
— 1. 11 '24.) Mz.iím. U)O1Í imíjilM U.*>.
I évfolyam.

Előfizetési arak:
Ege< erre . . 12 kor.

. . i> „
Uéi Jientetlen levelekéi nem fogadunk el. 

Kéziratok nem adatnak vissza.

Negyed évre . , |<(,ri
Egyes kz ni ara 3<> <i||vr.

Szerkesztüség és kiadóhivatal:
A sző Juli. tlrosz K. papirkereskede^ében.

Hirdetések
< s ég rint jutányos áron közöltéinek. N\iit-ui 

sora C>(> i'líu El"ti/vl"ilikiivk nag) árengedmény.

A munkáskérdésről.

Sokat irtunk már és sokat írtak inasok is 
annyian a nuiiikásembcr nyomorúságos lielvzc- 
icr,i| s a mi e nyomornak szíikségképeni kísé
rője: a munkáskérdésről. Sajnos, ez a dolog 
nem akar veszteni aktualitásából varmegyénk 
területén, daczára annak, hogy nálunk még eléír 
tisztességes keresete van. különösen igy nvar- 
iJóbcn a munkásembernek, sőt tegyük hozza 

igy nyáridőben képes is keresni annyit, a 
inihőrnapról-napra megélhet. De a nyár rövid, 
hamar elmúlik, és a szegén)’ munkás, külön m •] 
a vidéken, a hol az iparvállalaloknal állandó al
kalmazást nem kaphat: szomorúan néz a többi 
hosszu, kereselnélkiili évad elé.

Az emberbarátok mar evek előli megindí
tották nálunk is és egész Európában az akcziót 
a munkaskerdés megoldására; mini tudjuk azon
ban, ez az akczió nagyon csekély eredményű 
volt különösen ott, a hol a társadalom nem lé
pett közbe. Mindent az államtól variak, az pedig 
egyedül igen keveset lehel. Amint azt a követ
kezések, pl. a belga forradalom is, beigazolták.

Érdekesen foglalkozik e dolgokkal a követ
kéz-) két czikk, a melyek csaknem egy időben 
érkeztek szerkesztőségünkbe, ezzel is illusztrál
ván aktualitásukat.

.4 hazafias munkások löbbstfe cs vezetése

Baj volt az eddig, hogy a munkások ügyeivel a 
társadalom magasabb és vagyonosabb osztálya nem 

igen foglalkozott; nem is igen mert foglalkozni, inéit 
forradalmi törekvésekkel gyanúsították okéi. Pedig ezek 
voltak, vagy ezek lettek volna az igazi jó hazafiak. 
Innen van. hogy a gazdaközönség eddigelé a munkás
mozgalmakat ölhetett kezekkel nézte, és ezzel magát 
mintegy alávetette az agitátomk es a felizgatott tömeg 
terrorizmusának. fétlenül szemlelte az elharapódzó kort 
s a kormányra bízta az orvoslást.

A társadalom meg ma is a kormányban es köz
hatóságokban keresi mankóit; csak ezek támogatásival 
akar es tud járni. Pedig itt mar az idő. itt van az utolsó 
pillanat, hogy a társadalom is öntudatra ébredjen es 
cselekedjek. Mert ha a munkások is elszakadnak tolunk 
es veszély fenyeget bennünket a mezőgazdasági mun
kások részéről is: ki védi meg majd államjogunkat: es 
ha majd mindenünnen felhangzik a nemzetközi sz.oc, - 
álistak dala, ki védi meg a hazái, a smlóiklet ? ki 
védi meg a magyart a kurvátok, szerbek, románok, 
tóiok. szászok. németek u- egyéb nemzetisége,; kifele 
való bomlasztó törekvései ellen.

A munkások túlnyomó többségé most meg joz.m. 
megbízható, higgadt emberekből all. I la ezek tapasztalni 
fogjak, hogy velük a gazdaközönseg sa magasabb cs 
vagyonosabb társadalom is foglalkozik, jóakarattal ér
deklődik : erősen hiszem, hogy a szocziálizmus megáll 
diadalmi utján. Mert ekkor azok a higgadt s hazafias 
érzelmű, vallást, erkölcsöt és törvényt tiszteletben tartó 
munkások, a kik többségben vannak, megnyugszanak 
sorsukban. Meg leven győződve arról, hogy az a gazda, 
az a birtokos-osztály mégis csak jobb es megbízhat"1'’.) 
barátja a népnek, mim az az ingyenéi" agitátor, a ki 
a szegény munkásnak elcsalt és elkéregetett .iilereiből 
vígan és nagyúri módón éli világai.

A józanabb többsége a munkasoknak tudja cs 
belátja, hogy az ő bajukon es sanyarú sorsukon jobban 
és biztosabban tud segíteni az az előkelő társadalom, 
mely neki szolgálatot ad. őt munkával, bérrel, jutalom
mal cs jövedelemmel ellátja; az. a magasabb cs agyo- 
no-abb társadalom, mely nem all örökös harezban a 
fennáll" rendel, törvényinél, a hivatalos hatalommal 

cs nem ellensége a bekének, nyugalomnak cs szeretet
nek a munkás c • munkaadó között. mint az az agi
tátor es az a szocziálista sajt", a mely nyílt lázadást 
I iytat az állam es ,t társadalom. Isten, haza, törvény 
c- alkotmány ellen. S cppeu azért, mert eddigelé meg 
a munkások túlnyomó többségé higgadt cs hazafias 
érzelmű polgárokból áll: ezekkel úgy a törvényhozás
nak. mint .. kormánynak cs a társadalomnak foglalkozni 
kell, foglalkoznia kell pedig komolyan es szeretettel. 
Mert Csak így valasz:hatjuk el okét a mindenütt jelen
levő agitátoroktól, mert csak igy akadályozhatjuk meg. 
hogy az agitátorok karjaiba vessék magukat.

