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Kéziratok nem adatnak vissza.

Májú s.
Kisarjadt a mezőkön a fii és halvány

zöld, zsenge levél pattan ki az elvetett 
magból.

Május van.
Pipacs virágos réteken aranyszínű hul

lámokat fodroz a májusi nap és szerte az 
élet mezején, a telvényes, kalászkihajtó 
földeken sűrű rendekb*  n vonul fel a munka 
hadserege, hogy csengő ásójával és csil
lámló ekevasával meghódítsa a világ leg
nagyobb hatalmát: a földet.

Mert vájjon van-e nagyobb hatalom a 
földnél ? Mi, emberek, a kik egyenként és 
összesen, a világ központjában képzeljük 
magunkat s a kik sajátlagos egyéni távla
tunkból úgy látjuk, hogy ériünk van a.te
remtés s hogy körülöttünk forognak a csil
lag rendszerek, mi magunk is gyönge és 
gö' ny< dező rabszolgái vagyunk 11 földnek.

Az a fizikai tétel, a mely a föld von
zásáról szól, fiziológiai tételnek is igaz s 
az emberiség léte, boldogulása, fejlődése 
annyira földhöz kötött, hogy már az evan
géliumi tanítás, mely pedig kutforrása min
den bölcseleti tudománynak, a földhöz köti 
az emberi létet.

Porból lettünk, porrá leszünk ! Ez a 
példázat első formai kifejezése a föld ha
talmának s évszázadok és évezredek ese
ményei igazolják, hogy szerte a világon — 
a magunk képzeletein fölépült anyagi vilá
gon, — n föld az egyedül uralkodó.

Éjszakai kép.
Irta : PAKOTSJÓZSE F.

A Maroson megjelentek a só — szállító tu
tajok s a parii omberek hosszút és nehezen lé
legzőitek fel:

— Itt a tavasz I
Még jócskán tartott az olvadás s a kései hó 

fehér foltokkal tarkázla a tavaszi szelőktől elzárt 
völgyek ölét. A Maros áradásban volt és piszkos, 
szürko hullámai kivelődve a partokra, tajtékos 
tarajukkal haragosan túrták a szántóföldnek ki
fagyott rögét. Dj azért a só-száilitó tulajosok 
nekivágtak a bizonytalan árnak. Enyedlöl Szegedig 
hosszú az ut s mire olérik az álsó-szegedi rakodó 
partot, épen közepén fognak járni a tavasznak.

Az éjszaka ráfeküdt a Maros völgyére. La
puj mester, a tutnjosok főfelügyelője olt gubbasz
tott az első tutajon és belebámult a vak homályba. 
Végig a rekkellyós part hosszában kikötve pihen
tek a tutajok; kormányos és evező mélyen 
aludtak.

LRpuj mester eltűnődve nézett a part irá
nyába. Fojtó csend feküdte meg a tájat s messze, 
bent ti part fölött sötét, hosszú jegenyék virrasz
tónak a némaságon. Hűvös volt az idő.

Lapuj mester beburkolózott meleg ezondrájába 
ós mégis fázott.

A viz mentén szél fújt, do nem az az egyen
letes, erős szél, amely pirosra csípi az arezot ós 
még fel is melegít, hanem. apró s/.< Ikölykök, 
amelyek hanezuroznak, futkároznak, bolondos jó- 
kodvel bujosdit játszanak és nincs rá mód, hogy 
meg lehosson menokedni tőlük. Besurrannak a 
nyakra szorított sál ránczain, n ezondra ujja in I

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Május havában minden pompázatos 
erejét kifejti a föld. Ekkor szöknek éleibe 
a természet erői; ekkor bontja ki szár
nyait a természet tüzmadara, mely lángot 
vet a léibe, az örök fejlődés soha ki nem 
alvó lángját.

A föld életének forradalmi időszaka 
e hónap. Rejtelmes pattogással, mámoros 
zsongással teli a levegő. Valahol nagy 
munka folyik. Láthatatlan erők tördelik 
szét bilincseiket és hosszú sóhaj borzong 
át a föld felett, mint rabság után a sza
baddá lett szív lélegzetvétele. Ez a föld 
újjászületése.

