ség ésjegv fnkelb ke

é« kellé- 
magynr 

lankadni-

keiiverkor-set.hrtl, mint inkább pá- , 
■i’yj ' nem akadályozta 

meg- 
gaz-

hol-

fekate szemű leány borult n nyakúba a 
Inogva, könvtelt szemekkel ssólitá: ~
Anyukám, hát meg sem ismeri a 
kéjót ?“

Már két napja volt otthon s 
anélkül, hogy a fiatal lak< k közül 
volna. Már-már azt kezdték hinni, 
csúnya apácám jelölt bújik előlük ; 
kettőt se tud szólni.

Vaséin*  p délelőtt a fiatal emberek- sébáju 
kai a korzón elvógpzvén, ebóihdni mentek. Amint 
i» közös ebédlőből ptek, Erzsiké,‘az asztal meg- 
ielitesével voh elfoglalva, — késön vette észre 
őket s nem vonulhatott már vissza. — A ..gye- 
r’kek", mint ahogy ő« magukul nevezték, össze- 
néztek. Erzsiké szépsége megigéz’e okét. Azu
tán bemutat koztak m egy pár udvarias azót’vúlt- 
va szobáikba mentek. Természetesen egész dé
lig Erzsikéről fó|yf a szó; nem győzték dicsérni 
fuíópgégét. Mi'jsz*  iné ebéd közben, szokása sze
rint bejött hozzájuk körül nézve, vnjjon Jól el 
vannak e látva. Az nlbiró meg nem nlhidta, 
hogy ne dicsérje fel néki le myát, amit ó az 
anyja holdon mosoly ívni bálnát it Sokáig beszél
gettek együtt s elh 'táromák, hogy közös erő
vel igyekeznek majd Erzsiké’ a visszatérésről 
lebeszélni, Majzerné is huta leánya szépségét és 
most mar ujra kételyei voltak. Hmlui fellelt 
Erzsiké a négy falon kivi! is holdousmiái ? \
zmilúb' egy két év múlva is visszierbet maid, 
ha mégsem ugy Ütne be minden, jóságos :.ay:ii 
szive súgta. A fi ital emberek ós Majzeroó mns> 
már*együtt  keresték/biz alk dmnt. hmzy Erzsikét, 
szórakoztassák s a klllv lág zaját ezer Vidloz.ilait 
velő megszerettessék. Erzsiké jól érezte inugat. 
Szerény és kedxes volt, amivel a fiatotokat meg 
jobban magához láncol'a s ez k k»'||<«mex< óét, 
íuüve'tségét, józnntságít nem győzlek dicsérni.

moso-
Ed us kis 

maga Erzsi-

kis Erszike, 
egyik is látta 
hogy*  a kis, 
bizonyossnn

foriiit.mil
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budapesti szlnhámk közölt listai ms Hnvafl ée 
erkölcsi konkurreiiczln fejlődőt' Ki, nmintk min
denesetre csuk a színművészet látja a hasznát. 
Leglanyhábbun a m. kir. Operi házban dolgos
nak, ahol félesz.tendókig készülnek egy-egy uj 
operára, amelyet aztán rendszerint tízezernél 
többet nem is adnak elő. Amíg egy isten ál
dotta művészi érzékkel felruházott ember nem 
veszi át az első magyar mtllntéset vezetését, 
eddig az mélyen alatta fog állati! a hivatás ma
gaslatának. A nemzeti Színháznál annál többet 
dolgoznak a színészek is, a vezetőséég is. De 
nincs ennek a munkának megfelelő látszatja. 
Nem csalódunk, hu megjósoljuk, hogy a Nemze
tinek ebben n szezonban nem lesz:sikere.

Most került szilire n francain Brieux-nek 
egy fényes alkotása, a Vörös talár. Ennek volt 
sikere..’de idegen darab volt. Remek ember is
merő ez a franczia író. Bele tudja magát élni 
egy osztály, egy kaszt leikébe és úgy jellemzi 
a bírákat, mintha ö maga is bíró lenne, de el
fogulatlan. Nemzetköziek a Brieux elfogult bírái, 
megtaláljuk őket bármelyik járasbirósági hiva
talban.

