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Bérnientetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Tavasz.

Megenyhült a lég, vidul a határ, a gyönyörű 
évszak eljövetele reménységet és enyhüíetet hoz 
a rideg tél alatt elkeseredett kedélyekbe. Mint 
a Messiást, úgy várja Magyarország népe a kiiz- 
ködéssel, nyomorral, szocziális és gazdasági vál
ságokkal teljes telek után azt a tavaszt, amely 
meg fogja szabadítani a tömeget a nyomasztó Ín
ségtől s behegeszti a sebeket, melyeket a rossz 
esztendők ütöttek az ország testén. Most is, most 
is lelkendezve várjuk ezt a tavaszt, kétségekkel 
és reményekkel eltelve

Nincs a népnek olyan foglalkozási osztálya, 
melynek nem volna szüksége arra, hogy ez a 
tavasz olyan fordulatot hozzon, amely kedvező 
és a nyomasztó gondoktól megszabadít. A föld- 
mivclő iparos, kereskedő egyaránt nyög a nehéz 
viszonyok s a nagy közterhek alatt.’

Nem lehet elvitatni, hogy kedvező auspici- 
umok alatt indul meg a tavaszi élet lüktetése. A 
világpiaczokon kedvező a hangulat, a pénz jóval 
olcsóbb lett s megtalálta a bankok pinczéiből az 
utat a külvilágba. Nem kell egyéb, csak munka 
s a vállalkozói kedv fellendülése. Különösen ná
lunk van szükség erre a két tényezőre, mely 
már három esztendő óta hiányzik.

Papiroson egyébbként már sikerült részben 
megoldani a problémát, amennyiben nagy állami 
és községi munkák végrehajtása lett elhatározva 
s erre meg is szavazták a pénzt. De régi ma
gyar szokás szerint — ugylátszík — ismét ad 
akta tették ezt a fontos ügyet, közmunka még 
mindig nincs és igy vállalkozás sincsen. A nagy 
pangáshoz képest, mely éveken át bilincseiben 
tartja a magyar közgazdaságot, valósággal fel
lendülés számba menne, ha a tavasz beálltával 
ezeket a közmunkákat megkezdenék; de eddig
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még semmit nem hallottunk arról, hogy valamit 
valahol megkezdték volna. Majd! Majd! Azon 
az illetékes helyen, ahol a legtöbb közmunka 
sorsat intézik, lényeges változás állott be. Hege
dűs Sándor visszavonult és Horánszky Nándor 
lett a kereskedelmi miniszter. Tőle várja most 
az ország, hogy tettekre váltsa a jelszavakat s 
olyan kereskedelmi és ipari politikái csináljon, 
mely jobb legyen mint az eddigiek voltak. Tőle 
várjuk, hogy véget vessen a közgazdasagi frá
zisoknak, hogy ne csak szóban és írásban, de 
anyagilag is támogassa azt a hazai ipart, mely
nek vegetálása okozza nagyrészben ezeket a ne
héz időket. Nem siratjuk a tározójától megvált 
minisztert és nem zengünk dicshimnuszokat az 
uj elé; megvárjuk, beváltja-e a reményeket, me
lyeket az ország fűz a kegyelmes ur működésé
hez. \ arunk; igaz, hogy a várakozásra nincsen 
sok idő. Valamint kétszer ad az, aki gyorsan 
ad, úgy kétszer sikert ér el az a miniszter, aki 
minél hamarabb valósítja meg azon intézménve- 
ket, melyek a kereskedelmi és ipari fellendülés 
elősegítésére alkalmasak. De hát mit kívánjunk 
az állam hatalomtól, midőn községünk maga is 
késedelmeskedik ?

Igaz, hogy mar megszűnőben van a panasz 
az alacsony búza árak miatt. Még messze va
gyunk ugyan a jó búza áraktól, de a pénz, 
amint most adnak érte, mégis elfogadható ösz- 
szeg. De mi haszna a jobb búza áraknak, ha a 
közterhek esztendőről esztendőre mind nagyobb 
sulylyal nehezednek a gazdára, aki mindinkább 
belebonyolódik az uzsorakamatra dolgozó apró 
pénzintézetek hálójába.

A gazda reményeit csak úgy válthatná be 
ez a tavasz, ha szünetelne a végrehajtás, meg 
az árverés. Mert az a kis föld csak megtenni 
valahogy a munka gyümölcsét, a földben nem 
csalódik a gazda, hiszen azért szereli olyan na-

Szerkesztöség és kiadóhivatal:
Aszódon. 

Hirdetések 
ügyesség szerint jutányos áron közöltéinek, Nyílt-tér 
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gyón. De olyan terhek nyomják azt a kis földet 
hogy gyakran élethalál harezot kell vívnia a 
sorsai a parasztnak, hogy el ne dobolják a lába 
alól. Ezen a bajon segíteni nagy nemzeti munka 
lenne, s a ki el tudná végezni, honalapitási hiva
tást teljesítene.

Keserves tél áll mögöttünk, szép tavasz 
van előttünk. Hogy remélni és bízni tudunk most, 
hogy nem csüggedünk a sok csalódás és kiáb
rándulás után sem, az már benne van a tavasz 
hangulatában. A csodálatos erő, mely pezsgő 
életet önt a tavaszszal a nagy természet min
den lényébe, beköltözik a csüggedő emberi lel- 
kekbe is, bizalmat, reményt és munkakedvet 
keltve. S ha elmúlik a tavasz s az ember is
mét belátja, hogy csalódott, eljön megint a ta
vasz s mi ismét bízunk a jövőben. Bizony nagy 
szerencse hogy igy van. A tavasz az Isten leg
szebb alkotása.