S az ember, a föld rabszolgája a rej
telmes izgalom, részegítő láz központjában 
kétszeresen rabszolgája lesz a májusi na
pon a földnek. A föld sarjadó, felszínre 
törő, forgatagos ereje átzuhog a szivébe, 
átpattog az ereibe és úgy érzi, hogy a ter
mészet forradalmi munkáját neki is vállal
nia kell. Ezért van, hogy az emberiség 
minden eseményének kivirágzása követi a 
természet időszaki kivk-ágzását.

A história bizonyítja, hogy az emberi
ség minden újításra törő, világfelforgalást 
ezélzó mozgalma a májusi hajnal lázában 
született meg. A hatalmát teljes pompá- 
pájában kifejtő földnek ereje szökött át 
ilyenkor az emberiség szivébe, hogy meg
teremtse általa a májusi biborpiros haj
nalokat.

A má-nnk, a jelennek vilávmegvá 11ást

keresztül, bebújnak nz ember kalapja alá és addig 
addig csiklandozzák az orrát, amig az ember jó
korát tüsszent.

— Kedves egészségére I
— Lapuj mester dörmőgve fordult hátra. 

Az ördögbe is, kinek van kedve most udvariaskodni ?
Senkinek. Csak képzelődés volt. A part men

tébon végig terülő tutajsorul mindenki aludt, csu
pán a szélkölykök pusmogtak — suttogtak. Talán 
ők tréfálták meg a mogorva, rosszkedvű éj
szakázó!.

Lapuj mester bosszúsan mélyedt maga elé. 
Tá’ ol a part irányában az őrt álló hosszú jege
nyék mögött valami halovány fényesség tűnt a 
szemébe. Apró, világló foltok, amelyek szép sor
jában követték egymást. Vájjon mik lehelnek ? 
Lapuj mester a gondolatnélküli ember tunyaságá
val tűnődött cl ezen. Lassan-lassan eszmélni kez
dett. Nyilván ablaksor az, valami nagy épületnek 
kivilágított ablaksora.

Nem csalódott. Amint meröbben vizsgálta a 
fekete jogenyéket, mögöttük lassanként kiváltak 
egy nagy, tornyos kastély körvonalai.

Gazdag, gondnélküli emberpár, lakhatik ott, 
gondolta Lapuj mester és a gondolatra elégedet
lenül sóhajtott. Lehúzta a fejét a ezondrája gallér
jába és megborzongott, mint a hideglelős.

Csakugyan mintha láza is lett volna. Csa
lóka képek rajzottak fel előtte a az egyik szinte 
határozott alakot öltött. Amott a sőtél jegenyék 
mögül fehér árnyék vetődött ki az éjhomályból 
és lassan, imbolyogva jött közelóbb. Egyenesen a 
partnak. Olybátetszeti, mint egy testnélküli fehér 
szellőm aki tóvetegen keres vulamit o másvilág- 
boli földön.

Az éjszakázó megrendült o látománytól. Mi az ? 
Hirtelen valami sikoltás reszketett végig a 

parton, elkényszeredeti, végtelen sóhaj, mint ami- I

Sxer/tesxtöség és kiadok ivatal:
Aszódon, Grosz. S. papirkereskedésében.

Hirdetések:
egyezség szerint jutányos áron közőltetnck. Nyilt-tór sor*  

HO fillér. Előfizet óin lenek nagy árkcdTezméay.

hirdető eszmehal ezosai, a szoczializmus 
hívei is május első napját avatták fel ün
nepüknek, önmaguk és czéljaik lényegét 
erösbbitvép^tzgnrl,^ hogy a föld forradalmi 
időszakának dátumához kötik a maguk for
radalmi dátumát is.

Am egyik eszme halálát kőveti a má
sik eszme születése. A szoczializmus el
múlhat, elpusztulhat, de május havának 
forradalmi lényege örök marad s mindig 
nőni fog olyan eszme, mely pirosbetüs 
ünnepi napját virágos Május biborpiros 
hajnalára fogja tenni.