A Vígszínháznak már van egy slágere: 
Pálmny Ilka asszony vendégszereplése. Ne ha
ragudjanak rám, ha elárulom, hogy Ilka asszony > 
45 éves. De n- nézzék ót az első sorosból. | 
nézzék ót. az ötödik sorból és latlii fognak egy 
operett művésznőt, aminö a huszonöt éves Pálmny 
Ilka óta nem volt. Ilka asszony nem a régi 
mar — mégis mennyire felette áll a sajtó és a 
közönség által elkényeztetett, s szinhizainkban 
rémuralmat gyakorié .honi' operett prímádon 
náknak. A távolságé1, mely Pálmny Ilka és 
Küry Klára közön van. Küry kisasszony már 
nem fogja behozni, már azért sem. mert, ah I ő 
is már Inirmiliczkét tavaszt látott I Es n liar- 
minczharnmilik és a többi tavasz egy színésznő 
életében mindig fokozódó gyorsasággal állítják 
be a forduló pontú', amely után lefelé visít hz 
ut. Csak Blnhánéimk és Pnlnmy Ilkának engedte 
meg a kegyes sors, hogy életük második feleben 
is azok maradjanak, akik fiatalságuk virágában 
voltak.

Minél erősebb, homorúbb .>*  őszi nap, an- 
nál sűrűbben nyüzsög a sck ember n kávéhá , 
sokban. A kávésok azok, akik talán egyedül i 
nem érzik meg a kaién gazdasági pangást, | 
melynek nyomni mind erőteljesebben jelentkez i 
nek a társadalomban Egyik legmegdöbbentőbb . 
bizonysága ennek a rohamos gyorsasággal sza- | 
porodé — női knmploiirisia. Ezek- nz inieligens, | 
jól nevelt szegény és szorgalmas leányok smAu | 
módra lepik el a burenukat s dolgozunk naponta ■ 
9—11 órát, havi 15—20—50 forintért. Napról- i 
napra növekszik a hajléktnlan éhező intelligens I

De szándékától, a zárdába való jvisszatéréstól, 
nem tudták eltéríteni

Marcsiik pnr nap volt hátra az elutazásig 
Az orvos ki azzal hitegette magét, 'hogy csak 
baratsag az. mit Erzsiké iránt erez, most, hogy 
közeledett az elválás ideje, mindinkább rájött 
arra, hogy szereli Erzsikét. .'Igyekezett vissza
fojtani érzelmeit, de az már oly erős -gyökeret 
vert benne, hogy nem volt képes ellen iá 11 anf és 
a búcsúzna előtti este bement Majzernehoz es 
megkérte Erzsiké kezet. Majzerné rendkívül bol
dog volt s szívesen Ígérte oda ErzsiKéJét, nié 
gis ót is megakarta halgatni mert bár mennyire 
szerette volna is e házasságot, erőltetni nem 
akarta leányát Erzsiké nem fogadta el a dok
tor ajanlatat ; szelíden utasította öt vissza e kér
te, hogy feledje ót el. mert szándékától uem 
tér el s amint 'azt a nővéreknek megígérte, 
vieezatér a zárdába I

Másnap el is utazott. A doktor kétségbe 
volt esve. Majnerné is szomorú volt, de nem ha
gyott fel minden reménnyel. Cselhez folgnmod- 
tak, hogy Erzsikét újból rábírják u hazatérésre. 
Egy nap Erzsiké sürgönyt kapott édes anyjától, 
hogy az orvoe fejbe lőtte magát, állapota re
ménytelen b még egyszer látni óliajluná Erzsi
két, ne tagadja hát meg a haldokló utolsó kí
vánságát. Erzsikét o hír rendkívül lesújtotta. 
Ha nem is Árulta el érzelmeit másunk, önmaga 
elölt már otthon beismerte. Iiogv az orvos m in 
hagyta öt hidegen! De vegre is erőt vett ma
gán a levői Irs haza, melyben kéri édes anyját, 
ne kívánjon olyast tőle, o napokban felveszi n 
fátyolt s fogadulmiival ilyesmi nem egyezne 
össze. Imádkozni fog az orvosért s a jó Isten 
vlBzeznadja ót majd nz életnek. Kérte nz any
ját ne említse többet előtte az orvost, ne bábu- 
tilsa nyugalmát! Ha a halál azonban bekövet
kezne. mégis értesítést kér.