Mentsük meg a székelyeket.
A derék és szorgalmas népet ott a délkeleti Kár

pátok bérczei közt végelpusztulás fenyegeti. Oly nagy 
ott a veszedelem, hogy annak ellensúlyozására már 
nem elég a kormány s a politikai hatóságok segítsége, 
hanem össze kell fognia és áldoznia az egész nemzet
nek. ha azt akarjuk, hogy a magyarság java Erdélyben 
megmeneküljön az éhségtől, kivándorlástól és az elolá- 
hosodástól. Meg nem bocsátható nagy bűn az. hogy 
csak most kezdik itt Magyarországon észrevenni azt a 
megdöbbentő helyzetet, melybe az elhagyott székelység 
jutott. Nemcsak a felebarát: szeretet s a hazafiasság 
szempontjából bűnös mulasztás ez, hanem közgazda
sági és politikai szempontból is. A székelység termé
ketlen kopár hegyvidéken lakott és századokon át ke
reskedésből és háziiparból tartotta fenn magát. A keres
kedést most elvette tőlük a vasút, a háziipart a gyári 
ipar. S igy ez a nép, a mely századokon át jól meg 
tudta keresni a kenyerét, most nyomorba jutott, annál 
is inkább, mert ha a vasút el is vette a kenyeret a
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Éjfélt üt az óra. . . .
éjfélt ül az ára, minden csendes. alszik, 
Csak a síró szellő fuvolája hallszik, 
Mindenütt sötétség, csak kicsi szobámba, 

■''•.árja sugarait egy homályos lámpa.

l’dils fel mély csöndje a setét éjfélnek! 
Meghozta nyugalmát a nagy mindenségnek.
A’/ leszállt a földre, harmat szállt virágra, 

állom nem szállott fáradt szem pillámra.

Varsányi Gyula.

Az új várpalota lakói.
(Mária Valéria itthon.)

Mire levélbe szökik a fakadó rügy a várpalota 
százados kertjében, akkorra élet költözik a hatalmas 
UJ királyi lak termeibe is. Az egyszerű régi sárga ház 
®8ykori^ lakója, a királyi család legkedvesebb sarja: 
j.aria \ aléria tér meg állandó tartózkodásra hozzánk 
, lldavaraha. szülővárosába. A régi ház helyén az építő 
^ képzőművészet már befejezte alkotását. Csak itt-ott 
olguzik a művész keze s tart a belső berendezés inun- 
aJa; de mire megjön az új királyi palota első lakója, 
’”r készén találja minden. Uj. ragyogó, fényes és nagy- 

nviJUVil V,ir<lzsolódott itt minden.*  A sárga házat el- 
■ itc az új alkotás, a hazatérő királyi herczegnő csak 
'ekeiben leli majd fel a múltat. S ennek az emléke- 
"ek minden momentuma olyan, a mely egygyé for

rasztja. egyesíti majd velünk az egyetlen magyar királyi 
sarjai, a ki a mi hazánkat mondja szülötte földjének. 
Az a rajongó szeretet, a melylyel a kis serdülő király
kisasszonyt körülvette születése perczétől a magyar nem
zet, most új életre kel bizonyára visszatértével. S a 
szeretet, mely a múltból táplálkozik, csak erősiti, csak 
fokozza az a körülmény, hogy minden emlékezésünk, 
a mi őt illeti, visszavisz a mi legendás Nagyasszonyunk- 
hoz is az emlékezésben.

Mária Valéria volt a királyasszonynak legkedvel
tebb gyermeke. Születése elé. mely a kiengesztelődés 
idejének első esztendejére esik. Magyarországon politikai 
várakozással nézett mindenki. Az első igazán magyar 
királyi sarjat tekintette benne mindenki, mert a felséges 
anya magyarnak szánta gyermekét. Jellemző dolo.,. hogy 
a várakozás óráiban a régi Pest atyái tanácsot ültek, 
hogy valamiképen elkésve ne kapják a hirt. A nemzet 
az első pcrcztől fogva magáénak tekintette a kis hcrczeg- 
nőt. a kinek nevelése is magyar volt minden tekintet
ben. Dadája, egy feltűnő szép aszódi asszony. Juhász 
Sámuelné tanította az első magyar szóra. Rónay Jácint 
pedig a nevelését vezette. Az ő nagyértékü feljegyzései
ből sok érdekes és jellemző apróság van a kis királyi 
gyermekről.

Érdekesen mondja el Rónay, hogy miképen bízták 
rá a kis herczegnő nevelését. A királyné hivatta és tu
datta vele elhatározását.

- Lesznek Valéria körül angol és franczia nők 
is. de azt akarom, hogy nevelése magyar legyen.

Négv éves volt ekkor Valéria, a kit a királyné 
kívánságára Róna)’ meglátogatott gyermekszobájában. 
Mikor beléptek. Rudolf trónörökös térdelt előtte és sza
valt. A kis Valéria megijedt.

- Még nem látott papot. — jegyezte meg nevetve 
a királyné. — de majd megszereti önben.

Erre azonban csak később nyílott alkalom, mert 
- nem tudható, milyen okokból csak 1875-ben 

kezdte meg hivatását Rónay. Valéria akkor már négy 
nyelvet beszélt: magyart, németet, angolt és francziát. 
Rónay Írja, hogy legkedvesebb tárgya a költészet volt. 
Sok versikét irt. amiket a királyné rendesen maga javít
gatott ki. A királyt vagy királynét mindég a maga ké
szítette verssel köszöntgette fel bizonyos alkalmakkor. 
Egy ízben a király éppen akkor látogatta meg. mikor 
verset tanult. Valéria súgva mondta Rónaynak:

— Kérje meg a papát, hogy meg ne mondja a 
mamának.

- Gyere leányom, gratuláljunk együtt a mamának.
- Csakhogy én magyarul gratulálok.
— Az nem baj, majd én is úgy teszek.

De én ezt a tortát is el akarom vinni, meg 
ezt a hímzést. tóditotta az akadályokat a gyermek.

- Az sem baj! - mosolygott a király, s felszedve 
az ajándékoknak szánt holmit, maga vitte el a király
nénak.