Hccsüljiik iné# a munkásokat!
A munkásosztály megérdemli. hogy őt szeresse, 

me^i'cc ■lilje úgy az allam, mint a társadalom. Mert az 
a szerény, kopott cs legtöbbnyirc löszlányos, rongyos 
zibbon. legtöbbször meleg szivet, nemes lelket takar. 
Azok a markok és tenyerek, melyek a sok munkától 
meg vannak keigesedve s azok a vállalt cs karok, me
lyek a sok dologtol meg vannak izmosodva, erős és 
hatalmas támaszai e hazának. A mit a munkás keze 
elvet, azt sem az aszály cl nem pusztítja, sem a viz- 
áradas cl nem sodorja, sem a jégverés össze nem zúzza. 
A munkás keze után a földiekből cgiek sarjadnak, a 
kicsinyből nagy születik es az. a mi múlandó örökké
való jutalomban hajt ki.

A münkásnep ugyanaz a társadalomban, a mi a 
termőföld a ti, lkai életben. Nincs közjóiét a nép jóléte 
nélkül; nincs közerkölcs a nép erkölcse nélkül. Mert a 
unt a társadalom felsőbb rétegei megteremtenek a maguk 
számara. azt elsodorhatja egy hulláma a háborgó nép
nek. ha jogos igényéi ki nem elégittetnek.

Éppen azért, ha a munkások tévednék, talán tö
megesen tevédnek, nem szabad ezt mindjárt bűnnek. 
vag> rakonczatlanságra haji" vérmérséklet lázadásának 
tulajdonítani, .lógunk van feltenni, hogy vétség, kihágás 
vagy bűntény elkövetésére örömest senki sem vete
medik.

T Á R C Z A.

A vén leány bosszúja.
Nem szoktam keresni, sőt.kerülöm a házbeli szom- 

vcdokkal való ismerkedést. S ennek daczára alig egy 
hétre rá. hogy elfoglaltam uj lakásomat, bejáratos lettem 
ahhoz a hosszu. száraz, vén kisasszonyhoz, a ki ajtó
szomszédom lévén, bekül tözködésem után való napon 
'isvgituu egy skatulya gyulával. Innét datál a barát
ságunk.

A többi házbeliekkel nem érintkezett s igy azzal 
hízeleghettem magamnak, hogy Zombory Mártlia kis
asszony rokonszenvével tisztel meg.

Nem élt valami bőségben, de a szükségnek se 
•átszőtt nyoma szerény háztartásában.

Mintegy félévi ismeretségünk után azzal tüntetett 
ki. hogy elmesélte nekem élete történetet.

Nagyon egyszerű, de még se mondható minden
napinak ez az ósdi történet.

Tizennyolca éves koromban teljesen árván ma
radtam. kezdte a vén leány. - Atyám tanár volt; 
ai)yam jo. teljesen vagyontalan családból szármázott. 
•\z c, toromban még nem állt annyi pálya nyitva a 
n" cb'H. mint ma. és mikor szüléimét elvesztve anya- 
8'hg is minden támasz nélkül álltam, nem volt más 

választásom, mint az. hogy két kezem munkájával: 
fehérnemű-varrással szeiezzem meg mindennapi kenye
remet.

Meg atyám életében ismerkedtem meg Somvay 
Bélával, a fiatal tanárjelöltei, a ki mint kijelentette 
tisztességes szándékkal járt házunkhoz, s atyám kopor
sóját jegyesem karján kísértem ki a temetőbe.

Az esküvő attól volt függővé téve, mikorra Som
vay Béla megkapja kinevezését. Ha atyám életben ma
radt volna, ez hamar megtörténik, mert befolyásos ba- 
rátjai vol.alt. de halála után csak abban nyilatkozott 
meg ez a barátság, hogy hatalmas átméretü koszorúkat 
küldtek koporsójára s az illemszabta hosszú ábrázattal 
állták körül a ravatalt. Ezentúl egyiket sem láttam többé. 
Ők nem kerestek föl cs én nem alkalmatlankodtam 
náluk.

Mintegy öt hónappal atyám halála után, azzal a 
hírrel jött hozzám a vőlegényéin, hogy a vidékén néz 
körül, mert a fővárosban már hasztalan lesi kinevezését.

Nehéz volt az elválás, habár szentül fogadta, hogy 
mindennap ir. Kezdetben pontosan betartotta igeidét, 
később azonban ritkultak a tudósítások; de minden 
levelében azt ismételte, hogy csak küzd cs farad, s mi 
életének egyetlen czelja: gondtalan jövőt biztosítani 
számomra.

’föbb mint egy hónap óta nem kaptam tőle levelet, 
a mi bizony fölötte lehangolt. Tán csak nem beteg?

Letettem a inunkat, a melylyel e napon semmire 
se haladtam. A már kés/, fehérneműt egy régibb újság
papírba csomagoltam. Osztönszerüleg tévedt oda a te
kintetem. Ismerős névén akadtak meg szemeim. Nem 
hittem nekik cs nagy ideig kétkedve meredtem a so
rokra :

»Somvay Béla tanár tegnap taitóttá esküvőjét L.„ 
mci.e tanfelügyelőjének llollendy Ákosnak bájos leá
nyával. Margittal.c

... A ven leány hangja megcsuklott. Ölébe tette 
a vaziást. s láttám, mint fogott löl két kibuggyanó köny- 
cseppet az a nagy üvegkarika a szemén.

folytatta:
Negyvenkét éves történet ez. de mintha most 

is erezném: hogy szorult össze a szivem, a torkom. 
Sokáig tartottam kezemben azt a darab újságpapírt, 
azután letettem és -- zokogtam . .. zokogtam .. .

Ennyiből állt az egész.
Hogyan? - kérdeztem csodálkozva.

A vén leány mosolyogva bólintgatta a fejét.
Es nem gondoltam-e legalább az öngyilkos

ságra? Ezt akarta kérdezni, ugyebár?
Tagadókig intett.