özv. Majnerné és az orvos e levélből 
mégis nemi g érdeklődést magyaráztak ki, 
K'zsikt csak na éló előtt nem akerjn elárulni 
érzelmeit, a holtat nyugodtan inegsiratná.’Vagy 
miért k.rne maiért értesítést a halál esetleges 
beálltáról. A temetésre bizonyoi >n eljönne. 
Meg nz nap elment a sürgöny, mely nz orvos 
hálálnunk költött hírét niegville b azon utolsó 

proletáriélns — ■ eeek elől a beesett
■*rkatlan  czlpéjü, kopott ruhéju férfiak elől 
kedves ée jó leányok vészük el a kenyeret, ked
ves és jó leányok, akik 10 forintokért végzik el 
a férfiak munkájét I Itt a fővárosban már dúl a 
kenvérharcz az intelligensebb osztályban a nők 
s a'férfiak között s a harcz nem szűnik meg 
akkor sem, ha az kodás leány férjhez megy. 
Mert a férj Jövedelme csekély, a liázber sok all. 
az a drága házbér I ée a két napos menyecske 
reggeltől Mtig ott gubbaszt rk irodában. Alig 
lesz anyává, 'sínét megy R robotba, mert nagyon 
drága a Máibér.

Kívül, a fényes, a ragyogó utcánkon nem 
látszik semmi ebből a sötét nyomorból. Ele- 
gáns urak, es ist errelcht bajuszsaal es elegáns 
hölgyek, végtelenül pikánsan emelt ssoknyák- 
kai suhannak el a dús kirakatok előtt, gumnn 
kerekUek rohannak nesztelenül rz utczákon és 
minden oly szép ée oly vidám. Pedig mennyi az 
éhes és kétségbeesett közöttük, az urak es 
hölgyek, akik hideg elegáncziával siklnnak el 
egymás mellett lelkűkben vajon nem foglalkoz
nak e rz öngyilkosság gondolatával I

8ötét, sivár, szomorú kép ez, és mégis di
csőségesen szép ez a nagyváros Aki megszokta 
Hrnyóldirlait és megismerte fényességeit, aki be
leélte magát a duimparU metropolis szerfelett 
érdekes hangulatába, rz szereti Budapestet és 
nem tud tőle elszakadni.

Erdőst Dezső.

Hírek.
Udvari hírek. Ö Felsége » király a vasár

napot nálunk. Dödöllén töltötte. Régnél Ferdi- 
nand toscanai nagy lierczegg-1, Lipot bajor h--r- 
bzeggel, Gizella lierceegnövel József Ágost fő- 
herozeg és Auguszla fóherczegnóvel az udvari 
kápolnában m sei hallgatott, melyet l’ruzsinszky 
József dr. apátplébános u besnyöi burátok se
gédletével czelebrált. A király egész nap la
kosztályában maiadt. ahol államügyekkel foglal
kozott- Lipot bajor herczeg, József Auos: főher- 
czeg és a király kísérete később Kerepesen va
dásztak. Firdinaud toscanai nagy herezeg o fen 
Bégé hétfőn reggt-l 7 órakor utazott haza Salz
burgba — A király hétfőn reggel (> óra 5 perc 
kor Gödöllőről ti fővárosba utazóit s délben 
trónbeszéddel ünnepélyesen megnyitotta az or- 
szaggvülést Délután 3 órakor visszaérkezett 
Gödöllőre Auguszta főherczegnó ugyancsak 
hétfőn reggel 9 órakor, utazott haza férjével 
József Ágost, föherezeggel KieTiipolcsánybe. ö 
Eelségo kedden oki. 29-ó-n Budapestre utazott 
három napi f-irtózkodnsra. hol vendégül látta 
Nikolnjeiics Mihály orosz nagy herczeget. Csö- 

óhaját n hal 'ttunk, hogy Erzsiké kisérje őt utolsó 
inján Erzsiké helyett azonban újabb levél jött 
a zárda fónökliojétól Csak pár sorból állott az 
egész: Erzsiké beteg, súlyos beteg! özv. Máj- 
nemé és az orvos gyorsjm vonatra ültek I Már 
késó’vult; csak Erzsike holttestéhez érkeztek