Mert május a természeti erők gyújtó 
pontja, a honnan kezdetét veszi a fejlődés, 
haladás, a honnan kiindul a lét.

Biborpiros hajnalon ébred a világ, 
lobogó, tűző nap és feleltünk: Május van!

A főváros konkurencziája.
Közel vagyunk a fővároshoz; oda járunk 

szórakozni, vásárolni s ez az oka nálunk a keres
kedelmi, ipuri, gazdasági és társadalmi pangásnak-

Elmondjuk őzt a keserves sóhajtást mind’ 
nyájun, nap nap után és nem vesszük őszre, hogy 
miamit kifelejtettünk n panaszhoz hozzá tenni 
azt, hogy mindezek emberi gyarlóságunk ős túl
ságos hiúságunk az okozója.

Tekintsünk vissza nz útra, amelyon haladva 
őseink ős mi, — o pontra jutottunk.

Nagy hiány volt Magyarország fejlődésében, 
hogy nem volt olyan fővárosa, amelyik össze
gyűjtse a nagy szellemi és gazdasági erőket. Meg
látszott ez különösen akkor, mikor u török kive
rése után a kényelmesebb, lomább élet után vá
gyó nemesség nem találta meg azt, a mit a kő- 
nvosebli iz.lés keres. Azt leírni mondani, nem tudta 
kor egy lelek válik ki testéből. Lapuj mester han
gos vizlocscsanást hallott.

Felugrott. Ez már nem álom, nem csalóka 
képzelődés, ez valóság. Végignézett a tutajokon, 
de senki sem ébredezett, liánom amott a part
szakadék mellett hullámot vetett a viz és a habok 
nyugtalanul verdestók a rekeltyés bokrok tövét. 
Egy erősebb hulláin hirtelen fiatal, szép női testet 
vettek föl.

Az éjszakáiét megdermosztetto a meglepe
tés. A hullámok közé akart ugrani, do mintha 
vaspánczél szorította volna le, kiáltani szeretett 
volna, de mellébe fagyott a hang.

Egyszerre csak futó, suhanó alakokkal né
pesült meg a part. Sötét árnyak törtek a viz felé 
s egyikük, egy imbolygó, fáradt árny megállt a 
part felett. Rokkant, hajlott vén ember volt. A 
karjait kitárva bámult a vízre ós sóhajtott.

Fagyos, hideg szél csapott végig a Maros 
völgyén. Lapuj mester reszketve húzta lo újra 
fejét a ezondrájába és lehunyta a szemét.

Mire felnyitotta, üres volt a part s a hajnali 
szürkület fakó világossággal öntötte el a vidékét. 
Messze a jegenyék mögül halvány fénypontok 
csillogtak s a rokettyós bokrok közölt egy-kót ma
dár csipogni kozdett.

Lapuj mester kétkodve nézett maga köré és 
úgy rémiéit, hogy álmodott. Nehezen lélegzőit f 
s inig gyanakodva bámult a homályból kibonta 
kozó kastély irányába, harsányan kiáltotta át a 
tulajokra:

— Hajból Ébredjolek I Indulunk!

Akinek nem kell muzsika.
Irta : I, U C Z 1 Á N.

Fővárosunkban örvendetesen fejlődik a klub
élet. De még mindig sok hiányosság mutatkozik. 
A rendőrség, mint halijuk, mo t a Megzsaroltak

FERENCZ JÓZSEF KESERUVIZ az egyedül elismert kel
lemes izü természetes
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elkölteni jövedelmét, Bécsbo, külföldre ment lehal, 
hogy fény, sebben élhessen.

Ott azután clnéinelescdetl, idegenné lelt és 
megszokta inugal inlernáczionális lénynek tokin- • 
teni, aki esik áldozatot hoz, hs valumi hazafias 
dologban a viszonyok kényszerűsége alatt közre
munkál.