Nem. akkor még nem jutott eszünkbe az eféle. 
Ez a mai kor sportja. A mai nők közt alig akad egy 
is. a kinek nem volt legutóbb egy olyan pereze, mely
ben az öngyilkosság eszméje megvillant agyában. Pl.



ASZÓI) ÉS VIDÉKE0

Én szeretném, ha nyilvános közhelyeken táblák j 
állíttatnának fel e szavakkal: »Becsüld a munkást!« 
Ezzel valószínűleg többre mehetnénk a szoczializmus 
megoldásában, mint a sok czifra theoriaval.

A becsülés maga után vonna, hogy teljes komoly
sággal foglalkozzunk a munkásnép szükségleteivel, s ne 
mindig csak azon törjük a fejünket, hogy minél kisebb 
bérért minél több munkát kapjunk.

A becsülés maga után vonná, hogy a társadalom 
segitő kezet nyújtson a munkában. Mert magunkat se
gítjük meg azzal, a mit a munkásnak adunk szerető 
szívvel. Társadalmi válaszfalakat rombolunk le észre
vétlenül. bajunkban az értelmi és erkölcsi erőt szapo
rítjuk alig megérezhető áldozatok árán.

Igenis! Ali megbecsüljük a munkást, segítjük is a 
munkást. De csak úgy. ha viszont a munkás is meg
becsüli magát es teljesíti a maga kötelességét. A mun
kás is tartsa első kötelességének tisztelni es szeretni 
az Istent, a királyt, hazat, nemzetet, a fennálló törvén) t 
s a létező társadalmi rendet.

A munkások is gondolják meg. mivel tartoznak 
hazájuknak, szülőföldjüknek, nemzetüknek es Magyar
országnak. a melyről igazan mondja intőleg a költő: 
»l lazádnak rendületlenül légy Ilivé oh magyar! Bölcsöd 
ez s majdan sírod is. mely ápol s eltakar. Áldjon vagy 
verjen sors keze, itt cined, halnod kell !«

Kövessék e tekintetben a francziaországi munkások 
példáját, a kik elismerték azt. hogy ok igenis csak egy 
nemzethez tartoznak es csak cg)’ hazájuk van.

A dolog igy történt:
Annak idejen. még a készülő párisi világkiállítás 

földmunkásai csekélynek tartották bérükét, sztrájkolni 
kezdtek s példájukat követtek a többi munkások is. A 
munkástőzsde forrongott, gyűlés gyűlést követett. a 
sztrájk mindnagyobb arányokat öltött. Ebben a válságos 
pillanatban a párisi községtanács kiáltványt intézett a 
munkaadókhoz es a munkásokhoz. A munkaadókat fel
hívta. hogy teljesitsek a munkások kívánságait a mél
tányosság kereteben; a munkásokat pedig, hogy vegyék 
tekintetbe, mivel tartoznak Paris főváros és Eranczia- 
ország iránt. A nemzetköziség talaján álló szocziálisták- 
nál tehát a hazatíságra esett hivatkozás.

És ime. mi történik? A sztrájkmozgalom lohad, a 
munkások jorésze ismét munkába áll, mert nem enged
heti. hogy a franczia dicsőségen szégyenfolt essék.

A munkásosztálylyal való foglalkozás tehát meg
érdemli a fáradságot. A czél oly nemes, oly szép, oly 
emberi és életbevágó, hogy megérdemli a melyebb es 
behatóbó gondolkozást; megérdemli azt, hogy Magyar
ország minden igaz, hű tia egyesüljön e nagyfontosságu 
társadalmi kérdés megoldásában.

HÍREK.
Gödöllő község mindkét óvodája a pünkösdi ünne

pekre mesés könyveket kapott ajándékba.
Gijöry Vilmos, korán elhunyt nagy Írónk temek 

munkái közül valók ezek.
Igen nagy a mi örömünk ezen ünnepi ajándék 

felett, mert (jyőry Vilmos nemes nagy szelleme lei be 
általa hozzánk; ifjúságunk lelki neveléséből kér reszt, 
ad annak nemesítő irányt.

Isten hozta ezt a mi kedves nagy emberünket 
ismét riss:ci körünkbe. Mert a mienk volt, ha csak né
hány nyáron át is . .. a mienk. Szerette Gödöllőt igen i 
nagyon, mint ahogy mi tiszteltük, becsültük, szerettük, i 
inig élt. De talán az ő vonzalma mégis nagyobb volt.

ha a szabó elrontotta a ruháját, vagy le kell mondania 
egy fürdőévadról, egy bálról. Mi nem voltunk oly fel- 
világosodottak. annyira tudományosak. Akkor még 
bűnös jelzővel bélyegezték az öngyilkosságot es el se 
temették az eféle vétkesekét. Ma felkoronázva, fölös 
pompával, mint egy szent eszmeért kiszenvedett vér
tanút kisérik sírjukba az ilyeneket. Mi azt tartottuk, 
hogy a halált meg kell érdemelni.

l’gy látszik, én még nem szolgáltam rá. Ahhoz 
is idő kell, hogy az ember a világ legszerencsétlenebb 
teremtményének erezze magat. Nekem erre se volt 
érkezésem.

Egyszer szerettem életemben. Csalódtam s ez a 
csalói'is elég volt egész életemre. Elvonultam, dolgoz
tam. s a inunk enyhítette fájdalmamat.

Körülbelül ló év múltán a házba, melyben laktam, 
egy beteg férfi költözött alig hat éves fiacskájával. A 
gyermek sokszor bejött hozzám és órákig elcsicsergett. 
Atyját nem láttam: folyton a szobát őrizte.

Egy napon a gyermek sikoltozására ébredtem.
— A puskám ! apuskám ! ébredj fel! Reggel van ! 
Kis váltatva ajtómon dörömbölt apró ökleivel: 
-- Mártha néni! Mártiin néni! Keltse fel az apai. 

Rám néz, de azért alszik, mert nem mozdul.
A tsiettem.
Háttal ült az ajtónak a nagy beteg. Amint eléje 

kerülök, a vér megállt ereimben. A halállal vivődő férfi 
- Somvay Béla volt. A házban más névvel volt be

jelentve. mert zilált anyagi viszonyai miatt le kellett 
tennie nevét.