A fonöknő elmondta, hogy Erzsikére a 
zárda kis kápolnájában akadtak, iszonyú kínok 
között s mire az orvoe megjött, Erzsiké kiszen
vedett. Zsebében egy levelet találtak, nz meg
magyaráz mindent. A leve! igy szólóit: .Szere
tett, kedves testvérek! Nagy bűnt követek e4, 
de vezekelem már előre érlel Öngyilkos va 
gyök! linátkozzatok érettem! Midőn édes nnyá 
inat mernem meglátogatni, nem hallgattam reá
lok. Mondtatok, hogy a világ zajába térve 
megfeledkeztem rólatok, — fogadalmamról ! Én 
elég erősnek hitiem niiiguni, de családiam. 
Szivem a szerelem rabjává lett- Küzdőitek el
lene, miiig csak billeni, nem akartam hinni a 
szív szavának. Vissza is tértem kiűzzétek I Édes 
anyám haza bivoti újra, szelein ni is volna 
inenni, miért tagadnám most, mikor inár leszá
moltam magammal. De még mindig erősen tar- 
ti tain magam s nzi hittem, győzni foguk ezen
nel u szivemen. Mikor édes anyáin tudattá ve
lem, hogy szerelmem tárgva m-gölte magát 
Útra akariam k'-llni, de vi-szaiartott a remegés I 
Hatba in glial addig, inig hozzá élek * hogy 
térjek akkor vissza közzétok felemelt fővel, Ilii
kor ti luiljii ok hogy Isién k- pe mellett egy 
halványnak is helyt adtain szive.nlien ha pedig 
életben ni-irad. akkor . . . nem nem ! — Is sut 
hívtam segítségül s lemondtam nz utnzasr-1. 
Mikor azinii a h Iái híre is megjött, niegköny- 
liyebülten sóhajtott <»i fel ! De ez csuk a kime
rült esz logikáin volt; h szivein hamar ineg- 
inoiidin ezt nekem; nem bírom u szenvedést ki- 
allani, vádol a lelkílsmeieh hogy én kerget'em 
n halálba azt, akit tudtomon kívül is szerettem. 
Gyötör a lelkiismeret, nem tudok igy tovább él
ni. Megmérgezem magam! Isten veletek! Imád
kozzatok érettéin

özv. Majnerné é« nz orvoB zokogva borul
tak Erzsébet holttestére. Egyik sam tudott a 
másiknak szemrehányáet tenni. Együtt követték 
ti. amit elkövetlek. 

törtökön délelőtt általános kihalgatást adott ■ 
azután a halottak napján tartandó szokásos csa
ládi gyászünnepre elutazott kíséretével Gödöllőre.

Kitüntetés. Szép kitüntetés érte járásunk 
jegyzői karát a magyarországi községi és kör
jegyzők országos központi egyletének múlt hó 
27-én Budapesten megtartott közgyűlésen. Két 
tagját 1 Szejedy Albertét és Jamrilka Lajost 
alelnökké Bitskey Gyulát pedig választmányi 
rendes taggá választották meg. Gratulálunk 
jegyzői karunk eme kiváló tagjainak esen leg
szebb — mert kartárzaik részéről jött — ki
tüntetéshez.

Kinevezés. A belügyminisztérium vezeté
sével ideiglenesen megbízott miniszterelnök a 
vérségi anyakönyvi) kerületbe Magyar 
Béla segédjegyzői anyakönyvvezető helyettessé 
nevezte ki.

Választási elnökök. A f. hó 13 án meg
tartandó megyebizottsági tagválasztásokon járá
sunkban a következő elnökök és nlelnökök fog
nak működni a szavasáénál; Asiódon. Elnök: 
báró Podmanitzky Levente ; alelnöki ifj. Tnhy 
István. Bagón : elnök : Hauisch György, alelnök ,- 
Fridrick Béla. Ctömörön elnök Kende Tivadar, 
alelnök : Biiskey Gyula. Gödöllőn elnök : Polner 
Lejoe, alelnök : dr. Zacliár Kálmán. Piciden : 
elnök : Pekáry István, uh-lnök : Jumrúkii Lajos. 
R'lkoskeresiluron elnök : Szegedy . Albert, nlel- 
nőli : Huszka Gyula. 7nrd» elnök : Niedurmnnn 
József, alelnök: Pászkny István. Ztiimbokon el
nök : Benitzky Adára, alelnök : Polliéi- Sándor. 
Falion elnök: Hajdú I-tván, alelnök.- Juhász. 
Mihály. A szavazás minden községben reggel 
9 órakor kezdődik és d u. 4 óráig tart. - Min 
denki szavazhat aki a legutóbbi orsz. gyűl, kép 
viselő választáson szavazati joggal bírt..

Halálozás. Bit'ovszky József bogin jómódú 
földbirtokos október 25-én hirtelen elhunyt Bu
dapesten. Temetése mull hó 27-én ment végbe 
nagy részvét mellett- 'Az elhunyt egyike volt 
Bug legelőkelőbb polgárainak s elhunyta széles 
kőiben kelt r>zvetet.