Az utóbbi rövid tiz esztendő azonban gyöke 
résen változtatta meg a viszonyokat. Budapest 
fejlődésnek indult és hihelelenül gyorsan cinciké- , 
delt világvárod niveuui.ra. J«»l érzi ber.nee magát 
az idegen és főuraink p iuz nris.ukrataink is fel- i 
találják bt nno inii.d azt, amit kivannak, sőt azt ! 
mondhatjuk, hogy lövároiunk ma már a legké
nyesebb igényeket is kielégítheti, pompa, kényei in | 
s a szórakoztató helyek és élvezeti dolgok olcsó
sága cs könnyen hozza félhető volt a tekintetében.

E ténytől önként következik, hogy vonzereje 
a kiválóságokra olyan mint a mágnesé a liizro, 
vagy a gyertya’ fény világa a ; éjjeli pillangóra. 
Üdvös-e vagy karos: az más kérdés. Minden 
esetre a viszonyoktól és az egyéniségektől függ ; 
de hogy kellemes, az kétségtelen.

A vidéki helyeken sok a tehetséges és sok 
a jómódú ember szóval sok az olyan, akinek va
lamilyen egyéni kiválósága van. A várost pedig 
az emberek teszik. Do a legutóbbi felfogás az 
volt, hogy műdén tehetség s embernek Buda
pesten a helye s minden tehetségesebbnek látszó 
egyén oda is törekedett. Természetes most már 
az is, hogy ezen gyors változása a viszonyoknak 
bizonyos reakciót szült. A főváros is degeneráló
dott s mi megesömörlöllünk tőle annál ií inkába, 
uie4 észrevettük, hogy erős és veszedelmes kon
kurensünk. Mi vidékiek voltunk azok, a kik le
szóltuk saját váró-unkát s minduntalan Budapestre 
szereltünk hivatkozni. Igaz, hogy a nagy közpon
tosítás vitte ilyen ferde irányba a közfelfogást s 
most olt vagyunk, hogy nem bizunk a vidék ere
jében, ellenbe n kiábrándultunk a fővárosból s nem 
akutjuk elhinni, hogy a nemzet szive. Legalább 
is azt gondoljuk, hogy nagyon távol áll attól, mert 
az igazi nemzeti erő a vidéken van. A kiváló, 
kiválóbb és legkiválóbb férfiak mindannyian a 
vidék szürkeségéből emelkedtek országos magas
latra : az erkö esi erőt mind a vidék adta, no 
meg a pénzt is, a miből a főváros fölépült. Ez 
ugyan éppenséggel nem baj, sőt a legnagyobb 
szükség volt, a dologban csak az a szomorú, 
hogy a vidék megsínylette, még pedig nagyon. Ez 
idő szerint minden a fővárosban van, a vidéken 
alig maradt valami. Czipészünkben, szabónkban 
nem bizunk s elmegyünk 1 udapestre öltözködni, 
zöldre meszelt hazunk nem elég nagyszerű, ma
jolika hazak u'an vágyunk, a melyek szépek ugyan 
de hidegek s olyan drágák, hogy nem jut ben
nük u gazdának ennivulora. Ha a gyomrunk faj, 
budapesti „tekinlélyiyei44 kuráltatjuk. Ha van egy 
okos emberünk, nem hiszszük el róla, hogy okos, 
inört még vidéken van és nem Budapesten. A 
minthogy n i vidékiek i.em bizunk a vidékben, a 
tehetségesebb lakosok csakugyan a fővárosba köl
tözzek részint ,fölfelé törni44, részint nyomorogni. 
Vagy elhanyagolják magukat, mert hiszen a vi
déken úgy sincs senkinek becsülete. Pedig ez 
merőben egészségtelen állapot s erről legékes- 
szólobban tanúskodik a fővaros a maga üres lát
szatával. hazugságaival.

klubjának létesítésén fáradozik. Kétségtelenül hé
zagpótló vállalkozás. Az utóbbi napok ugyanis be
igazolták, hogy pezsdülö fővárosunkban zsarolók 
feles számban találhatók. Mit ér ez, ha nincs 
megzsarolt.