Rám meresztette üveges szemeit. Eelemelkededctt. 
Maga elé terjesztette két karját. Ercztelen hangon hö
rögte :

Ő ki tudta mutatni; mi nem voltunk rá képesek eléggé, 
módunk se volt hozzá elegendő.

Hogy micsoda nemes, szép meséket, olvasmányo
kat kaptak az óvodák, elég rámutatni az iro egyénisé
gére. Elég, ha csak egy leveléből csak egy részt köz
lünk, a mit betegsége alkalmával Ausseeból irt Sarolta 
kis leányának, a ki itt nyugszik a mi temetőnkben.

Negylevelü lóherét küldött a kis Saroltának, ezen
kívül még egy harangvirágot is; levelének idevonatkozó 

része igy szol:
» Ennek a kék kis harangvirágnak a szellő a ha- 

rangozója. s mikor korán reggel megkonditja a kis ha
rangokat. ezek azt mondják:

Biin-hnin, him-bain kis lepik. ,
Kis bogárkák, mehikek : 
Itt a reggel : keljetek, 
A mezőre menjetek !

Akkor minden felébred, a minek csak hiba vagy 
szárnya van. és mennek, ki zsongva, ki dongva a me
zőre. munkára.

Mikor aztán az idő délre jái. a kis szellő haran
gozó megint megfogja a kis harangvirág zöld kotelecs- 
kéjét s megint szol a kis harang:

Bim-bam, bim-bam itt a dél,
A ki éhes, enni kér . 
Tessék, tessek, jöjjetek 
Készén vár ebédetek.

Azok aztán letelepülnek, kiki a maga módja sze
rint. Esznek zöld abroszról, isznak rá viragpoharbol, 
vékony kis fenyőfa-tíilevcllel piszkáljak fogaikat s puha 
mohának bársonyában törülik meg asszonyságok és 
kisasszonyok a szájukat, urliak a bajuszukat.

Akkor megint munkára mennek, mig egyszer csak 
újra megszólal a kék harangocska:

Bim-bam, bim-bum itt az est, 
Kifáradolt már a test; 
kepék, méhek menjetek, 
Csendesen pihenjetek ! 
Réten át, bokron at, - 
Bim-bam, bim-bam, jójszukát I*

. . . Ide. Gödöllőre irta a sok közül ezen levelét is. 
melyről egy másik levelében, a mit Marienbadbol irt, 
ekként emlékszik meg:

»... a másik, a kinek vidám jó reggelt mondok, 
az a fényes napsugár, a mely ablakomon bemosolyog, 
'fán azért oly fényes, mert kelet felől. Gödöllő tájéká
ról jött, s talán azért esik oly édesen megpillantanom, 
mert ő már látta a bokros kis udvart Gödöllőn, a rep- 
kényes folyosót.a

Ünnepi magasztos érzés fog el. akárhányszor Győry 
Vilmosra gondolunk. Nagyszabású irodalmi munkássága 
örök emléket biztosított magának; a magyar tudományos 
akadémia, a Kisfaludy- és a Petőti-társaság tagjai közé 
választotta. De nekünk az volna az óhajtásunk és vá
gyakozásunk. hogy az ő szelleme, nemes lelke itt élne 
köztünk folyton; Gödöllő község apró kis népei, az 
óvódás es a nagyobb gyerekek serege az ő bájos me
séiből. verseiből, a szív- és kedélyvilág legtisztább kris
tályforrásaiból mentenének: lelkűk üdeségét, szivük ne
mességét. szépre, jóra, munkásságra való hajlamukat, 
hazafias érzésük erőbeni gyarapodását, edzettségét lát
nok biztosítva ...

Jó óvó nénik ! Tisztelt tanítóink! Önöknek szolunk. 
Önökhöz száll üdvözletünk, a midőn Győry Vilmos 
szellemei köszöntjük itt Gödöllőn.

- Meglakoltam. Meg vagy bőszül va.
Visszahanyatlott. Hosszas élesztgetés után vissza

csaltuk bele a lelket. Kevés szóval tördelte cl a lő év 
történetét. A felesége pazarlása tönkre tette, s azután 
elhagyta három gyermekével, a kik közül csak ez a 
fiúcska maradt életben. Sohase gondolt vele az anyja. 

Az Isten a te nevedben állt bosszút rajtam. A 
bosszú tökéletes.

Még nem. feleltem, és magamhoz öleltem a 
kis fiút. O megértett es nyugodtan zárta le szemeit.

Mártha néni sokáig hallgatott, a mikor újra meg
szólalt :

Most már azonban teljes a ven leány bosszúja. 
Ecjével az ajtó felé intett, a hol egy szép férfi 

jelent meg: dr. Somvay Béla, a hűtlen kedvesnek lia. 
a kit az öreg leány két keze munkájával nevelt föl és 
tett emberre. Még egyszer ismételte halkan:

Most, most már teljes a vén leány hosszúja.

Körér Ilma.

Emlékkönyvbe.
\ inig az élet! Nyíló rózsaszirmán

Egy cseppkő harmat: a szerelem.

Vigyázz! Hozzája lelve, óva nyúljál:

Mert rózsa mellett tövis is terem.

Stella.
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Hivatal vizsgálat. Szombaton, f. ho 2-l-un ; 
í vizsgálat volt Gödöllőn, a szolgabiróságnál. A \ ,];4

melyet Benitzky főispán személyesen vezetett 
dent a legnagyobb rendben talált.