Gödöllői mandátum. Wolfner Tiva
darnak, kerületünk országgyűlési képviselőjének 
mandátumát a képviselőhöz alakulási első osz
tálya mely a IX. osztály mandátumait vizsgálta, 
nem igazolta, hanem az állandó igazoló bizott
sághoz utasította. Az igazolás megtagadásának 
oka az volt, hogy a Wolfner által beterjesztett 
választási föjegyzökiinyvbt-n hiba van, n mely 
nyilvánvalóan — tolihiba.? s egyáltalán nem 
semmisségi ok. A fójegyzőkönyv szerint ugyanis 
a harmadik választási küldöttség elnöke hajnali 
4 órakor 1 óra 5 perez határidőt tűzött ki a 
szavazatuk elfogadására ; a végén pedig nz van, 
hogy 4 óra 50 p-rezkor a szavazóit befejezték, 
így teliét a záróra kitűzése és a szavazás be- 
fej-zése közötti idő nem felelne meg az elnök 
által kitűzött 65 peresnek, mert osupán 50 perez.

Körber Gödöllön, Szombaton délelőtt 
egy érdekes ur vonta magára » közfigyelmet 
Gödöllőn, n pályaudvaron. Komolyan, lehangol- 
tan ment és ült egy tiakkerbe és hajtatott a 
kastély bejáratához. Bizonyosan valami kósza 
öngyilkos felölt. — suttogta a publikunv » bi 
hozzánk jött a jő levegőre — meghalni. Dél
tájban azután mindenki nngy ámulatára ugyanaz 
a szomorú alak hajtatott ki a vasúti állomáshoz, 
de nagy vidáman. Jó kedvűén ugorván le a 
kocsiról kozébeu egy összehajtott klakkn) sietett 
jegyet váltani u pénztárhoz. —Egyénéit BóCBbe 
szálló gyorsvonati jegyet vett. Meg nagyobb ré- 
busz, a talalgiuőkuak, míg egyszer azután egyik 
szolgálatot tevő szemfüles detektív meg nem 
ningyiirázta a dolgot, hogy ez az ur Körber, az 
osztrák miniszterelnök, aki lemondáséi hozta 
magával s most bizalommal — távozik.

A gödöllői petioió. Több fővárosi lapban 
jelent- meg időelőtli közlés a gödöllői petícióra 
vonatkozólag; lény azonban nz, liogy nz csuk 
f hó 1 en adató't be dr. Vig Viktor budapesti 
üg.vyéd által a kir. Otíliához. Mint értesülünk 
reierense Adóm András lesz, aki puritán j'-lle- 
méről és nngy tudományáról ismeretes kiváló 
kollegái között. A kérvényezők — mini hmjuk 
— 27. semmiség! okot sorolnak fel a kérvény
ben s igy n liizonyriHsi eljárás előre láthatólag 
hosszabb időt fog igénybe venni.

Megyebizotteágl tagválasztAs. F. lió 
13 ára van kitűzve a migy ebizottságl ingvá- 
lasztim és nálunk már is járásszerte megin
dultak a korteskedési-k. Gödöllőn eddig három 
jelölt van, akik mindegvike elég erős pártái 
rendelkezik. D e c • y József, járási szolgnbiró, 
J á ni b i r András földbirtokon dr. R o- 
s e n f e I d Sándor gá'.l ed.

Rendlt'vftr >(-■-/ -v ; hő község
képc Ui.'i.. Í . : ,,r.in d. e. 10
órakor rendkívüli közgyűlést tarlón, melyen 
egyhangúlag elhatároztatott egy községi ovoda 
felállitásn. E czelra különben a község már meg 
is vette uz Alberty féle Petőfi téri házuk
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Gojáry fölspánBága. A fővárosi lopok 
nyomán nz u hír terjedi el járniunkbnn, hogy 
Qajórv Gé«n n váczi kerület orez. gyűl, képvi
selője Cuongrádmegyei főispánná lesz kinevezve. 
Mint biztos forrásból értesülünk, ez n bir nem 
felel meg a valóságnak, inért a ceongrád me
gyei fóiepéni állásra a kormányunk van már 
kiszemelt jelöltje s ez dr. Csntó Zzigmoud 
caougrád vármegyei alispán. Ezt különben meg- 
erősíti most GnjAry azon ténye is, hogy ez 
„Első magyar szövő és kötő gyárnál viselt ignz- 
galói állásáról mely mandátumával összeférhe
tetlen, lemondott.

