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IJeiiiicntetlcn leveleket nem fogadunk el.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Az ár ellen.

Teliát kezdhetjük ismét élűiről, a mit az 
elmúlt évtizedekben annyiszor megcselekedtünk, 
valahányszor egy halálos kimenetelű párbaj-eset 
híre bejárta az országot.

Kezdhetjük ismét élűiről! Megindítjuk az 
országos, párbajellenes mozgalmat, kötelező alá
írásokat gyűjtünk, kaszinói gyűléseket tartunk s 
könyörtelen kizárással fenyegetjük a nyugtalan 
vérű tagokat, a kik az igazságtalan küzdőtérre 
kiállani merészelnek.

Azaz ne kezdjük mégse! Tartsuk fönn to
vábbra is a jelenben fennálló társadalmi törvé
nyeket : a szentesitett törvények rovására mossuk 
le ezentúl is vérrel, kis karczolással, vagy leve
gőn ejtett lyukakkal a becsületünkre rátapadt 
szennyet, szóval: maradjunk meg a régieknek! 
így aztán nem ér bennünket az okos emberek 
gúnyja, a kik már többször kaczagtak felettünk, 
valahányszor a mi párbajellenc.. mozgalmainknak 
szalmalángját bennünk fellobbanni látták, mely 
aztán nevetséges gyorsasággal füstbe is ment: 
elenyészett.

A magyar ember szeret könnyelmű játékot 
űzni az életével, miként azt több hősi példa es 
még több szánalmas kis eset bizonyítja. A rideg
ségig nyugodt és kevésbbé tüzes angol ellenben 
máskép. mondjuk mindjárt: okszerűbben gon
dolkozik. Angliában a legnagyobb ritkaságok 
közé soroznak egy-egv párbajt, és mégsem mond
hatja senki, hogy ott nincs lovagiasság és féltve 
őrzött becsület. Sőt! . . .

I'elelős szerkesztő: Nyil'J Lajos.

Ha egv szárazlelkü tudósnak eszébe jutna 
statisztikai összeállítani a párbajesetekről, melyek 
a földiekén valaha végbementek: ebben a sta
tisztikai kimutatásban bizton'állíthatjuk a 
magyar nemzeté lenne az elsőség. Mindeneseire 
olyan elsőség ez, melyet korántsem tarthatunk 
dicsőségünknek, holott a legtöbb párbajt csupán 
csak a dicsőségért vívják italunk.

I'.z éppen a haj! Ha mar most egy lova- 
gias ügyben komoly szüksége merül föl a pár
bajnak. a mérkőzéssel könnyen veszélyeztetjük 
annak komolyságát. Innen van, hogy a józan 
gondolkozást! férfin csalt megfontolás után es 
nem könnyen határozza el magát a kettős-küz
delemre, s szinte erkölcsi kényszerből veszi a 
fegyvert a kezébe.

Hat ez is baj! De a legnagyobb baj az, 
hogy még azok is párbajoznak, a kik lelkűk 
mélyén azt a helyes meggyőződést rejtegetik, 
hogy a párviadal a modern világban képtelenség, 
sót borzasztó igazságtalanság is. Ezek az urak 
csak azért állanak ki mégis, mivel nem akarnak 
összeütközésbe jönni a részben ferde felfogású 
társadalommal, vagyis nem akarnak az ár ellen 
úszni.

Mindez együttvéve ugyebár sok baj - Es a 
hol sok baj van. ott orvoslás is égetően szük
séges. Ez természetes.

A minapi halálos kimenetelű párbaj-esetek 
előreláthatólag megint foglalkoztatni fogják ez 
irányban a közvéleményt. De miért éppen ily 
gyászos végű esetekben szoktak az ilyesmivel 
törődni? Miért éppen eső után vesszük magunkra

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Aszódon, lirusz K. paairkereskeik-eben.

Hirdetések
c: ö- ^zciiin jutányos áron közöltéinek. Nyik-lér 

öl ü:k; Kitiiizultlinknek nagy árengedmény.

a köpönyeget ? kérdjük méltán; de felelni 
nem tudunk rá.

Kissé komikuk ugyan az ilv késői felbuz
dulás, ámde mégis helyénvaló. Mert még újból 
megeredhet az eső.

A társadalomnak fontos kötelessége a pár
baj-mánia ellen valami hathatós gyógyszert ki
eszelni. A parlamentben hiaba fognak szónokolni 
ellene, hiaba hoznak törvényt rá. aminthogy 
hoztak is: Vázsonviék fellépése is - mint
hamari elhallgatásuk bizonyítja - hiábavaló volt, 
s ez természetes is, mert ennek a mozgalomnak 
egyesegyedül a társadalom és pedig az össz- 
tarsadalom kebeléből kell kiindulni. íme, urak! 
Közéletben szereplő nagyságok, társadalmi kori
feusok ! itt van a kínálkozó alkalom, csak meg
kell ragadni, tenni kell és akkor készek vagyunk 
elismerni, hogy igazan vannak érdemeik ember
társaikkal szemben. Tessék kitudni a módját 
annak: minő furfangal lehetne elejét venni a 
párbaj-mániának. Azért emlegetünk furfangot, 
mert hosszú idők folytán meggyőződtünk róla, 
hogy egyenes utón a szívhez, a lélekhez s a 
józan észhez való folyamodással nem érhetni 
czélt.