Az állami méhészét megnyitása. A gödöllői . j,.,. 
méhészeti gazdaság ünnepélyes megnyitása június 
délután * 24 (kakor lóg megtartatni Gödöllőn. n 
szeli telepen. Az ünnepélyen a földmivelésügyi iiiinisz. 
tér mini házigazda nagyszámú meghívott közönség 
fog megjelenni; az ünnepi beszédet báró Ambrozy Bu.|*  
fogja tartani, azután a földmivelésügyi miniszter t<»gja 
megnyitni az intézetet, majd az intézet megtekintése 
következik. A vendegek a Budapestről délután ‘J • h.k 
pcrczkor induló gyorsvonattal érkeznek és az est: sZe. 
mély vonatokkal fognak elutazni.

Pestmegye lótenyésztése. E hó 21-én ülést tartott 
Pestvármegye gazdasági egyesületének lótenyésztő 
osztálya, Taliy István elnökléscvel. A bizottság ijej 

i lódijazások helyét és idejét akként állapította meg. hogv 
Solbm június hó 15-én lesz. Orsiin 22-én es 
29-én; ezenkívül Vörösedről!. julius ho 6-án lesz, ló- és 
szarvasmai ha-dijazás. Kimondotta a bizottság. hogy az 
idén is megtartja Czegléden a lóversenyt. Az előmun
kálatokkal a:: elnökséget bízták meg. j

Asplialt Városunk járdaügye nem akar dűlőre 
jutni s előreláthatólag heves jeleneteknek lesz meg 
előidézője a közgyűlési teremben. A képviselototület 
egy részé különösen a benfentesek a kövezés 
mellett kardoskodnak, daczára annak, hogy a közvéle
mény az asphalt. mint egyedüli modern es ma mm 
versenyen felül álló járdaburkolási anyag mellett lóglak 
állást. A képviselőtestület nagy többsége különben szin
tén asphalt-párti. s igy alig sikerül majd a tervük vá
rosunk haladás utjáni ismert kerékkötőinek s mégis csak 
asphalt-járdánk lesz.

FÖtárgyaláS. Ez év január havában történt, hogy 
S:abó Gusztáv kőmives segéd, egy tlóberl-puskaval \e- 
letlenségből meglőtte Csilli/' János barátját munka köz
ben. Csillik meg is halt. E hó 23-an tárgyalta ez ügyet 
a pestvidéki kir. törvényszék és ri>:ns:n Imre gödöllői 
ügyvéd védőbeszéde után félévi fogházra ítélte a vád
lottat.

Jég. 1'3 ho 22-én délután erős jégeső volt Gödöllőn 
es bár vegyesen esővel esett, nagy károkat okozott a 
hatálban. Isaszeg és Péczel községek is kaplak belőle, 
de már tetemesen kisebb mértekben s ott a kár sokkal 
kisebb is.

Angolok Gödöllőn. Pénteken, e lm 23-án érdekes 
vendégei voltak a gödöllői m. kir. kuroniuiradalomniik: 

l az angol gazdák es gazdászok. számszerűit 42. A ko
rona-uradalmat nézték meg s nagy elismeréssel hall
gatták az egyes gazdasági ágakhoz szolgáló szakszerű 

j magyarázatokat. A vendég gazdászok. miután megte
kintették a királyi kastélyt, gyalog mentek át a felső 
parkon az Erzsébet-kertbc és megkoszorúzták az Erzse- 
bet-szobrot. Az angol gazdák a koszorúkat leiiics. angol 

| nyelven elmondott beszédek kíséretében helyeztek cl a 
szobor talapzatán. Az egyik koszorún magyar csángói 
nemzeti színekkel pompázó szalag volt felirat nelkiil. a 
másik koszorút aranyrojtu égszínkék szalag diszitette. 
rajta a következő felirattal: I: tnn/ol !/o:d<il' /A.- -
In t királi/nr i niléki'nrk.

Adóprés. Megkezdte működését járásunk területei: 
is az adóprés. A felszólamlások s a III. őszi, kereseti 
adó a jövő hét folyamán tárgyaltatnak. Ajánljuk ezt . 
körülményt polgártársaink ügyeimébe annál G inkább, 
mert ez a kivetés három évre szol és időközben alig 
lehet pótolni az esetleg most elkövetett mulasztást.

Gyászrovat. Moclntl Vincze gödöllői haztulajdono- 
e ho 23-ikán életének 73-ik. boldog házasságának <-ik 
evében Gödöllőn elhunyt. Temetése melyen a g> a<z- 
szertartást dr. Pruzsinszky apát-plebános személyesen 
végezte e hó 24-én d. u. 5 órakor ment vegbe. z 
részvét mellett. Az engesztelő szent mise-áldozat e >" 
2B-án fog a boldogult lelki üdvéért Gödöllőn, az i : 
kápolnában bemulattatni. - Dhimaiil Mátyás n.u ■■■■''- 
tali földbirtokos életének 64-ik, boldog házaim i - 
41-ik évében e hó 19-ikén hirtelen elhunyt. Tcn ■.te--’ 
21-én ment végbe nagy részvét mellett.

A gödöllői főjegyzői állás betöltésére meg hí t 

kombinácziók során fclemlitettük. hogy Bitskcy H 
és Pászkay István urak neve is kombiiuiczióba j 
egyesek által pályázatra felkérni óhajtott járási jég 
nevei közt. Nevezett urak most annak közlésérek'- •' 
fel bennünket, hogy ők a gödöllői főjegyzői állasra nem 
reflektálnak és pályázni sem fognak arra. - Itt :i■ 
említjük, hogy a kombinácziok még koraiak is. ': 

még a pályázat mai napig sincs közzétéve.