A m. á. v. áldozata. Szokohtl István 
rákosod ilmi születési! 27 éves kocsltolol a kő
bányai alsó pályaudvaron két. kocsi ütközője 
összenyomta. Azonnal meghalt. Ennyi n szilk 
szavú jelentés. Mimb imnpl dolog s a m. á. v. 
egyszerűen napirendre tér felette Egy ember 
nem sziimil, vall helyette 100. Ez a m. á. v. üz
let politikája.

Agyonvert mostoha. Folytonos czlvó- 
dásban élt Safr íny Péter túrái löldmives a mos
toha ntiyjav.il A háborúskodásra a vén asszony 
hat ártahin nyelveskedese adóit okot. Különö
sen kijulott menyének, 8 « f r á n y Péter- 
nének. akit folyton, Hkár volt rá oka. akár nem, 
a legdurvább szil kokkal illetett Ez évi július 
19 ón ütött a leszámolás órája Sáfrány Péter 
a fölötil elkeserediittaégth-n. hogy mostohája 
nemesek feleséget, ham m gyermekeit Is meg
verte. egy sujkolófával agyőm vrte a harezias 
mostohát. A pestvidéki esküi tbiróság f. hó 
28 án foglalkozott ez ügyel és erős felindulás
ban e követett haiált okozott súlyos testi sértés 
miatt bírom évi börtönre Ítélte a vallottat.

Állategésaégügy járásunkban. A gödöl
lői Járásban határozottan javult nz állntegézség- 
ügy állapom az uiolsó 14 napban. Seitésvész 
már csuk Cziukotáii és Péczelen van, egyébb 
állntb-tegségek is megszülitek, csuk Gödöllőn, 
Péczelen es Verse -en fordult elő egy-egy rüh 
kór eset. — Ha ez a javulás állandó marad, 
akkor van remény, hogy a járásheli deezetn- 
beri álhitvásarok — lekintettel a heves és nóg- 
rád megyei zárlatokra - kiválóén fognak sike
rülni. aminek pedig Igen nagy jelentősége van 
ily földmivelö vidéken, mint n mienk,

„Érmelléki első szölöoltvány telep" 
Nagr Ki.gya, hirdetéséi a t. ez. olvasó közön
ség figyelmébe ajánljuk

Csalódásoknak elejét veendő s n forga
lomban levő számos hamisítványra vhIó tekintet
tel e 'apók egyik legközelebbi szátnáb n közhír- 
lesz léve, hogy mely I elyoken kapható n köhö
gés rekethség és elny álkásodns ellen évek óta 
bevált eredeti Réihy féle pemetefű ceukorka és 
mely helyeken árulnak ul .-Hsatokat, Ec utóbbi 
helyek, mint megbizhamthinnok kerülendók.

Szobrot a bősöknek. Jövő évben lesz 
350 esztendeje, hogy vértől ázott az egri vár 
körül elterülójmezőség.Patakban folyta vér a 
hazaér és ások eirjn. kik élőtöket áldozták fel 
még ma is jeltelen áll. Samassa egri érsek és 
dr. Kálhiy Zoltán főispán védnöksége alatt bízót- 
ság alakult Egerben melynek elnöke ; Jankovics 
Dezső egri polgármester most, felhívja hazafias 
polgárságunkat a nemzeti hősök szobrára való 
adakozásra Adományok Dr. Hubay György egri 
gyógy-zerész mint szoborbizottsigi pénztárnok 
ősimére küldendők Egerbe, neonban a szoborba- 
zottság felkérése folytén elfogad '„és továbbít 
adományokat lnpunk szét kssztösége is. nyílva- 
nas nyugtázás mellett.

Csak Réthy-félét fogadjunk el.
A pemetefü-ezukorkának számos után

zata lévén e helyen legközele b megjelöl
tük azon gyógyszertárakat, hol as eredeti 
Réthy-féle készítmény kapható.

II

Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk.
Magas rendelet alapján minden kereskedő árusíthatja ée orvosi szaktekintélyek 

által ajánltatik a

József táp -tea
Köhögés, melfájás, nehéz lélegzés (aszthma). elnyálkásodás ellen sz

I- sö számu József táp-tea
(1 doboz ára 60 fillér.)