A sajtó óriás, de egyúttal hálátlan munkát 
végezett e tekintetben. Hiába jelentek meg szá
zától az okos felvilágosító czikkek, tudományos 
alapon készült értekezések; csak falrahányt borsó 
volt ez mind. Most már próbálkozzanak meg 
masok ezzel a munkával.

Eélő, hogy jelen czikkünk is ilyen bor
sószem sokak előtt, akik tüntetőleg mutatják 
angollíastromos, sebhelyes arezukat.

T Á R C Z A.

A szultán sorsa.
Angol eredet ihól.

A nap halványan lopódzik be a sűrű ablakfüggö- 
”.V"k<'!; át a Szerálj termeibe, aranyos szövevényei 
reáhintve a tarka szőnyeg virágos díszére.

Újhegyén lépked a sok alázatos szolganép, 
neliúg; a csendet megzavarja.

A szultán álmodik.
Az ilju tejében meseszerűen játszik az élet gond

illán szeszélye, álmodik a virágok s a szerelem csoda- 
Mépst^ciról . . . es álmát megzavarni senki >.m 
mcrészl).

'■iimed még ilju, lelke túltelítve az élet szereié
ivel. mindennel, a mi szép.

szerálj udvarában lelve suttog a hir. hogy a 
múltat, gyenge, hogy akarata nincsen. Imgy az ország 
8yndj..iva! mit sem törődik s kegyenczei édes-mázos 
’’Zc^ -ékkel elkápráztatják a nagyur szemeit, hogy 
Ilc 1;i t a nép nyomorgó szegénységet s ne hallja az 
wgedc'.lcn szavak átkait, mik a birodalom központjában 
:s miii.ar hangos kiáltással töltik meg az utczákat.

■ szultán mit sem tud. csak álmodik tovább.

Lelkét oda bilincselte bűbájos hazugságokkal az <id..- 
liszkek kaczago tömege. oda. a szerálj \ nagillatos. 
színes tarka, titkos világába, melynek mél;,ebe nem hat 
a külvilág zaja, az imádság, a jaj.

S a rozsa ajkú, szépséges hölgyek körében Ahmed 
boldog. Szérűiméért vetélkednek (’ircassia es Georgia 
leggy önyörűségesebb liliomai, odaadóan. szenvedélyre 
készen.

A gyöngéd karok ölelő világában fut össze minden 
szála a külvilágban történőknek; politikát játszik a hí
zelgő sport, egy-egv mosoly uj kegyelmet jelent. uj 
zsarnokot.

Künn a hadsereg mellőzött tábornokai, haragtól 
dúlva, de tehetetlenül henyélik át a napot. A birodalom 
határszéleit nap-nap után sértegetik a szomszéd hatal
mak port vázó csapatai es ők tehetetlenül, visszatoriat- 
lanul kénytelenek látni mindazt, mert Ahmed jo. a vértől 
irtózik, a háborút gyűlöli s tőle akár hüvelyében rozs
dásodható a kard, csak a tancz csábos zűrzavaré, az 
énekek gyönyöre tud lelket adni neki.

Ks senki sem merészelt szol emelni előtte, senki, 
a ki mondaná: ■■ Ahmed, vigyázz! Honodon meg most 
is piroslik gyönge elődödnek. Ibrahimnak vere. Ne ját
szid kevelven a regi hősök emlékét imádó, büszke né
peddel! Ibrahim is igy lett, s lám! feje lehullott önnön 
szolgái kezelői \llah nevében, az igazságért. Ahmed 
vigyázz!

A szerály éneke lágyan, enyelgőcn visszhangzik 
teremről leiemre, hízelegve, bájjal . . . s a szultán álmo
dik. álmodik a i ózsák illatáról, a költészet dicsőségéről, 
s almaiba beleszövődik a sűrű függönyök közt beszi
várgó aranyos napsugár, mely csodadolgokat mesél, el
kápráztat, elandalit . . .

1863-ban történt.
Konstantinápoly utczáin keresztül vad riadással 

sikolt a zaj: Ahmednek vesznie kell!
A forradalom vissza főj thatatlan.
A janicsárok agaja maga köré gyüjté legbátrabb- 

jait: ötven izmos, vakmerő harezost.
A népkövetség ötver. tagja emelt fővel hatolt be 

a s/.erály nagy kapuit). Sikolt az őrség, futással menek- 
szik; vér fog itt most folyni.

A janicsáraga bejelentetlenül lép a nagyvezér ter
mébe. utána a kiséret, kivont szablyával.

Nagyvezér! szól az aga parancs-szava, 
eljöttünk ma. hogy kormányzatod gyalázatát befejezzük 
végre. Tudnod kell, hogy országunk határat büntetlenül 
rabolja a hitetlen gyaur; tudnod kell, hogy a birodalom 
ügyet mind igazságtalansággal folynak. Nyomorban a 
nép. Nőuralom nem kell az igazhivőknek. Vegét vetjük 
majd a zsarnokságnak, s te vág)' az első, a ki helyedet 
kell hogy másnak add, méltóbbnak mint te vagy. Hiv-
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Korcsmák és pálinkamérések.
Magyarországon tiz év alatt aránylag az ital mcrcsi 

ügy szabályozása tárgyában hoztak legtöbb törvényt. 
Es tény is az, hogy semmi sem szorult annyira ra a 
szabályozásúi, mint éppen az italmérés, amely tekintet
ben Magyarorszag elsőrangú fogyasztóként szerepel. I la 
nálunk is oly szigorú büntetesse! kellene a rendőrség
nek sújtani a részegséget, mint akar Angliában, akar 
Norvégiában, alig lenne felnőtt ember az alsóbb nep- 
osztályból, a kit büntetni ne kellene. Latjuk azt. bog) 
a napszámos haza se viszi bérét, hanem egyenesen a 
pálinkás boltba megy, hogy a reggel hitelbe vásárolt 
félliter pálinkát kiűzéssé, s hog\ megigyek iá újabb 
fellitert. A palinkat merő butikok csak úgy biidösitenek 
szombat este a részeg napszámosuktól. Minden grajz- 
leros valóságos atka az emberiségnek, mert a ovegycs- 
kereskedéso puszta czim. a mely arra jo, hogy a korcs
mái forgalmat jóval túlszárnyaló pálinkamérést előmoz
dítsa. mert hiszen az ilyen palinkaméresek majdnem a 
bodega természetével bírnak.