Valéria kedvencze volt az egesz udvarnak. A ki
rály és királyné gyakran beültek a szobájába, mialatt 
Rónay oktatta, s hallgatták a gyermek feleleteit. Egy 
földrajzórán ezt a kérdést kapta:

— Mik Budának a nevezetességei ?
A legnagyobb, hogy én ott születtem.
Komolyan gondolod? — kérdezte mosolyogva 

a király.
- Hiszen úgy áll a könyvben is! — adta meg 

rá a választ Valéria.
A királynét rajongásig szerette. Ha nem voltak 

együtt, vagy a felséges asszony elutazott, naponta két- 
három levelet is irt hozzá. Egy ilyen levelet jegyzett 
fel Rónay 1875-ből, a mit Valéria a Bécsben időző 
királynénak irt.

»Kedves mamám!
A kis Valéria jól érzi magát; szorgalmasan tanul, 

hogy szeretett szüleinek örömet okozzon, és csak azon 
busul, hogy a mama nincs itt.« 
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szájából, annyira még nincsen kiépítve, hogy gyáripar 
üzésére az a vidék alkalmas volna. A régi keresetet 
elvették tőle s újat nem kaptak helyette cserébe.

Még fontosabb momentum enne) — a székelység 
hivatása a magvar államcszme fentartása szempontjából: 
A székelység nélkül bizony elveszíthetjük Erdélyt. Ne
hány százezer székely lakik a milliónyi oláhság kellő 
közepében, s az oláh tenger mindinkább elnyeléssel 
fenyegeti e maroknyi népet, a mely már lankadoz a küz
delemben a kenyérért és a szívós harezban a dákoromán 
propaganda ellen. Az eloláhosodás már eddig is vesze
delmes módon terjed a székelység áltál lakott vidéke
ken. s ha az áradás elé nem emelünk bástyákat, néhány 
évtized múlva bekövetkezhetik a nemzeti csapás, hogy 
nem lesznek székelyek és Erdélynek nagyobbik lelc. 
Kolozsvártól le egészen a romániai határig oláh lesz, 
dákoromán. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy Erdély 
ránk nézve elveszett.

A székelységnek az az uj kulturmissziója, hogy 
Erdélyben a magyarság föntartója, előharezosa és a ma
gyar állameszmének diadalmas zászlótartója legyen, 
mert ha nem lesz az, akkor — ismételjük — nemcsak 
a székelység veszett el. de Erdély is. Mert a szászok, 
daczára annak, hogy őket is, éppen úgy mint a széke
lyeket. fenyegeti az eloláhosodás veszedelme, semmiben 
sem szolidárisnak a székelyekkel, hanem külön szász
német politikát csinálnak, melynek itt Magyarországon, 
a hol már századokon át laknak és jól érzik magukat, 
semmi értelme nincsen, csak a nemzeti hiúság czéljait 
szolgálja. A szászokra nem számíthatnak, egyedül a 
magyarság vállaira háramlik a kötelesség, hogy a szé
kelyeket a magyarság számára megtartsuk és anyagilag 
felemeljük.

Mozduljon meg tehát a társadalom !
Az áldozatkész magyar társadalom! Hogy többet 

ne mondjunk, ez a társadalom Erzsébet királyné szob
rára három millió koronát, Kossuth Lajoséra közel más
fél millió koronát áldozott. Abban az országban, a hol 
két szoborra közel öt millió korona gyűlt össze, kel), 
hogy milliók gyűljenek össze arra a czélra is. hogy 
több százezer embert, jóravaló, óriási missziót teljesítő 
magyar embert megmentsünk az éhhaláltól a haza 
számára.

Asphalt.
Lapunk egyik legutóbbi számában e cziinen em

lékeztünk meg a járdaburkolás ügyének hosszas vajú
dásáról, és azon véleményünknek adtunk kifejezést: a 
legczélszerübb lenne a járdákat asphalttal. mint egyedül 
modern burkolattal ellátni. E tárgyban a következő le
velet vettük, s a közérdeknek vélünk szolgálni, midőn 
azt egész terjedelmében nyilvánosságra hozzuk.

Tekintetes Szerkesztőség! Becses lapjuk egyik 
utolsó száma közleményt tartalmaz a járdaburkolásról. 
Hogy a járdázás ügyében az államépitészeti hivatal 
jelenleg a tervek elkészítésével foglalkozik, megnyugta
tásomra szolgál, s remélem, hogy rövidesen napirendre 
kerül a képviselőtestületben a járda kivitelének kér
dése is.

A járdaburkoló anyag szempontjából mellőznünk 
kell a pénzügyi szempontból talán előnyösebbnek látszó 
oly burkolatot, mely első pillanatra olcsóbbnak tűnik 
fel az elsőrangúnál, de mely egy-két év múltán vagy 
teljesen tönkre megy, vagy csak tetemes kiadásokkal

Ferencz Salvator főherczeggel egybe esik gyer
mekeskedése. A főherczeg alig két évvel idősebb nála. 
Gyermekéveikben s később is sokat találkoztak a budai 
várkertben és Gödöllőn. Egy alkalommal jótékony szini- 
előadást is rendeztek a budai palotában — Rusztennek. 
a híres gödöllői szerecsennek a közreműködésével. Az 
előadás jótékony czélra ment s Ferencz Salvator egy 
aranyban akarta a belépődíjat megszabni.

Az sok. - tiltakozott Serük Lujza, a királyi 
herczegnő nevelőnője. — Olcsóbbnak kell lennie. Elég 
lesz egy krajezár is.

S ebben állapodtak meg. Harminczöt vendég volt 
hivatalos az érdekes előadásra. Valéria maga volt a 
pénztáros és szedegette a krajezárokat s aztán olvasat- 
lanul átadta Könisseg grófnőnek.

— Tíz forint harmineznégy krajezár az egész. — 
jegyezte meg a grófnő.

— Tíz forint? Hisz akkor valaki csalt! —- ijedt 
meg Valéria.

— latnarosan kiderült aztán, hogy a csalást, a 
mi egy arany becsempészésével történt, Ferencz Salva
tor rovására kell Írni.

Az 1888-ik évben hagyta el Valéria a budai vár
lakot. Abban az évben történt meg az eljegyzése Fe
rencz Salvator főherczeggel. de a közbejött szomorú 
események miatt az esküvő csak két év múlva, 1 Süli
ben volt lseidben. Ezen az esküvőn viselt királyasszo
nyunk utoljára világos ruhát.