Köztisztviselők inkompatibilitása. A köztisziM-e; 
inkompatibilitásának kérdését most ismét aktuálisba lei'-' 
a belügyminiszter egyik újabb határozata, melyben 
mételten hangsúlyozza a miniszter, hogy a közti-nc 
selőknek egyes pénzintézeteknél viselt állása nem egy < 
tethető össze a köztisztviselői állással. A minap I'-1 
váimegyc tett kísérletet, hogy a minisztert álláspontja':.A 
megváltoztatására bírja. Válaszában azonban kijelentet c 
a belügyminiszter, hogy ismeretes elvi álláspontjai1'! 
melyet eddig is minden esetben következetesen ■ ! '•1 
mázott el nem térhet.
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Színészet Aszódon. Zoltán Gyula társulata d.,. 
ráia "i’ökös esős, sáros időnek c héten is 
Lpl.é nellell játszott. Sz.umbumn ,| .....././/-t ődÚ'u.!'
Vfcolh I.IÓ- Beressi laza es l-'rank Lenkével. WMII1 ,P 

*•.„ .. mulatlak be. Heressy, \S>M|,
Kór--" V..lenni. Czinka Pannát Zoltánnéadta s.kkese,, 
vénéi. A térti szereplők közül kiemeljük Kerekes Senki 
diákját Kovács letennyct. Nagy Beilőjét cs Jani János 
l>al barátját, mint kitűnő alakításokat. A többiek a 
lli;iszkb.m nagyrészt túlzottak voltak s alig illettek a 
Iával" enscnsblébe. - Héttőn a Primadonna ment kis 
l;1)/,.>:i-'Cg előtt, kedd helyett szerdán a ../Árny <'•- mád" 
E darabban ismét kimutatták Zoltán iBannai’i cs társai 
igazi művészi qualitasukat. Összevágó, j.> előadást s 
néhol igazi magasabb művészi színvonalon álló játékot 
mutattak be a kicsiny közönségnek. Szerdán nem volt 
előadás. A színészek is, közönségük is pihentek. 
CsiiOriokön azután friss erővel adtak Jókai örök szép 
hazalus drámáját a Keresd ,, s:hed-et. Elég szép kö
zönségük is volt. Itt Kovács Andor mellett Török Mar
gitul. I-ránk Lenkét és Asboth Lillit kel megemlítenünk 
mint akik legjobban rá szolgáltak játékukkal a közönség 
elismerésére s kiké a szép siker oroszion része volt. A 
jövő heten búcsúzik el a színtársulat a közönségtől. 
Ezt megelőzőleg azonban érdekes cs eseinénydus szín
házi bet lesz. Héttőn a Lilli-i adják, Ezen előadásra 
a jegyeket előkelő aszódi urak már biztosítottak s ig\ 
élőre láthatólag nagy közönség is lesz. Csütörtökön, 
szombaton és vasárnap Blaha Sárika fog vendégszere
pelni a társulatnál. Ezen előadások előreláthatólag ismét 
nagy közönséget fognak vonzani. A kiváló színtársulat 
különben is megérdemli a támogatást cs ismételten fel
hívjuk rá a nagyközönség s különösen a közel vidék 
ügyeimet.

Az aszódi polgári kör majálisa. Az aszódi polgári 
kör rendes évi tavaszi tánczmulatsága kitűnően sikerült 
az idén is. Kedves, vidám, jókedvű közönség jelent 
meg*  rajta és mondhatjuk, hogy kitünően is mulatott. 
A kör szeretetreméltó elnöke: Bentsok János megvendé
gelte a fiatalságot a mulatság során; a jókedvű lakomán 
Eorschner Sándor joghallgató mondott azután még jó
kedvűül) toasztot az elnökre. Ott voltak: .l>.om//o/.- 
Adier Karolyné (Bpesti. Balog Sándorné (\’áczi. Bentsok 
Jánosáé. Buth József né. Bursits Lajosné, Balba Jánosné. 
Balog Róza. Dér Józsefné, Erdős Kálmánná (Iklad), Ká
rász Jánosné. Kiss Józsefné. Kamacker (Körösi) Eerencz- 
né, Luczki Mátyásné. Kajlinger Jánosné, Kalmár Lajos
né. Haulits Antalné, özv. Haulits Antalné. Miklian Gyu
láik*.  Prohaczka Jánosné. Székely Norberttié. Sárkány 
Lászlóné. l’dvardi Gézáné, stb. Leányok: Balog Ida 
Aaczi. Bentsok Irma, Bentsok Mariska. Buth Mariska. 
Bursits Ilona. Balba Ilona. Bella Gizella, Dér Erzsiké. 
Dér Juliska. Kiss Mariska. Kárász Juliska. Kárász Ér
zőké. Lticzki Erzsiké. Liiczki Irénke. Haulits Margit, 
íntibi Gizuska, Pauchcr Ida, Paucher Aranka, Prohaczka 
Margit. Prohaczka Szerén. Skubal Irén és még többen.

1-elül fizetések: özv. Haraszti Pálné 3 kor.. Bentsok 
János 2 kor.

Régi városok. Különösen szomorúan es mosolygó
sán hat reánk, mikot egy-egy régi metszeten meglátjuk 
egJ’Cgy régi város képét. Madártávlatból nézve, komo
lyan sorakoznak egymás mellé a kis háztetők, padlás- 
szobíiik pontnyi ablakai megszakítják a fedőlapokat, 
kikandikálnak a templomok tornyai közülük, valahol a 
láthatáron kanyarog a chablonos folyt), kint a mezőn 
cg)’ pár fa, a dombokon egy pái sátor, a látkép elején 
egy szalag a földön, rajta a város neve és a rajzolóé.

A legnagyobb gyémánt. Durbanban Tokföldön - 
eddig páratlan nagyságú gyémántot talállak. Súlya 27ő 
gramm, színe kissé sárgás, de értékét mégis óriási ősz
szegre. circa 3 millió koronára becsülik. Hogy ez mily 
nagy összeg, kitűnik abból, hogy ezért az árért 5 millió 
doboz valódi Réthy-féle pcmetelü-czukorkát lehet venni.

A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.