Nehéz emésztésnél, székszorulásnál, bágyadtságnál, tulhisásnáí és mint 
vértisztltó teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendes használatra a

II- ik számú József táp-teát
(1 doboz ára 50 fillér>

Viszonteladó nagyobb vételnél előnyben, részesülnek.

Fö és társzétklíldés Vogler lózaet-áél, rak: Budapsst VI. k.er. Külső VácA-ut 140. 
Képviselete vidékre, minden városbna adok. 4-10
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a szárított kőbányai sertéstrágya, 
teljaeen lógszáraz, bűzments*, kézzel szórható. 50 kgroe zsákok
ban szAlllttatlk. állami as#léa>atl telepeken tett
Aaaaehaeonlitó trágyáié*! hlaérleteli alapján, slényó** 
neki bizonyait, a c*. és kir. udvari szőlőgazdaságokban és *
tegklválóbb axőlőbirtokokon általánosan bevezettetett 
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KURAS PÁL temetkezési vállalata 
assz<5i>oj>.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a lpge'egAm*abb  
kivitelben. Aibindö raktárt tart mlndenfele Iropoi-MÓlíbol. ftrez. 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szobu behnzatok. ravatal felállililsa, személyzet díaz-egyenrnminan fák
lyával pgT*  gyAsalioowl

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. - 
oIcbö áron elfogadtatnak.

Gyá»sjel»ntések «gy óra alatt »«állHtali»sk. 44 -H

I Saját kéezltáífl <1 ImpolgAri liiíiorok
I | kaphatók a legolcsóbb ssaboéi árakon Aasödon, Kurás Pál éráiét- te uAburvM-HMa- 
| l Mo*át.
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szokvány minőségben.
A legkiválóbb 42 bor- >'« ORcmegefijokban laj- 

tisstdn, teljes jóiul ssr.l
I C I ö k <‘ i- i 1 < k 
Gleditsohia osemeték »-e magvak 

Uradalmaknak, községeknek barom ovi t<»r- 
lehatesre is adatik

Oltás tövlsíl, igen gyorsan lejlődé fövénynöv. ny. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítő nevel- 
butö psr óv alatt, rendkívül csekély kiiidHrsiil, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle állat, i lég 
uz apró nyálak sem hatolhatnak at. Minden ren
deléshez rajzokkal ellátott ültetési és kéz-ié 
si utasítás mellekeltetik. Ezer ■ 'uinoto elűg 

200 méterre -- Ara G forint-
ni nonninto!/ "rlásl jövedelmet blzl- itó UlüLbulllu IcIV vtltáuál fogta. Minek teliy.sz 
tóee számos gazdiiHárhan nz utóbbi időben rend- 
3—20 kívül elterjedt.

SzIhoi ténynyomatu föárjcgyzék ingyen és ber- 
montvo küldetik minden rendelői kuiei. z.ett.sóg 
nólktll. Az árjegyzésen kívül még • ny olyan 
könyvet kap ezzel, ki azt eimere Ingyen bér- 
niemve küldetni kéri, mely nin-'>eii az u ház, vagy 
család, n hol annak tartalmát haszonra no fordí
tanák, városon, falun, ptuztnn, imzdag vagy sze
gény csilládnál i _• varunt. Igy mé_‘ azoknak is igen 
énükében kik rendelni semmit nem akarnak, 
mert benne számos oly közlemények foglaltatnak, 
melyek mindenkinek n i_ \ szolga.:;’ t tesznek ( lm : 
„Érmelléki első -zölöoltvánv-telep'’ Nagy (iá

bor Nagy Kágya- u. p. Székely Ilid.
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Egy félfedelü könnyű hintó csinosan 

előállítva, eladó és töbféle hintó és kocsi 

jutányos áron knpható

kocsi fényezőnél

GÖDÖLLŐN, váczi utcza és erdő utcza
sarkán. 2-3

Törköly
Szilvóriuni, rum és finom likőröket bárki 
hideg nlon minden készülék nélkül kitűnő 

minőségben előállíthat. 
Kezelési könyv és árlapok ingyen.

%

Budapest Vll kér. Dohány ut'jza 5 szám 
Sörinérő-kósztllékek, czikkek >i borkeze- 
lésliez mindén bőrbetegség elleni szerek.