Valéria életmódja a legegyszerűbb. Ridegen elutasít 
magától minden olyan etikett-dolgot, a mi terhére van. 
Az ékszereket egyáltalában nem szereti, csak nyakán 
visel egy gyémántokkal kirakott keskeny szalagot. — 
Legkedvesebb virága a havasi gyopár. Ehhez a virág
hoz való vonzódását egy érdekes történet magyarázza. 
1883-ban történt, hogy a királyné Stiriában időzött. A 
vadregénycs Mürzsteg mellett a nTodtes \Veib« nevű 
keskeny völgyszorosban, a festői barlang szájánál órá

tartható jó karban; ennek ellenében feltétlen preferálnunk 
kell oly elsőrangú burkolatot, mely 20—25 évig minden 
javítás vagy költség nélkül jókarban tartható.

Járdát ugyanis nem lehet minden évben újból 
építeni csak azért, mert az építési költség olcso; ez a 
módszer jelentékenyen drágább, mintha a járda a leg
jobb anyagból készül Az anyagi érdek is a mellett 
szól, hogy inkább jóminőségÜ járdát készítsünk, mely
nél a vállalkozó hosszú időre terjedő jókarbantartási 
kötelezettséget vállal. Igen természetes, hogy azt a kö
rülményt sem szabad figyelmen kívül hagyni, miszerint 
teljesen megbízható oly vállalkozó által kell a munkát 
biztosítani, a ki kötelezettségeinek minden tekintetben 
eleget tenni képes s a ki erre nézve megfelelő anyagi 
biztosítékot nyújthat.

A gyalogközlekezés gyors és könnyű lebonyolí
tása is az elsőréndü burkolat mellett szól, s a külföldi 
és hazai nagyobb városok és községek intéző körei 
már rég belátták ezt az igasságot, mert manapság min
denütt elsőrangú járdákat létesítenek.

Ily elsőrangú járdaanyag az aszfalt, mely szilárd 
betonalapon nyugszik, tetszetős külsejű, de e mellett 
rendkívül tartós, könnyen tisztán tartható és javítható 
burkolat.

A járdaépítés által a házak és telkek értéke emel
kednék és a község falusias jellegéből kivetkőztetnék.

S ha az elmondottakon kívül a képviselőtestület 
még azt a fontos körülményt is mérlegeli, hogy az 
aszfaltjárdák létesítése által községünket a fővárosi nya
raló közönség is szívesebben fogja felkeresni s igy köz
vetve is a község anyagi fejlődését mozdíthatja elő: — 
nem lehet kétségem aziránt, hogy a járdák aszfaltal 

! fognak burkoltaim.
Amidőn kérem a tek. Szerkesztőséget, hogy sze

rény soraimnak becses lapjukban helyet szorítani szí
veskedjenek, maradtam köszönetemet kifejezve 

teljes tisztelettel

Egy házlulajdonos.

H I R E K.

Pestmegye közgyűlése. Pestmegye törvényhatósági 
bizottsága e hó 14-én tartotta meg rendes évnegyedes 
közgyűlését Beniczky Ferencz főispán elnöklésével. A 
főispán megnyitó beszédében melegen emlékezett meg 
Tisza Kálmánról. Fölolvasták az alispáni jelentést. Förs- 
ter Aurél kérdéseié Beniczky Lajos alispán kijelentette, 
hogy Csikay Imre dunavecsei főszolgabíró, akit Vison- 
tai Soma orsz. képviselő a gyülekezési jog és a sze
mélyes szabadság megsértésével vádolt a parlamentben, 
nem élt vissza hivatalos hatalmával, hanem teljesen 
korrekt módon járt el. A közgyűlés elhatározta, hogy 
Horánszky Nándor kereskedelmi minisztert feliratban 
üdvözli. Több vármegye átiratát tudomásul vették. Meg
választották elsőosztályu szolgabirónak Tahy Istvánt, 
másodosztályú szolgabirónak pedig ifj. Melczer Gyulát. 
Megszavazta a közgyűlés a tisztviselői nyugdíjalapra 
azt a 60,000 koronát, a melyet, mint senkitől nem kö
vetelt összeget, kezeltek az árvapénztárban. A közgyűlés 
hozzájárult, hogy Kispesten egy második gyógyszertárt 
állítsanak föl. Több kisebb jelentőségű ügy, igy az isa- 
szegi hetivásár ügyében beadott kérvény, melyet pár- 
tolólag terjesztettek fel; a gödöllői óvodavásárlásra vo

kat eltöltött a felséges asszony. Egy alkalommal lovon 
mentek ki a völgybe, s a királynénak az a különös 
gondolata támadt, hogy a keskeny pallón átlovagol a 
forrás túlsó oldalára. Alig tett pár lépést a paripa, a 
palló leszakadt s a ló lezuhant. Szerencsére a közelben 
volt favágók segítségére siettek a királynénak, a kinek 
egyik karja a ló alá került, s baj nélkül kimentették. 
Ennek az emlékére táblát helyeztek a sziklára, a hol 
Szent György szobra áll. Az emléktáblára Valéria a 
saját versét vésette be:

Szent György, te hős vitéz.
Ki vésztől oltalmadba véssz, 
Ki jo anyám is gyakran védted, 
Hol emberek nem védhették meg: 
Tebenned bízva kérlek im.
Ne vesd meg emlékezésim, 
Vedd drága éltét oltalmadba, 
Ki nékem életemet adta.

Ennek a táblának az elhelyezésekor lépte le elő
szói Valéria a havasi gyopárt, s azóta ez a legkedvesebb 
virága.

A kir. herczegnő családi életében is igen egyszerű. 
Minden idejét gyermekei között tölti, a kiknek nevelését 
ő maga vezeti. A fenséges párnak öt gyermeke van. A 
legidősebb: Erzsébet éppen tiz esztendős, a legfiatalabb: 
Tivadar még nincs három éves. A kilencz éves Ferencz 
Károlyt édes anyja maga tanította a magyar nyelvre. 
Erzsébet kivételével a többiek mind jól beszélnek ma
gyarul.