Igaz ugyan, hogy a pálinkamercsek a jövőben 
meglehetős szigorú korlátozás alá fognak esni, s így a 
pénzügyminiszter c korlátozással nagy mértekben csök
kenteni fogja azon üzletek számát, melyek a szegény
népet az ivásra csábítják, mindamellett a jövőben is 
eleg eszköze leend az ital démonának a nép butítására 
cs elszegényitesere a korcsmák nagy számában.

Járásunk területen szinten nem all a korcsmák 
száma arányban a lakosságéval. A közigazgatási bizott
ság es pénzügy igazgatóság tudomásunk szerint a korcs
mák szamai szinten meghatározta s azóta bizony jóval 
több uj korcsma nyílt. Vannak olyan községek, hol 
alig 400 -500 leiekre tehető a lakosság szama, de azért 
korcsmája legkevesebb kettő van. Különben itt van 
varosunk, hol alig van utcza, melyben korcsma vagy 
snaps butik ne volna. S mivel indokoljak azután ezt a 
sok korcsma működését. Talán a közönség érdekével.' 
Dehogy, hiszen ebben a sok butikban alig lehel tisz
tességes italt kapni. A mit ezekben mernek, kevés 
kivétellel, csak arra való, hogy elbutuljon az ember s 
pénzét kidobja.

Kevés olyan község van. hol nem volna kívánatos 
butikok es korcsmák szamának apasztasa s főleg azo- 
kenak, a melyek a szegény nép kaszinóját képviselik, 
a hol egesz esztendőn at rovásul megy az ital. ug\. 
hogy őszszel nem eleg sok szegény embernek termese 
a kontó kifizetésére. Mert hiszen azok a korcsmák, me
lyekben az értelmiség: a hivatalnok, a kereskedő cs 
iparos osztály, szóval a társadalom erkölcsileg cs anya
gilag erősebb eleme keres néha szórakozást, nem igen 
szaporodnak, egy olyan vendéglő ellátásához nem csak 
pénz, de szakértelem is kell s egy ilyen előkelőbb üzlet 
tulajdonosa soha sem alacsony itja le helyiségeit arra, 
hogy részeg emberek czivakodásainak színteréül szol
gáljanak.

Hanem igen is azok a korcsmák es butikok, a 
melyeknél nem a tisztesség, körültekintés a jelszó, a 
melyek sem a jo hírnévre, sem az iszákos ember maga 
tehetetlenség éreneni adnak semmit, a melyek létjogo
sultságát meg az sem indokolja, hogy bennük étkezni 
is lehet, mert hiszen nem tartanak konyhái, a melyek 
valódi művészéttel vannak arra berendezve, hogy miként 
kell a szegény embert az iszákosáig örvénye- fele te
lelni s miként kell a napszámostól az utolsó krajezárt 
is kivasalni, ezeknek a számát kellene alaposan re
dukálni.

Ezek azok a korcsmák, a melyek rendkívül sza
porák. mint a penészgomba, úgy hogy ha egyszer 
magukat befészkeltek valahova, onnan alig lehet okét 
többé kiirtani. Ezeknek a tulajdonosai azok az üzér

kedők. kik ellen a népet eddig semmifele törvény 
megoltalmazni nem tudta s a kik rendkívüli lurlang- 
jukkal a törvény hézagait felhasználva a legvakmerobb 
módón aknázzák ki a hálójukba került szegény emberek 
sanyarú helyzetét.

Minthogy pedig a törvény nem az ilyen üzérke
dők. hanem a köznép érdekében alkottatott, kívánatos, 
hogy jövőben a hatóságuk nem csak hogy újabb en
gedélyeket ne adjanak, sót inkább a'meglevő korcsmák 
apasztásáról gondoskodjanak, mert a forgalmi cs ke- 
reshetósegi viszonyok ma meg rosszabbak, mim voltak 
akkor, mikor a korcsmák s/.amat megállapítottak.

HÍRE K.
A gödöllői méhészeti gazdaság megnyitása. Meg

írtuk. hogy a gödöllői állami méhészeti gazdaságot a 
földmi velesügyi miniszter ma délután lel négy óra kor 
fogja személyesen megnyitni. Az iinnepies incgm itásia 
az ország összes meheszegylétei is meghivatlak. Az ün
nepen az orsz. méhészeti egyesület is jelen lesz es itt 
a helyszínén rendkívüli közgyűlésre lóg összeülni.bog)’ 
köszönetét mondjon a miniszternek, amiért nemcsak 
Európában, hanem az egesz világon egyedül álló mé
hészeti minta-tanintézettel az országúi megajándékozta 
és létrehozásával a magyar méhészközönség egyik leg
régibb óhaját teljesítette. A megnyitó ünnepet uzsonna 
fogja követni, melyet Károli Nándoi gödöllői szállodás 
szervíroz a kővetkező a/r-aD-vcl: 1. tea. 2. a gödöllői 
m. i<ir. koronauradalom tejtermékei. 3. hideg felvágottak, 
4. mez. a méhészeti telep terméké; sör és a korona
uradalom saját termésű borai.