Első és legrégibb üzlet e szakmában. 
Fenáll 3') év óta. 4 •>
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Nagyon sokan szoronosésok lettok általunk 
Öt ós föl millió körönénél többet nyertek 

nálunk nagyrabocsült vevőink.
Az egész világ legesélydusubb sőrsjatékn a mi m. 

kir. szán, esztálysorsjétékunk, mely nemsokára újból 
kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50,000 
pónznyoromónynyel sorsoltatik ki. tehát az 
szes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint

5 hónap alatt összesen Tizenhárom millió 
160.000 koronát, egv h-ttalmas összeget sorsol
nak ki. Az egész vállalat állami felügyelet. alatt áll.

Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű
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betétjei a következők :
egy nyolezad ("8| frt —.75 vagyis 1.50 korona.
egy negyed (',) „ 1.50 » B. »
egy fél (' .J „ 3.— „ (>.—
egy egész (',) r 0.— » 12.— .

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz bokül
dósé ellenében klildiük szét. Hivatalos tervezőt díj
talanul. Megrendeléseket kérdi k tekintettel arra, hogy 
a ny.-reraényhuzások már november hó 21., és 22-én 
lesznek, azonnal, de legkésőbb

f. óv liov<‘inl>er lió
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A. ós Tsa.
T3JLINFÍI I AZÍ 

I f ii<kip< *í*t,
Hu’/ánk legnagyobb detuil osztálysorsjáték lizloio.

Föárudánk osztálysorsjátsk osztályai:

j. V&czi-kőrul *4.  
2. MuziMiin-hörut II. 
3 ICkzhóIkM-kömt Ö-4.

Rondp|ölov<M levágandó rV<>i»<>U A.. (‘S 1>*>  II Ii 11Ó x.íl 13ll<ífl
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet JJ

a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
i utánvételeim kórom [

A, ftmeget korona öasaogbon pontautalvénynyal küldöm A n.mtat.zö lörlanM.
( molLÓÁ^lem bankjegyokbon (bélyegükben.) \
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Hazai ipar! „EMKE" padiófénymáz! Magyar gyártmány!

Ntiin kuli osztrák, nem kell német, nem kell xüllöldi gyártmány, hanem vegyünk B írkcs féle

• y 1—/ pn (1 i ó-f é n y m á z t,
ki á!ó közművelődési cxólt. szolgálunk, mert 5 százalék 

szolgál A Berkes fele ,.EMKS“ pmlló mkk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alknimas, mórt 
szubapiiill- fény máz: rög’ón sz:'.i;ol s igy i lény/pn szó':i már 1 óra iniilva használatba vehető
zobj.p.n|i.> máz : r/.i.g ;ibn . t- hat nem kell u k•-11-• ni• • il'-n Terpentin szagot n.tpokig- a szobákban törni, 

szob. | : .11 fenymaz : nioshmo. -zárazia törülve f’iiv- in e fokozottabb.
szob-|i. ill<> teii\máz : víziói nem b sz f.-i os. mint a többi l.ikk
szoo;ip;nllo f’-nyinaz : Ióntól, a »öbbi h i-miló gvárlmanvo1; k.i .ött legtovább tartja, tehál. legtartósabb, 
szobiipudló fenyniMz : Üveg ken •n\>éu'.i\e válik, s igy n uk- vósbbé kopik.
szulmpiidlo fíon máz : szesasznl hi<’ilhntó.
szolnip .dió fényméz: kitűnően nlkalinss konyhabútorok «*s  más erős használatnak kitett tárgyak mázolására.

r így elérjük, hogy kitűnő legjobb ni'gyár g\artmánv kophatunk - •• mellett
az „EftIKE“ javára 
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Borke- fele 
Berkes-fele 
Berkes-féle 
Berkes féle 
Bei kés fele 
Berkes fele 
Berkes féli*  
Berkes féle 
Berkes fele
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,,BMKE“ Hzobspadlir fénymáz: u rag:.dós padlókat sxnriizza teszi. ’ PÍ

l 1<&»*-<.»«.  Hvojx-. l>ói*inoi* ( \ <» l>sii'liovn, U leof. [?
Gyártás és fóeludási hely : öerkas Bertalan Nagyvárad — Ehidótá hely: Murczkó Endre kereskedne Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd,

Turnay Pál vms kereskedő Üjpust. Hergel- Vilmos Jász-Bi-rény. Boros B. Péter Mór Szolnok.' 14-M J [

Nvoiuntoit az aszdcli kh javito-iutézel köityviiyonitfájalmu
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