Egy-két hét múlva tehát hangos lesz ismét a vár
kert. s vele bizonyára megélénkül egyébként is az élet 
a várban, a hol talán nem sokáig lesz egyedüli lakó 
a király leánya.

Gereben. 

natkozó főszolgabírói jelentés, melyet jóváhagytak; a 
kartali községház építésére vonatkozó felierjesztés, me
lyet visszautasítottak pótlás végett, mert nem mutattak 
ki a kellő fedezetet; s még több apró ügy letárgyalási 
után véget ért a közgyűlés.

Pestvármegye Gazdasági Egyesülete e ho 14-ikun 
tartotta közgyűlését a megyeház termében, Beniczky 
Lajos alispán elnöklete alatt. Az elnök meleg hangon 
méltatta az egyesület fáradhatatlan elnökének, gróf Keg- 
levich Gábornak az egyesület felvirágoztatása körül 
szerzett érdemeit. Serfőző Géza titkár beterjesztette az 
1901. évi működésről szoló jelentést. A vagyoni mérleg 
szerint az egyesületnek 76,363 korona tiszta vagyona 
van. Gróf Keglevich Gábor terjesztette ezután elő indít
ványát a hadsereg élelmezésére szükséges gabona egy 
részének közvetlenül a kisgazdáktól leendő beszerzése 
tárgyában.

Választás. A f. hó 14-én megtartott vármegyei köz
gyűlés Tahy István szolgabiránkat elsőosztályu szolga
bíróvá választotta meg. A fiatal, törekvő hivatalnoknak 
gratulálunk a gyors előléptetéshez, mely a leghivatot- 
tabb lóriim elismerését jelenti.

Eljegyzés. Schindler Jakab csömöri lakos bájos 
leányát. Karolint eljegyezte Feuermann Lipót sárii ke
reskedő Csömörön.

Nyugdíjazás. Szondy Lajos, Gödöllő főjegyzője. 
1200 kor. évi nyugdíjjal nyugalomba vonult. A nyugdí
jazás a tiszti főorvos azon véleménye alapján rendelte
tett el. hogy főjegyzőnk betegsége folytán mindenkorra 
munkaképtelen.

A Ferencz József-tér parkírozása. Kevés község 
dicsekedhetik, hogy olyan szép és nagy köztere lenne, 
mint Gödöllőnek. Bárki idegen jöjjön községünkbe, 
mindegyiknek feltűnik a szépfekvésü tér, — de mind
egyiknek van egy megjegyzése: miért nem rendezi es 
fásitja be a község ezt a terét ? Előttünk fekszik a in. 
kir. koronauradalom igazgatóságának a községhez be
adott szerződés tervezete, melynek első pontja magában 
foglalja az uradalom azon kijelentését, hogy kötelezi 
magát a saját belátása és a rendelkezésére álló eszkö
zökhöz mérten a teret rendezni, csak a község bocsássa 
a teret egyszersmindenkorra birtokába, és mondjon le 
arról a jogáról, hogy a térrel szabadon rendelkezzék. 
Mindenesetre szép és nemes dolog a koronauradalom 
igazgatóságának az az ajánlata, hogy a község terét 
saját költségén parkírozni, befásitani, bokrokkal beültetni 
s bekeríteni hajlandó. A községnek ezáltal egy régi 
óhaja teljesülne, melyet talán csak azért nem teljesített 
mar régen magától, mert nem volt, a ki kész tervvel 
és költségvetéssel állott volna elő. A koronauradalom a 
tér rendezése által egy szép összegű kiadástól kíméli 
meg a községet, mert nemcsak az első kiadásokat kész 
fizetni, hanem magára vállalja a tér fentartását, szépí
tését a jövőre nézve is. Azt hisszük, a szerződés első 
pontjának ezt a részét a község nemcsak minden aggó
dás nélkül, sőt inkább a legnagyobb köszönettel elfo
gadhatná. Megfontolandó azonban a szerződésben fog
lalt az a kikötés, hogy a község a teret az uradalom 
birtokába adja át. Meg kell gondolnunk, hogy itt egy 
nagy értéket képviselő, köztulajdont képező ingatlannak 
átadásáról van szó, s ennek egy magán- vagy jogi sze
mély birtokába való átadását elfogadhatónak nem tart
juk, még azon esetben sem. ha az összes első, parki- 
rozási és fentartási költségeket magára vállalja is, mert 
e költségek sokkal kevesebbek, hogysem annak ellené
ben az értékes teret teljesen átadjuk. Hagyjuk ki tehat 
a szerződésből azt a részt, hogy a község a korona
uradalom birtokába bocsátja a teret és telekkönyvileg 
biztosítja, hogy azt sem el nem adja, sem meg nem 
terheli, — hanem kötelezze magát a község, hogy a 
Ferencz József-teret mint közteret fogja Használni mind
addig. inig azt czélszerünek. szükségesnek és meg
felelőnek tartja, s az uradalmat a parkírozás és fenn
tartás munkájában támogatni fogja azáltal, hogy a léte
sítendő utakat, padokat, növényeket a rontó kezektől 
megvédi. - Azt hisszük, a Ferencz József-tér mint tér 
fog fennállni nemcsak a közeljövőben, hanem inig Gö
döllő község e helyen létezni fog. Éppen ezért nem tart
juk szükségesnek, hogy a község a teret az uradalom
nak birtokába adja; de másrészt hiszen az uradalom 
is a községhez tartozik, ő neki is van jussa a térhez, 
s viszont, ha a parkirozási költségek a községet terhel
nék, úgy legtöbbet az uradalom járulna hozzá. Hisszük 
azonban, hogy a ni. kir. koronauradalom igazgatósaga. 
amennyiben a térnek saját költségén levő parkírozását 
elvállalja, a község iránt a legnagyobb jóindulattal visel
tetik. a parkírozást a nagy méltóságú foldmivelésügyi 
miniszter ur segélyével még azon esetben is foganato
sítani fogja, ha a község a szerződésnek az uradalom 
részéről nem éppen fontos részét — t. i. a térnek birto
kába való átadását — nem is fogadná el. (Beküldetett.)