Vármegyei élet. I^l-Pilis-Soll-Kiskiin ww<///r 
kö:i<iazyahisi hizhltsdi/a e ho 9-én s esetleg a következő 
napokon tartja evnegyedes rendes közgyűlését Buda
pesten. a vármegyeház nagytermében. .1 rara/ry/y/r 
álbunbí r<il<is‘t)iuui!/a e Ilii B-án délelőtt 1<> urakor ren
des ülést tart.

Közgyűlés. Gödöllő képviselőtestülete szombaton, 
május 31-én rendkívüli közgyűlési tartott, a melyen a 
Szondy Lajos főjegyző nyugdíjazását tartalmazó var
megyei rendelet olvastatott fel.

Gyászrovat. Vármegyénk közéletet súlyos csapás 
érte. Dr. Kínáik Imre, főispáni titkár. Jász-Nagykun- 
Szolnokvarmegye tb. főjegyzője, életének 44-ik. boldog 
házasságának Il ik evében május 2(>-án reggel elhunyt. 
Temetése május 27-én ment végbe nagy részvét melleit.

Parkírozás Gödöllőn. A Eerencz .lózsef-ter parkíro
zása ügyeben Beniczky alispán 28352. kig. szám alatt 
visszaküldte a szerződés-tervezetet s az összes iratokat 
a kisebbség altul benyújtott felebbezéssel egy ütt. azzal, 
h >gy a /’. ér május l-cn '.ál. alatt hozott köii/iiiáesi 
határozni ‘llrnh'lhmi áll az i' Idryyhan korábban hozott 
határozatok hitenciójdral s a közséy szépészeti és ci/i/éh 
közérdvkcircl. Mielőtt azonban az alispán ezt az ügyet a 
felebbezés folytán is a törvényhatósági bizottság elé ter
jesztené. felhívja a községi képviselőtestületet, hogy a 
m. kir. kincstár ajánlatát tegye újólag komoly és elfmpi- 
latlan megfontolás tárgyává, s szem előtt tartva a köz
ség rendezési es szépitesi érdekéit. szabályszerncn ki
tűzendő ülésen hozzon újabb határozatot. Ehhez 
tehát nem kell több kommentár.

Hymen. Lukács Gyula gödöllői kocsigyártó mester 
május 29-iken esküdött örök hűséget Ádám Etelka kis
asszonynak. özv. Ádám Pálné unió leányának. Az esküvő 
után a násznép barátságos lakomára gyűlt össze Ádám 

Eerencz hitelszövetkezeti igazgató ur vendég;- . I vlli 
házánál. Moskorilz Vilmos május ho 25-én esküdött 
örök hűseget (i’oldberycr Irenke kisasszonynak. .. . „ 
Goktberger Győzőjié bajos leányának Budapest/' 
dohányutezai izr. templomban.

Mulatság. Május 25-én Rákoskeresztúron 
pesti közigazgatási tanfolyam hallgatói kitünően sn;e! ,'it 
majálist rendeztek, melyen a megjelent nagy cs t 
közönség világos virradtig mulatott.

Szocialista népgyülés. Martincsek lstva: . ., ...
álista párt volt képviselőjelöltje, ma vasárnap nepg. 
tart Nagytarcsán. Tárgy: a gazdaság es a politika.

A gödöllö-besnyöi népkönyvtár-egyesület mai D,ipiIi 
rendezendő tánczmulatságára nagyban készül a 
mulatni szerető fiatalság. A mulatság özv. Német;: . 
zsefné bcsnyői kerthelyiségében lesz megtartsa.

A szélvész mint adóelengedési ok. Egy telette 
fontos döntvényt hozott a napokban a p. ü. közig. b;. 
róság. Kimondotta ugyanis, hogy a szél által okozott 
karok is elemi csapásnak tekintendők s ezekre hivat
kozva a gazdának aránylagos adó elengedéshez van 
jogos igénye. Ezen gazdáinkat közelről érdeklő döntveti\ 
kimondja meg azt is. hogy a partikulárisán szenvedeti 
károk is esetről esetre figyelembe veendők, ha azokat 
a gazda idejében bejelenti.

A ..Wiener Mode“ június l-én megjelent 17. szama 
legújabb divatu nyári női toileiteket mutat be. Különös 
ügyeimet érdemelnek a kivágott blúzok gyönyörű plis<c 
cs csipke-diszszel. E tüzet kalap-modelljei is igen szé
pek. A fürdő-kosztümök, kerti, utczai és utazo-toilcttek 
pedig egyszerűen felülmulhatlanok. Mellékletei: a G\ei- 
mekdivat és a Szépirodalmi rész. Előfizetni lehet ra 
minden postahivatalnál, vagy a kiadóhivatalban: Becs 
VI 2. Ára egy negyedévre 3 kor.

Halál az utczan. Buszta-Szt-Mihályon május 22-cn 
este 7 óra tájban a lóvasut megállóhelyén az utczan 
egy nő összeesett és meghalt. A nyomozás megállapí
totta. hogy a halott Hauker Antalné budapesti lakos, a 
ki rokonait látogatni ment Szenl-Mihályra.