Zichy Mihály Album.
Pesti Napló, a mely edd igeié Madách Kmber

Arany balladáit Zichy Mihály képeivel. Ka
tona .1 >zscf liánk bánjál, Kisfaludy Sándor /lini/y - 

remek albumba foglalva, és legutoljára a Küllők 
;u|ta olvasóinak karácsonyi ajándékul, az idén 

llX »Md:gmél is nagyobb szabású, díszben, tartalomban 
"eme-, i; az eddigi ajándékokat felülmúló, de a könyv- 
piíicz.o;; is ritkaságszamba menő diszművet. a Zichy 
j Albumot szánta olvasóinak karácsonyi aján
déka;. Zichy Mihály kepeinek válogatott, impozáns al- 
?UIIM oglalt gyűjtemény cl a Költők Albumánál nagyobb 

J'1-’di^sebb alakban. Zichy Mihály világhírű művészi 
teinicu enek legjavát, legszebb festményeit es rajzait 
'W-dj magában ez a diszmíí 40 műlapon, a melyek 
!llll,dv-., ikéhez legkiválóbb esztétikusaink cs műbiiálóink 
II11'.11' ;"vegmagyarázatot. A valóban remei’ kivitelű 
"'Alapoknak egy része gyönyörű színnyomású lesz.

amily en eddig alig jelent meg magyar diszműben. 
’ir’.” P'/mpás mülapot, a kisérő szöveget és Zichy M. 
Rémségének s változatos életpályájának regényes raj- 
/l Zichy rajza után készült gazdag bekötési tábla 

k’kdja gyönyörű díszes kötetbe.
. ’l’esti Napló« e nagyszabású diszmüvét az 
' 'ei‘;let"n állítja ki. A oZicliy Mihály Albuim-ot. 
,le:\lle'< í,ra ílz Athenaeum eredeti kiadásában‘J<> kor.. 
de1- T'*  ■XsaP^H< UJ kvart kiadásában karácsonyi ajan- 
tj J1.1. megkapja a » Pesti Napló« minden állandó clő- 
js'C"J.v' S megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők 
j'a mk egész éven át félév, negyedév vagy havonkint. 

lne«szakitás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

HJ02 V '^‘12 -amhoz.. 1!H1, Vgrh ;

Ai’dcpcsí hirdctinciiu.

'• neje végrehajtást sxvave.tvtlek ellen vinni kor küvíúlés ós hű 
ni-qvlg 1-lrnii.lelt kloliigite.l vóuréhaiuis rnlvtrin v „hal it 
''■"Miteknél lv(.,g|,,|t | ;.,3 , !, ,;.ló i. ...í/„lÓ'Ó.. Ój
inú-ik ínli "■ “Kres~.„klM,,,,.

; ......   'l’vnzt.ir non kor.. W .11., J..z,a 2111 k.„ ;,isnn.n, H2 k,„. „ ., ,„w„ f.|..lf..«l;.>t...t..k ku'etek.Ö, A • 
'. n.ueuny.hcn z

, " - ■ Rákos-Szent-M...... ..  ....... ...

, sZ'«l».ihiitotok. v,iit»u.es kf.vcb iiic..>s:tlH)k a le'--
"Mm lBrn.„..k kv,Zi,,lzliZl.k, „u.|U.„ 
alul is el fognak adalti:.

I-vilii valóak mindazok i kik tz cl-irverezen I' ít i
•etela^td a vehajtat.. k’-oa tel. vlój,, J*jX
ail.i.i.ik |..got, miszerint elsobbsc.;i ,vk nU>ciket az .-n ,eres im-- 

küzdéséig alulirt kiküldöttnek \agv Hasban beadni ava-v ped?- 
leniem tartoznak. \ töiv'enyes határidő a hmk-tmeny- 

in kifüggesztését követő naptól sz.ui 
évi május h<> 1. napján.

Trsztyánszky Kálmán k.. hu

A Magyar ált. köszénbánya r. t.
BUDAPEST

ajánlja

jo minőségű szeneit 
rendkívül jutányos áron.

Tatai
Királdi
Sajé-Szent-Péteri
Doroghi
Tokodi 1

Ebszönyi 
Mészpor trágyázáshoz!

Tatai tojás-szén (brikett).
Ebszönyi mész!

A tatai tojás-szén (brikett) minőségben vetekedik a porosz 
szénnél es sokkal olcsóbb ' "■

< >li Jn j!

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

Ki'liögcs, rckedlség cs clinjálkásodás ellen gyors cs biztos 
Itatásnak

E g q c r m e 1 1 p a s z f i 1 1 á i, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek.

Doboza 1 korona és 2 korona. Próbadohoz 50 Ilii.
ló- és szclkiildisi raktár:

..Nádor" gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16, 
Kaph.-im Gödöllőn: Szcnlmiklósi Béla g\ógvsz.criárában.
Alberti-lrsaii: Langhof Gyula gyogvszerlaraban. Aszódon: 

Sárkány László gyógy szertárában. Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

Kühne E.
hazánk li‘gi-('gil)lj gazdasági gépgyárában 

Mosonban
a legjobb anyagból, elismert gondos kivitelben kaphatók.

Legújabb szerhezeiii egysoros és többsoros kapálóeszközök, 
ezukorrépa, burgonya stb. megmunkálására, 

Amerikai kézikapáló (kor. 16.50),
Osbornc-léle hírneves »('olumbia« fűkaszáló és aratógépek.

Hollingsworth szénagereblyék.
Járgányos cséplökészletek minden

nagyságban,
Konkolyválasztó gépek.

különbőzé szerkezetű gabonatisztitó-
és szelelö-rosták

s egyéb gazdasági gépek dús választékban.

Főraktár: 2-a

Budapest. VI. Váczi-körut 57|a
Részletes árjegyzék szívesen küldetik,'

iit%25c2%25bbu.es
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egyleti nyomtatványokat, kereskedők és iparo- 
I' sok részére üzleti könyveket, czégnyomással 

ellátott levélpapírt és borítékokat, számlákat, 
árjegyzékeket, czimkártyákat s minőén néven 
nevezendő nyomtatványokat Ízléses kivitelben 
és a legjutányosabb árakon való elkészítésre.

könyviiyoiiuliijn. diszkiiny vkiitészcie. 
papír- és irószerkereskedese 

GÖDÖLLŐ, Ferenc; József-ter.