Közgyűlés. A gödöllői hitelszövetkezet május 19-en 
d. c. 10 órakor tartja rendes évi közgyűlését saját he
lyiségében. Az erre vonatkozó meghívót az üzlet 
múlt évi mérleg- és zárszámadása kapcsán - legköze
lebb fogja közzétenni az igazgatóság.

Közegészségügyi értekezlet. E hó 19>én volt meg
tartva az értekezlet a túrái közegészségügyi kör újjá
szervezése tárgyában, Gödöllőn a városházán, főszolga
bírónk elnöklete alatt. Az értekezletre okot Bag község
nek a körből való kilépése szolgáltatott. Bag község 
ugyanis önálló községi orvosi állást akar szervezni. 
-- Örvendetes jelenség ez közegészségügyi szempontból, 
mert kiszáinithatlan előny a község minden polgárára
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az.
1Z, ha orvosa helyben lakik s ha szükséges. állandón 

kéznél vim.
Esküdt-választás, l-olyo lm 1 t-én volt C..-.döil.m 

Dinnyés János községi hir.ivii történt megvóluszmsn 
folytan megüresedett eg.v esküdti alias választás utjani 
kiölte-e. Karácsony Mihály választatott meg 21 szava
lattal; Nagy Imre 11 es Dinnyés L. | szavazatot kapott.

Draga nyaralók. Az idei nyár ugylátszik népes lesz 
Gödöllőn. A nyári lakásokat már is valósággal elkap
kodtak. ICtzuk is ezt a nyári lakásuk buldog tulajdono
sai. a kik félünk, nem jó politikával ,nár is fel
kaptak .1 lakások arat. Ma mar 300 koronán alul nem 
lehet kapni kétszobás lakást; ha meg egy pm fa is van 
az udvarban, az ár még ennél is jóval nagyobb. A 
migy lakások meg éppen drágák. Nem tudjuk, nem bán- 
i.ik-e majd meg a háziurak a béremelést, a mely mar 
OIV színezettel bír. mintha csak a nyaralok zsebére 
utaznának.

Puszta-Szent Mihály község. Pestvármegye e ho 
14-én tartott közgyűlésén foglalkozott a szentmihályiak 
kérvényével. mely ben azok önálló nagyközséggé szer
vezésüket kérik. A közgyűlés egyhangú határozattal el
rendelte a kérvény pái tolókig való felterjesztését a mi
nisztériumhoz.

Az uzsora nálunk. Az 1883. évi XXV. törvény- 
czikk úgy ahogy igyekezett korlátok közé szorítani azt 
az uzsorát, a melyet a pénzzel magánosok űznek, az 
uzsorának veszedelmesebb faj iáival azonban semmit 
sem gondolt. Azok máig is ott rágódnak a nemzeti 
vagyonosodás gyökerén, s elpusztítva a kisebb-nagyobb 
gazdasági existenciákat. ezreket tesznek szerencsétlenné 
s ezzel lassítva teszik egesz néposztályoknak, sőt magá
nak a nemzetnek haladását is. A pénzintézetek, sőt 
egyes kegyes alapok is bátran szednek kölcsöneik után 
- mindent betudva — 10—15 százalékot. A nagy
iparosok pedig nyíltan, a bíróság sze.neláttára kartellt 
kötnek cs igy erőszakolják ki azt. hogy a fogyasztó 
közönség sok mindennapi elei mi és használati czikket 
dupla árban fizessen. ( zukor, liszt, petróleum, gyertya 
mind oly czikkek, mely nélkül a legszegényebb ember 
sem lehet el. az ilyet kartell által megdrágítani nagyobb 
bűn. mint lm valamely uzsorás a nagy urak váltóját 
ötven százalék kamatfizetés mellett számítolja le. Sok 
birtokos van nálunk is és még több kereskedő, a kik 
télén pénzt vagy élelmiszert adnak a parasztnak olyan 
filtétellel. hogy azt majd alacsonyan megállapított nap
számmal törlessze. Ez sokszor öt-hatszáz százalékot is 
kitesz. Ehhez járul az árukkal űzött uzsora, a melyről 
községeink szegény lakói tudnának sokat beszélni, ha 
egyáltalán volna, a ki meghallgatná őket. De nagyfáin
kat legtöbb esetben más dolgok kötik le. nekik egyéb 
leendőjük van. mint hogy ilyen sebek orvoslásával fog
lalkozzanak. Nem is értenek a legtöbb esetben hozza. 
Felhívjuk e visszaélésekre az illetékes körök figyelmét.

Jíiröetmény.
fii állami új faiskolából (méhésztelep mellett) 

f. hó 17 18-ika közti éjjel ismeretlen tettes el
lopott ca. 500 örb kékfenyőt (picea pungeus) és 
más külföldről importált fenyő-csemetét; az ellopott 
csemeték értéke ca. 160 korona.

fi tisztelt közönség a lopott csemeték meg
vételétől óva intetik.

jía esetleg a t. közönségnek az ellopott cse
meték megvételre kináltatnak: kérjük az eladót le
tartóztatni.

Kelt Qödöllőn, 1902 április 19-én.
A m. kir. koronauradalom igazgatósága.

RIGLER ISTVÁN
ilcsmesfer jÖŐÖllŐll, (iisela út 48. (l’röltl-fürdő).

Ajánlja saját készítésű sodronyháló
ját, Elvállal mindennemű,sodronykeritésck fel
állítását, úgymint: baromfitelepek, szőlőkertek, 
vadaskertek, gyümölcsösök, konyha- és diszker- 
kk. haztelkek, Lawn-Tennis pályák stb. teljes 
bekerítését a legjutányosabb áron. Szolid, gyors 
munkáért és jó minőségért felelősséget vállal.