Tetten ért tolvaj. Rákos-Kereszturon. a Zsótla- 
tclepen a csendőrjárőr éppen abban a pillanatban leple 
meg Behr Béla kispesti házalót, midőn az egy 300 kor. 
értékű ékszert Malinak János házában a nyitva lev»» 
szobából ellopott. A tolvaj zsákmányával együtt átada
tott a kir. ügyészségnek.

Betörés. Május 25-én hajnalban feltörték Petrovits 
János budapesti lakos Zsólia-telepi nyaralóját cs azt a 
szó szoros értelmében kifosztották. A nyomozás ez ügy
ben eddig eredményre nem vezetett.

Színészet Aszódon. Szombaton végeztük legutóbbi 
számunkban referándánkat. a (iiiiirkorics lányokkal, 
melyben Lomniczi Béla vendég lépett fel cs pedig szép 
sikerrel. Vasárnap Hcvessy József és Mariska jutalom 
játékául bérlet szünetben adták az »Árgyrus királyfi es 
Tündér Ilonát« nagyszámú közönség előtt. Különösen 
a fiatalság vett részt nagy számban az előadáson. Hét
főn a »Lili«-t adták. Ameli és Antónin kettős szerepé
ben Küriissi Valérral, aki igazán remekelt ez estén. 
Kedvel, szívvel, lélekkel játszott ez a nő. s művésze
tének egész arzenálját vitte porondra rendkívül halas 
szerepében. Játéka mindvégig linóm, diszkrét volt, g-m- 
dal dolgozta ki a lcgapióbb részleteket s különösen 
mint ősz fürtökkel, megöregedve jelenik meg az utulsu 
felvonásban, alakításával és játékával is egyszerűen 
meglepte, elragadta a nagyszámú és műértő elő
kelő közönséget. Pleusshardot, a trombitást Loiumczy 
Béla adta. Előadás után a szinpártolo közönség hall

jad elénk a szultánt, hogy személyesen hallja azt. a mit 
jogosan követelni jöttünk.

A nagyvezér sápadt ajkait eltorzította a félelem. 
Látta az ötven elszánt fegyverest, tudta, hogy itt más 
nem ma id hátra, mint engedelmeskedni; elindult lehat, 
hogy a n gyúr kegyes megjelenései könyörögje, mert 
ennek most igy kell toriennie. A díván nagy termének 
függönyei mögül egyszerre előlépett a szukán büszke 
alakja. Hallóit ő mindent a függönyön át. es hívásra 
sem vart, ott termeti önmaga fegyvertelen kézzel.

Emelt homlokáról büszkeség sugárzott, a felelem
nek még az árnyéka sem látszott rajta, s mikor meg
szólalt. szava parancsolóbb volt Mohamed igéjénél.

— Murád Ali. szolt a szultán a janicsár-agá
hoz, látni óhajtottad inadat. Itt van. Mit jöttél kö
nyörögni tőle?

A janicsárok szilaj tekintete szégyenteljesen szeg- 
ződott a földnek; csak az aga emelte merészen fejét a 
magasba.

- Padisah! — szolt szilárd hangon, a biro
dalom veszendőbe megyen, ha nőid tovább uralkodnak 
feletted. A méltóságokat méltatlanok töltik be; az ellen
séges szomszédság háborút érdemel; sereged vezéreinek 
tekintélye gúny, biráid igazsága pénzért vásárolható. 
Kérésünk hozzád, padisah, az; nagyvezéred helyét töltsd 
be érdemesebbel, a bírókat vesd számkivetésbe, a mél
tatlanoktól pedig vond meg kegyeidet.

— Murád Ali. szolt szelidebben a nag\ur. 
szavaid igazságtalanul hagyjak el ajkaidat. Ki tett téged 
janicsárjaim agájává, nem-e cn ? Rémélia kormányzójává 
bátyádat nem-e én neveztem ki szinten? Ezek is azon 
méltatlanságok közül valók, a mikről imént szóltál '

Az aga hallgatott, csak türelmetlen lábdobogással 
tudatta, hogy ő most masért jött e helyre. A szultán 
megértette őt. mert engedéken.v hangon szolalt meg újra: 

Murád Ali, latom fegyveies kíséretedet; értem, 
mi a szándékod velem. Hatalmadba kerítettél. Ha sor
som könyvébe ez vala írva, ellened küzdeni nem aka
rok. De tettedet átkom kiséri. Murád Ali; gyalázatod 
örök időkre beszennyezi nevedet. Ölj meg. most te vagy 
a leghatalmasabb! De vigyázz, én nem vagyok Ibrahim! 
L’tolso parancsom hozzad csak az, hogy szem fejemet 
rabszolga keze érinteni ne merje, mert a padisah leste 
még akkor is szent, amikor lelke már elhagyta azt.

Padisah. — felelt az aga, annyi bizonyos, 
hogy halnod kell, mert már megjelenésünket sohasem 
fognád megbocsátani. En azonban méltatlan vagyok ön
kezemmel venni véredet. Legyen hóhérod legjobb bará
tod: a nagyvezér, s ha az tettet befejezte, ő fog követ
kezni, a mi halálodat megbosszulja.

A junicsár-had soraiban suttogva terjed a helyes
lés moraja. Essen a nagyvezér: Silahdar aga. a kegyencz! 
Urat túlélni neki nem szabad.

Silahdar aga e pillanatban előlépett a függöny 
mögül, hol a szerály többi tisztjeivel tanácskozott, s a 
szó éppen megjelentékor hangzott cl.