Van szerencsém a t. közönség figyelmét 
? felhívni jól felszerelt

JCönyvnyomöámra, 
Könyvkötészetemre és 

fapirkereskedésemre.
Elvállalok: egyes műveket, hírlapokat, 

ügyvédi-, községi-, pénzintézeti- gazdasági és

Nyomtatrányrcmdelésnél kérném a minl.il ln- 
kiihleni: kisebb alak és mennyisét/ ’?/ óra. nayytthb 
alak és mennyisén -/<S ma aluli elkészíttetik. Mey- 
rendelésnél értesítés esetén személyesen eljiirök.

ünr|f An KAUCSUKés RÉZBÉLYEGZÖK
1. Vli IV Mi jutányos áron 2 nap alatt készíttetnek.

I
I

íI
I

Látképes levelezőlapok legnagyobb választékban!

Saját kiadású gödöllői látképes levelezőlapok.

Valódi egyiptomi szivarkahiivelyek I
I doboz 32 llllér. 10 doboz 3 körömi.

I (M)()

I(MH) 
1000 
1000 
1000
J()00 
1000
1000
1000

100

100

ív ügyvédi nyomtatvány <minta után) 
legfinomabb fehér papíron .... 
drb • ’
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb
2.4'i koronától feljebb
drb névjegy (csontpapiron) 1 kor. félj.

takarékpénztári leszámít'ih'-jegy 
váltolejárati felszólítás t másolható 
levélpapír czégnyomással . . 
boríték................................................
nagy czimkártya........................
üzleti számla....................................
jegyzék ..........................................
levelezőlap....................................
meghívó (többszínű nyomással)

í
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A Franldin-féle
JKagyat Remekírók

Arany János. A;m,.\ Ln ;; . | 
József. Czuczor ('.. G.u. y .1.. |x ., 
Zt-igmond, Szigligct. Ede. Téur-'t 
ná0, Vajda Jai.o.s, W,r^.n.m;? 
munkai csakis a l'ianklin-féle Magú'r 
Remekírók gyűjteményében jelennek 
meg. Senki más ezidőszerint ki néni 
adhatja, mert kizárólagos kiadó joguk 
a Eranklin-Társulaté.

.1: 55 köteles yyiijlcmény ara mj) 
korona.

Az öt kötetből álló első sorozat 
megjelent. — Tartalma: Arany János 
munkái 1.; sajtó alá rendezi Riedl Eri- 
gyes. Vörösmarty munkái I.; sajtó ala 
rendezi Gyulai Pál. Tompa munkai I.; 
sajt" alá rendezi Léva}' József. Garav 
J. munkái; sajtó alá rendezi l-'erencz.i 
Zoltán. Csiky G. színmüvei; sajtó alá 
rendezi Vadnai Károly.

E gyűjteményt kiegészíti:

Shakspere összes színmüvei 
(i kötetben, kiadja a Kisfaludy-tái sasae. 
melyet kötve 30 korona helyett 20 ko
rona kedvezményes áron kapnak a 
Eranklir.-fele Magyar Remekírók meg
rendelői.

Havi részletlizctésre beszerezhetők.
Vigyázat! a megrendelésnél, hog\ 

a kínált gy űjteményben a fönt felsorolt 
Írók benfoglaltatnak-e 5

»> Képviselet 
ftatvanban.

\1(‘ Corinick Ilarvesling Mac liiiK^Conipany
(Cliiciurói iii'iilóuépujiíi')

Kévekötő aratógép, 
fűkaszálógép,

g

Xöszörükészíilék,
„Saisy" marokrakó aratógép, 
yártmány

Ne vásároljon, míg gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte.

Wllliiiin .1. Stilliiinii,
igazgat-■

Szénagyüjtö gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartalékrészek óriási raktara

Tessek mint a könyvet kérni! 

Évi termelés: 
362.000 nép.

Budapest,
V. kerület. Váczi-ut 30. szám

íj4- .....
A ------- -------------------------------------------------------------------------------------- |
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Hazai ipar!
X ÍMZ.<>nt<*ltíriiNÍlók-  kedr ezó l<41. (<■!<-k mellett, kerettel nek 
____________________________ ..EMKE- padlól'énymáz!_________________Magyar gyártmány!

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

E MIK E“ padlcfényrnázt,
, u- . . , rui/r.. "'ti- t ; ,* ’• ■.........V* ...............s e kiváló közművelődési ezélt szolgálunk, mert 5 százalék az ,.EM (E“ javára

szolgai. A Berkes-fele „EMKE padló lakk ; a szobapadlok fényezésére kiválóan alkalmas mert
A ” 1 . ...................................................
A
A
A
A
A
A
A
A

u
s igy elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk

Berkes-fele ..EMKE- 
Berkes-féle ..EMKE- 
Berkes-fele ..EMKE- 
Berkes-féle „EMKE- 
Berkes-féle „EMKE*  
Berkes-féle ..EMKE- 
Berkes-féle ..EMKE' 
Berkes-fele ..EMKE' 
Berkes-féle ..EMKE'

szobapadló fény máz: 
szobapadlo 
szobapadló ...................
szobapadló fénymáz: 
szobapadlo 
szobapadlo fénymáz:
Szíobapadló 
szobapadlo 
szobapadlo

fénymáz: 
fénymáz:

fény máz:

rögtön szarad és igy a fényezett szoba már 1 óta múlva használatba vehető, 
szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
fényét a többi hasonló gyártmányok koz<'.tt legtovább tartja, tehat legtartósabb, 
üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik.

kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására.
fénymaz: szeszszel hígítható, 
fénymáz: r.................... .... ... ....... ............ ..
fénymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.

Gyártás és főeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad.
1 üv«>u' Ix i in. nt \ bií i-hovn. koi-onn.

Eladási helyek: Murczko Endre kereskedése Hatvan. Elein Adolf tzcgléd. I uriiny l’ál vnskercskedő 
Újpest. Bergcr Vilmos Jász-Heiény. Boros IC Péter Mór Szolnok.
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