A A magij. kir. államnajufak gépgyárának Dezérüggnöbége A 
.v^^vxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXX BUDAPEST, VÓCZi-kÖrÚt 32. szám. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXVtt.'W, 

===== ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült —a.--------
4. 6. 8, 10 és 12 lóerejíí GÖZC SÉ P LŐ-K ÉSZL ETE IT, 
14, 16 és 20 lóerejíí COMPOUND-LOCOMOBILJAIT, és végre

--- y -» . ft 1\T ÍVJ I TT M»*  k'iziijnl.l. Hzerkez.elíi íiíkiíMZiíló-. iiiiiroki-iikó- óh
1 lj Tj 11 11 1 l -1T1 kóvokötő »i rzi tógépeiI.

továbbá • ■> szabadalmazott osztr.-mngyar államvasuttársasag resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült SjfCX-rentuert aczélöntésü 
wxlxxxxlxxlvxlxssxxsxxx'sxxxxsxvw ekefővel ellátott EKEIT és egyéb mezőgazdasági eszközeit. »xxxxxxxxxxx».xxxxxxxvxxxxxxxxvw<

és inintaraklár: Gellert Ignácz és
VI.. Teréz-köl'lit- 41. szám ia nyugati pályaudvar

T ársánál
közelében i.

Drezdai motor gyár rcszD.-f.
! • iTii.i.e

.u\.ir;j,i .(isii • . ■ .ub benzin t- gázmoto
rokat benziii’., i ir.ojilbkat. Malmok. takar-

-Kamrák. cscplo es minden inas üzemhez 
*'1'1111 1 itíjlökelntesebl), legegyszerűbb szer
kezetű. lí .itai t. sabb. legkönnyebb kezelésű es leg- 
olcsjbb i ’t'ini; yipck Legelőkelőbb referencziák 
*Ö.)b évi legkielcgiiobb üzemekről rendelkezésre.

\ ezérkcpviselet
BUDAPEST

Minőén kiállításon és versenyvizsgálaton legelső 
dijakkal kitüntetve I

Corinick I Iarvosi ing Macliine-Conipany
(t'liicngói iiralószépayár)

Kévekötő ; " 
Fűkaszálógép,

aratógép, Köszöriikészülék,
„Daisy“ marokrakó aratógép, 
yártm'ány 

Ne vásároljon, mig gépeinket nem latta s arainkat nem kérdezte.
= Tessek mintakönyvet kérni!

Évi termelés:
362.000 gép.

Szénagyüjtő gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartalekreszek óriási raktára.

W'illiiini J. stillmaii.
igazgat...

Budapest,
V. kerület. Váczi-ut 30. szám.
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Ld Didéki megrendelések előírás szerint pontosan
eszközöltetnek. 1-52

■^ Tessék árjegyzéket kérni, >

Kedvező fizetési feltételek

Bérbeadó

Az életmentő'.
igaz történet az életből. Elbeszéli: Fábián András Turkcrén. il laiinyumas tihis.i

HATVANBAN, Grassalkovich-utcza 213. szám 
alatt három szoba, konyha és melléképületekből ) 
álló lakás és egy

ÜZLETHELYISÉG
haszonbérbe kiadó. 1-3 I

Bővebb értesítés ugyanott nyerhető.

Mióta áll a világ, senki sem látta oly hasznát az 
olvasásnak, mint az édes atyám, a ki nagybeteg volt, 
és hogy most egészséges, annak köszönheti, hogy ol
vasni tud.

8 esztendeig kínlódott jó atyám, gyomorgörcse és 
bélhurutja volt s vérszegénységben szenvedett; minden 
esztendőben vérhas támadta meg s e mellett szívdobo
gás. Ezek voltak belső betegségei, de borzasztó külső 
bajokban is szenvedett szegény. A csuzos és rhcuma- 
tikus bántalmak rettentően kínozták, dereka fájt, iszonyú 
szaggatásai voltak és semmi sem használt neki. Már- 
már fölhagyott azzal, hogy orvosi szerekért hasztalan 
dobálja ki pénzét, s párnákba csavarva egész napon át 
a kályha mellett ült s az imakönyvben és naptárakban 
olvasgatott. Egyszerre csak felkiált:

- Ez az!
Micsoda? — kérdeztük mi.

- Ez az! - - ismétlé az öreg s egy elbeszélésre 
mutatott, melynek a czime: /•,)/// óra/ 
ember titka, melyben elbeszéli ifjabb 
Szabó István, hogy a világ semmiféle 
szere már nem használt neki, végre a 
híres Feller-féle vElsa-fluida-ho- 
modott. mely nemcsak őt. de a faluban 
még sok más embert is meggyógyított.

Nem akartuk elrontani a kedvét 
és kívánságára Feller I’. Jenő gyógy- 
szertárábol a S:enlliáromsá</lio: Stubica 
< Templom-utcza) rendeltünk 12 üvegcse 
Elsa-Huidot. mert kevesebbet nem ad
nak. A patikus ur 5 korona utánvét mellett egy tuczat 
Elsa-liuidot küldött és használati utasítást is mellékelt 
hozzá, a melyből megtudható, mikép kell használni. A 
postaköltséget ő maga fizette.

14 napon keresztül óránkint húsz csöppet ivott 
atyám egy kanálnyi tejben ebből a jóillatu Elsa-folya- 
dékbói s minden' reggel es este jól bedörzsölte magát 
az Elsa-csöppekkel. A 9-ik naptól kezdve jobban érezte 
magát és két hét múlva pedig egészséges lett.