Nagyvezérem ! szolt feléje fordulva a nagy
űr. utolsó parancsom számodra az. hogy a kardod 
éles, karod biztos legyen, mikor fejemre sújtasz, Ide 
lógok térdelni a függöny mögé a lépcsőzet fokára, s ha 
kiáltom: »üsd!«, akkor sújtani fogsz. Allah adjon erőt 
tettedhez, melyet megbocsátok néked.

A jelenet, a mely a Divanban akkor lejátszódott. | 

örökre felejthetetlen marad. A ’ szultán a lépcsőfokfii 
térdelt, mellette állott Silahdar aga. emelt karral, csa
pásra készen, várva a szó elhangzását ura ajkairól. 
Távolabb a janicsárok álltak körülöttük, összeg1'in"- 
lyogva a szerály udvari tisztjeivel. Mindegyik ke ea 
éles szablya, mindegyik tekintet a szultánra szege/ ve. 
A csoport külső szegélyét pedig körülvette aszói, nép 
sokadalma.

A palota kapui mind zárva voltak, a kulcs*-..ii  a 
janicsár-aga rejtette magához, nehogy bárki is rie- 
külni tudjon.

A szultán imádkozott. Halk imája kisértv:. -cfi 
szólott a néma csendben ... aztán felemelte fejét 'iz- 
tos hangon szolt kegyenezéhez: »Üsd!«

Mint a tomboló vihar tört ki c hangra a i 
csatája. Csengett a kard, hullott a sokaság: a tesb '-n 
kardjai alatt összeroppant a janicsárok hada.........
tán pedig emelt fővel nézte a viadalt, mert a j' ' 
nem az ő halálát jelentette, hanem a vakmerő ja> 
tokét.

Nem hiába tanakodott a kárpitok mögött Síi;-f-Tn 

aga a palota tisztjeivel.
... A vértócsák szenyjében hever az 50 jan - 

Ijedten hallgat odakinn a nép. alázkodva busóiig, ő .’ z" 
sem hallatszik, csak a dicsőítés hangja, mely az c.ja
vult ajkakról a szultánt magasztalja a mecsetek 
hegyén.

S a szerály udvarán tovább énekel az odali* ’ -1^' 
csoportja; a bomlott fürtök közé ragyogással sz>’\'hH 
be a napfény a függönyökön át.
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....„lezctt a színtársulat tiszteletele. Kedden nem 

w k . Szerdán a diákság részére
. 'rl,ii'b'rlid- admmt Km.-iu-l

^törtök .ti lepett fel először mint vendég ///«/„, s>é 
V., , ......zinház volt primadonnája a ,V. ------- -

, ,,di lelkes közönség ez alkalommal a leieméit 
J.n'zara zsúfolásig megtöltötte ,i -./.mházat c 

Jniiét’elte a vendég művésznőt ép úgy. mim szón 
íssíi</-ban. Micsoda nagy művésznő 

" s . ...donna, igazi művész, ver. Játéka 
■' ,,„dalian ragadja el önmagát s tüzeli, izgatja, vonz.- 
oljebl1 es beljebb a tűz. a llev. a lelkesedés izz.. kra- 
Sbc. hogy azután átragadjon az kicsapó lávaként a 

...msegre. mely valósággal rabja lett e- az is 
.'Ztan az előadás végéig. Ma vasárnap az 

fc,/ kerül szinte, a mely tudvalevőleg Hlaha
Sárika lors darabja. A ki igazán meg altatja ismerni 
'j az művészi egyéniséget, az ebben nézze m.g. 
pedig .. Ö művészi egénisége igazán méltó ám arra,’ 

m.adenki kiváncsi 1 egyen ra es vágyjon azt meg- 

jsinerni. fm/j

Majális Az aszódi ag. hitv. ev. algyinnasium t.i 
,1U|. tljtisága 11)02. évi június h.> 4-cu. a Kis-lí. IH 
etJobe.. A Kis-Uaghi csárda melletti zártkörű majálist 
rendez. Kivonulás korán reggel ü, a bevonulás este tíz 
„nik.n czigány-zenével.

Korcsmái csendélet. Özv. Hieber Matyasne korcs
májában Csömörön május 3>-án nagyszabású muri es 
verekedés volt, melynek áldozata Mát tiyörgy csőmön 
áikliiaves lett, a kit Maliit János alaposan megvert. A 
sulyosm sebesült egyén azonban azt tartva, hogy ede-. 
ii bnsszu, másnap beverte Maliit ablakait. Szóval: van 
elég anyag most már a perlekedésre.

Útonálló czigányok. Május '_'7-én reggel Hromecz 
l’erenez vándorló legényt Kistarcsa es Kerepe- közt az 
utón két czigány megtámadta és kifosztotta. Az uton- 
álkikat Lakatos József és János czigányok személyében 
még aznap elfogta a csendőrség.

Egy uj mezőgazdasági gépgyár Budapesten. A mi- 
Ilink mar eddig is jó hírnévnek örvendő llofherr es 
Se líra n íz ezég Kispesten, az Ullői-ut mentén, nagy
szabású, modern berendezésű mezőgazdasági gépgyárát 
építtetett, melyet jelen évben üzembe is helyezett. Ne
vezett czeg eddig csak bécsi gyártelepen készült gépeit 
hozta hozzánk, melyek jóságuk, jó anyag felhasználá
sával végzett pontos kivitelük es honi viszonyainkhoz 
alkalmazott helyes szerkezetük miatt, külföldi voltuk 
Jaczara is általánosan elterjedtek es kedveitekké voltak. 
Alinál orvendetesebb az a körülmény, hogy e gépek 
most már itthon készülnek. Magyar munkásoknak ad 
kenyeret a gyár és magyar anyagot dolgozva fel. valódi 
hazai iparczikket termel. A gyártelep minden egyes 
műhelye es felszerelése mintaszerű. épületei szépek, 
egyszerűek es világos helyiségekkel bírnak. A gyár (km 
munkás foglal koz, tatására van számítva s jelenleg Boti 

dolgozik. Mint tisztán mezőgazdasagi gép- 
I lofherr es Sehrantz-léle uj gyártelep a leg
foglal helyet es a jó kezekben levő vezetés, 
mintaszerű modern berendezés eleg bizto-

h

Alperesi hirdetményi kioonat.
Islw" .......... Juhász ISaerne Sttr.-ne.ss

fék’

illanok
I

hat.

Dr. Cspnfleys.k.

Ai-ocrcsi hirdetmény.

Aroerési hirdetményi kiooiiaf.

2. 1 i i felvett ingatlannak l’alya János (nős Po-
' n iV’tS . ..n alli> 2 s részű- 121" koronában ezennel

i : ' • It.isi .óban • ii.eicst elrendelte, es hogy a
1902 évi junius hó 28 ik napján 

(I. e. 10 órakor n. t.it.m.b. nyil.anos arvc-
icsen .< iiu-r..ill.i|'itott kikiált ■■ non .tini is cl.ihatni fog.

Aívcrc/.ni szándékozol, t.Hoznak az ingatlan becsarának
■ t

i. kelt i' mii. telet t’ n s egyeh ig. min. renddé-
t..J'1'ii kini.ilt .ív.'.i i. di .. .ipiiban a kiküldött kezéhez le
tenni..........A .i ' GO i. •/.. 17ii. s .t ettdindwn a hanatpénz
nek a bao-Mgn.i! ch>le:ic> . thclvcz.i jsciól kiállított szabalyszerti el- 
ismcHcnyt *".:•■  I ll.i l ti i. idJollón, IIMI2. cd apiiló ho li-ik

n.ipi.ui. ■ .! ■!! .i ki; • i-.hu.., i-, mint telekkönyvi hatódig.

(P. II.1 Dr. Csengey aljbiro

munkással 
gvár. ez a 
elsők közt 
valamint a 
sitekot nyújtanak jó gyártmányok előállítására, s így a 
magyar gazdaközönség részére ez az uj hazai géplörrás 
határozott nyereséget jeleni.

Issaszeghen a 409. számú telekkönyvi betétben A 
- sorszám 1447. és 1448. helyrajzi számok .•il.-.ii 

I"glalt .7/70' nri/ii^öiiöl iHr/i-ik’liiiii fohb-ntfl, inelv .. 
mi álló inassal szemben, ettől valamint a kézségtől g\..- 
lngiism -I pereznyi távolságra, a gödöllői ut mentei , 
az ug . nevezett Ijncgyen fekszik, az alább kitüntetett 
vazrajz szerint háztelkeknek parczellázni óhajtván: par- 
czellm Kent, vagy egészben szabadkézből eladom.

I enkiviil. ettől néhány méternyi távolságra. .. 
lellI; kkkönyv 1. sorszám és Illő. helyrajzi száin 
alatt : kvó ö!l8 négyszögöl terjedelmű foklem is elad", 

vázrajz szerinti I II III. és IV. számú p.-ir- 
ezellj egyenkint mintegy Km négyszögölesek, az V. 
es \ számnak 310 négyszögölesek, a MII. számú 2..» 
‘■cr ."les. a Vili, számú 2(19 négyszögöles. A k**-  
ZcPl eresztülvonuló terület az ö öl .^zJc-^cgű i"Z*-  
lKul "• Megjegyzem meg. hogy a paiczcllák i agy- 

vevő tetszéséhez is alkalmaznám.
nebb felvilágosítással <z"lgálok ''ödólloii. Szvr- 

bod Ignác rom. kalh. kántor és lőianitó, mint tulajdon*-.

n > i i • •' 1

(Uiifiaiön- Iiicv.o l lit

„VII Ál":

l V! pl 3

i "1 (ív-

151g !•= || s
fi 1 : S 11 r■>..
15 "•? 10 I|a

Kühne E.
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában

Mosonban
u legjobb anyagból, elismert gondos kivitelben kaphatók.

I.euiiiubb szerkezetű egysoros és többsoros kapálóeszközök.
ezukorrepa, burgonya stb. megmunkálására.

Amerikai kézikapáló (kor. 1*1.50),
()sborne-léle hírneves "t'olunibia» fűkaszáló és aratógépek.

Hollingsworth szénagereblyek. 
Járgányos cséplökészletek minden 

nagyságban, 
Konkolyválasztó gépek, 

különböző szerkezetű gabonatisztitó- 
és szelelö-rosták

s egycb gazdasági gépek dús válusztékl'an.

Főraktár:

Budapest. VI. Váczi-körut 57|a
Részletes árjegyzék szívesen küldetik.
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I Schulcz 1 
könyvnyomdája. dÍNzkonyvkoteszete. 
papir- és írószerkcreske(Iése

\ GÖDÖLLŐ, Ferencz József-tér.
/ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

felhívni jól felszerelt

I
!
I

sok részére üzleti könyveket, ezégnyomással 
ellátott levélpapírt és borítékokat, számlákat,

Köny vny omöárnra.
könyvkötészetemre és

Papirkereskedésemre.'7?