A faluban hamarosan megtudta minden ember, 
hogy atyám egészséges. Valamennyien Feller-féle Elsa- 
liuidot rendeltek s csodálatosan az mindenkinek hasz
nált. Itt csak néhány esetet akarok említeni. A Dandár 
István öregsége következtében szemgyöngeségben szen

vedett. már közel volt a megvakuláshoz és e miatt a 
Eeller-léle Elsa-liuidot kezdte használni. Hat hét alatt 
úgy látott, mint egy fiatal ember. Nagy Jánosnak és 
meg húsz embernek szúrása és derékzsábája volt, a 
fejük és keresztcsontjuk fájt, erősen köhögtek, influen
zásak voltak és valamennyit egészségessé tette a Feller- 
féle Elsa-lluid. Erős Károlynénak szédülései voltak és 
mellbaj kínozta, vért köpött s láza volt, úgyhogy tejet 
is elvesztette, csecsemője ennélfogva hasgörcsöket és ki
ütéseket kapott, ezt a szegény asszonyt is kigyógyitotta 
a Feller-féle Elsa-lluid, újra volt teje s gyermeke is pom
pásan meghízott. A plébános ur gazdasszonya orbán- 
ezot kapott az arczán. mérges daganata volt a láeán s 
a nyaka fájt. Kolompár András íémséges fogfájásban 
és hat gyermeke sárgaságban szenvedett, gyomorbajuk, 
hányingerük, dugulásuk és gilisztájuk volt. .1 Feller- 
féle Elsa-flliiid n(/n ezeket, mint minden előforduló l>ete</- 
séffel kifii/ót/iiilotl.

Az Elsa-fluid mind híresebb lett, 
a szegény emberek összegyűjtötték a 
pénzüket és sokan együttesen Ifi kor. 
néi/i/ tneratol rendeltek, hogy igy olcsób- 

“ba kerüljön. Ez a szer az aprómarhák
nak és a sertéseknek is használ. Az 

•én öreg apámnak nem volt nyugta es 
egyre azon gondolkozott, mi kép inutat- 

- hatná ki háláját Feller I’. Jenő gyógy
szerész urnák, kinek egészségét köszön
hette. S mikor egyszer a templomból 
jött, igy szólt hozzám:

Az olvasásnak köszönhetem, hogy erre a ju 
szerre találtam, a mely az én életmentőm volt, 
ülj hát le fiam, ird meg. hogy mint segített rajtam a 
Feller-féle Elsa-lluid s mi a legmélyebb hálát érezzük 
iránta, és ne sajnálja, nyomass ki az újságokban és a 
naptárakban, hadd tudja meg a világ, milyen hathatos 
szer az Elsa-liuid.

Ti, kedves olvasók, ha az Elsa-liuidot meg akar
játok rendelni, igy czimezzétek:

FELLER V. JENŐ gyógyszertárának
Sl iilnczán. Templom-utcza, Zágrábmegye 

i és adja a jó Isten, hogy ez a csodaszer sohase fogyjon 
ki s mindenkinek úgy segítsen, mint az én atyámnak.

A valódi FELLER-féle Elsa-Fluid az egészségügyi hatóság által meg van vizs
gálva és jóváhagyva. A berlini, római, londoni, párisi és nizzai kiállításokon aranyéremmel 
tüntették ki. Csak akkor valódi, ha minden üveg az »Elsa« védjegygyei van ellátva.

Nemcsak betegek, hanem egészségesek is rendelik, mert az idegek erősítésére, 
az arezbőr üdítősére és szépítésére a fej mosására, korpa és hajhullás ellen és ezenkívül 
mint kitűnő szobaillatot is használják.

Egy tuczat (12 üveg) postán szállítva 5 kor., 24 üveg 8'60 kor.. 3fi üveg 
12 kor. 40 I.. 48 üveg 16 kor. bérmentve utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után. 
A ki másodszor rendel, minden 12 üveghez

ÍAxáT I üveget ingyen kap.
Védjegy.

Mindenkinek szí
vesen megírom, 
hogy húsz évig 

béna voltain csak 
Feller-féle

..ELSA-FLUID" 

mentett meg.
Igy ir

Stácz Mihalync.
H.-Sznrvas.

Postán, vagy a pénz előzetes beküldése után bérmentve küldi az egyedüli készítő:

FELLER V. JENŐ
gyógyszertára, ö csász. és kir. fensége Bourbon Fillöp herczeg udvari szállítója 

STUBICA. templom-utcza i Zágrábmegye.)
Főraktárak Budapesten: Török József gyógyszertárában, VI., Király-Ukai 12. sz.
Dr. Egger-féle „Nádor" gyógyszertárában, Váczi-körut 17. Zoltán Béla gyógyszer

tárban V„ Nagykrnona-utczu 23.

Ki egészségét 
szereti, rendelje 
csak a Feller-i . e

„ELSA-FLUID

csodaszert.

Juhász István.

Dunaföldv.ii.

§ o R w ik © z;
kiin yrnyonidája-, könyrkbtrs^etr-, papír- irósxrr-krrrskrdésr és ruggyanta bélyrgzéi-gyára

____ _______________ _________________ GÖDÖLLŐ. Ferencz-József-ter.

Ezennel oan szerencsém felhiotti a it. é. közönség b. figyelmét a legdivatosabb betűkkel és elsőrendű gépekkel berendezett

kő- és könyvnyomdámra és diszkönyvkötészetenire,

választék
ban 

kaphatók.

valamint jól berendezett és dúsan felszerelt

tor |!f PAl-’IR 0 Z L E T E M R E.

I

7t

_____________ .__ >3
U mínrfen <• ,,!,/» Mrf. hírlap,,!.-"!. ilyyré.lh, /.toty/-.

mtuml Almiakat. "r.i<Vyx<-l.eket .-.tmjeyyrkrt. latnyatájryyrli..!, llxl.-tmeyyylt.M értenltárelM .. l,-,ilell.-iienleri-les"l,l-'l ,-

____________________________ W*  kvitMen MUitva, al.-ym-i.lM, ÍM ..Iáit késettek el a leheti leyjuidnyosM Arakon.
'X

Nyomtatvány rendelésnél kérném a pontos mintát beküldeni, kissebb alak és mennyiség 24 óra, nagyobb alak és mennyisség 48 óra alatt szavatolás mellett készíttetik. 

Igen fontos. Kautsuk és rézbélyegzök hivatalok és magánosok részére 2 nap alatt készíttetnek jutányos áron, 
EMI|rg nagyobb megrendelésnél pár sor értesítés után személyesen eljövök. ;

NYOMATOTT SCHULCZ J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÖDÖLLŐN.
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