€lvállalok: egyes müveket, hírlapokat, 
ügyvéöi-, községi-, pénzintézeti- gazdasági és 
egyleti nyomtatványokat, kereskedők és iparo-

Van szerencsém a t. közönség figyelmét <

árjeg1 zékeket, czimkártyákat s minőén néven £ 
nevezendő nyomtatványokat Ízléses kivitelben 
és a legjutányosabb árakon való elkészítésre.

\x Xi/omtalráni/rendelésnél kérném a miniül be-
| küldeni: kisebb alak és mennyisét/ ?/ óra. nai/i/tibb 

y alak és mmni/iséii Is óra aluli elké>:illelik. .1A*/-
4 rendelésnél értesítés es-dén s:t>méli/es<ii eljórók.1 . ..

KMKés rezbelyegzok

A Vll IV kJ ijutányos áron 2 nap alatt készíttetnek.

\

XXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXX\XXXXX\\XXX\X\\XXXXX' Z

Látképes levelezőlapok legnagyobb választékban! 

Saját kiadású gödöllői látképes levelezőlapok.

1000 ív ügyvédi nyomtatvány (minta után) 
legfinomabb fehér papíron .... 
drb 
drb 
drb 
drb

1000 
1000
1000
1000
1000 drb
1000
1000
1000

100

takarékpénztári leszámitoló-jegy . 
vált<•lejárati felszólítás (másolható) 
levélpapír ezégnyomással . . . 
boríték......................................................
nagy czim kártya..............................
üzleti számla..........................................
jegyzék ................................................
levelezőlap..........................................
meghívó (többszínű nyomássali

kor.

100

drb 
drb 
drb 
drb
2.-I" koronától feljebb
drb névjegy (csontpapíron) I kor. lelj.

< >li .jaj!

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

Köhögés, rekedtség és ehujdlkásodós ellen gnors es biztos 
hatásnak

E q g e r tn e I I p a s z f i I I á i,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek.

Doboza I korona és 2 korona. I’róluiiioboz 50 Ilii.
I'ö- és szclkiildési raktár:

„Nádor • gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16.
Kapható Gödöllőn: Szentmiklósi Béla gyógyszertárában.
Aihprti-lrsán: Lángból’ (ívnia gyógyszertaniban. Aszódon: 

Sárkány 1 .ászló gyógyszertárában.

f
Híjon I

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

PLISTILL EDE
h'iui'lkoz.ósi vállaltit:. < Í<’>1 ><>1 .1 .< >.>■.. X 1(50. sz.tiin.

Mindennemű koporsók kaphatok erez-, keményíti- vagy fényezett diófából, kisebb- 
nagyobb méretben. Szem lódelek, virágok, szalagok, sirknszoruk. viaszgyertyak. Szobabehuzások, 
ravatiil-l’elállitas. a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával. - nyitott 
halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi. akár vidékre is. minden felszereléssel ellogadtatik.

gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek a legjutányosabb árak mellett.

Mc Cormick llarvesting Machiiie-Coiiipanv
(diicagói nralógépgyiir)

Kévekötő aratógép, Köszörükészülék,
Fűkaszálógép, „íaisy“ marokrakó aratógép,

• gyártmány
Ne vásároljon, inig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte.

Millióin .1. Stillnniii.
igazgató.

Szénagyüjtö gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartalekrészek óriási raktara

Tossek minla könyvet kérni!

Évi termelés:
362.000 gép.

Budapest.
V, kerület. Váczi-ut 30. szám
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Viszontoláriisitók kedvező íbltótolok inollotí. kérésiéinek!
„E M K E‘ padlóí'énymáz! Magyar gyártmány!
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Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hímem vegyünk Berkes-féle

», E Ml K E «« p a t li ó f é ni y m < < t 5J
s Így elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési ezélt szolgaiunk, mert 5 százalék az ..EMKE" javára 
szolgál. A Berkes-féle ..EMKE" padló lakk : a szobapadlok fényezésére kiválóan alkal. .as. mert
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Berkes-féle ..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"

szobapadlo fénymáz: rögtön szarad es így a fényezett szoba már 1 oia múlva használatba vehető, 
szobapadlo lénymaz: szagtalan, tehal nem kell a kellemetlen terpentin szagol napokig a szobákban tűrni, 
szobapadlo lénymaz: mosható, s szárazra törülve fényé meg fokozottabb, 
szobapadlo fénymáz: 
szobapadlo fény máz: 
szobapadlo fény máz: 
szobapadlo fény máz: 
szobapadlo fénymáz: 
szobapadló fény máz:

1 ÍK <‘<i' bórinonívo bárhova. kJ korona.
Gyártás és főeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvarad. Eladási helyek: Murezkó Endre kereskedése ILitván. Kiéin Adolf < zegléd. Turnay Pál vaskeresked*  

Újpest. Berger Vilmos Jász-Beiény. Boros B.. Péter Mór Szolnok.

víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
lényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, lehat legtartósabb, 
üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik.
szeszszel hígítható.
kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolásául, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

.'4

*

* 
í

*

vj-' "A ''vkí'ífc' »h', vj.- »pr. . X»|í.' '.»|c X»)»7Xft»7X4k:'Xf|*7 '.»)»; kó|»Jr.»t*. X»l»- X»|»-X’í? i'*í

NYOMATOTT SCHULCZ J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÖDÖLLŐN.