Törvénykezési szempontból a zsaroló meg
zsarolt nélküi csak ideális és ideiglenes fogalom. 
Fontos közbizlossági érdekek sürgetik tehát, hogy 
a zsarolok állandóan megfelelő mennyiségű és 
minőségű megzsaroltakkal egésziltessenek ki. A 
Megzsaroltak klubjára ebben a tekintetben fontos 
hivatás várakozik. .1 rendőrségnek úgyszólván házi 
gyári-telepe lesz, hóimén becsvagyának kielégíté
sére mindig sz rézből hivatásos megzsaroltakat, 
mi nemcsak ambicziót, de a magyar börlönügyet 
is előnyösen fogj t fejleszteni.

Közművelődési tekintetekből, nem csekélyebb 
jelentősége van a most alakuló Zenegyülölök egye
sületének. A logikával elegyes statisztika örök tör
vényei sürgetik e klub keletkezését. Nézetünk sze
rint égető szükség kielégítéséről van szó.

A helyzet ez: a fővárosban évek óla fényen 
eredménnyel szlagnál a Zenekedvelők egyesülete, 
holott a konczerlek statisztikája az mutatja, hogy 
1000 emberre atlag 112 5 zenekedvelő jut.

Ha az elenyészlő csekély hányad a klubéletre 
alkalmatos, mennyivel szükségesebbnek látszik a 
túlnyomó többségnél az egyesülési szellemet meg
teremteni.

Hivatásos zenegyülölök egyesüléséről van 
szó. olyan emberek társulásáról, kik a muzsikál 
őszinte meggyőződéssel gyűlölik. A közönyösök 
a -/ámításon kiviil esnek.

A '• g Iszánlabb zenegyülölök természetesen
• . kik a saját muzsikájukon kívül

’Ytli langbnllamot elkeseredetten ül- 
- .ick. M« ly ; •<i megvetést találtunk a zene 
bálit a zongoralanároknal. kiknek életében és

töltünk igen is, hogy nem bizunk a 
vidvkbíll s ...apunk le ömmiRUOkal.

Ilyen körülmény' . S"Zö ' a vidék pangása 
szükségszerű következmény s 1 yen kő; í. menyek 
között nem lendülhet föl sem ipar, sem l.ullura. 
Mert, hogy némelyekben inindnzonaltnl meg ven 
a helyes f i fogás, ez nem változtat sokat u dől- 
gon mivel nincs meg ni önbizalom n Köz'udat- 
hmi. Am törekedni kell, hogy meglegyen. A ló
varos fejlődésének alapja már inig van vetve, 
most mar csuk idő kérdésé, hogy igazán m imé- 
livé is véljek, do most már nincs olt arra, hogy 
u főváros lamog.'.láHib'in a vidék kimerüljön s 
éppen nem volna észszerű, hogy elsenyvedjen.

Elérkezett az ideje u vidék fellendítésének, 
erősítésének. így lesz, víuosíususal lei z élet. így 
lesz élet a városban. S ha a nemzeti erő csak
ugyan a vidéken van — a minthogy olt is van 
■— ez az erő megkétszereződik.

Ma már nem okvetlenül szükséges, — hogy 
a fővárost gyarapítsák, ellenben az országnak 
nagy érdeke követeli, hogy a vidék erős, hatal
mas legyen s ne internaczionalis, kozmopolita 
irányban fejlődjön, hímem minden egyes boly erős 
vara legyen a nemzeti érzésnek, hazaszeretetnek 
és az erkölcsök tisztaságának.

HÍRE K.
A király Gödöllőn, ö felsége a király — 

mint megbízható forrásból értesülünk — bősz- 
szabb tartózkodásra csak e hó végén, az eddigi 
megállapodások szerint csak május 23-án jön 
Gödöllőre s igy a fővárosi lapok azon hire, hogy 
már e hó 6-án érkezne meg kisérclévcl állandó 
tartózkodásra, merőben téves. E hó 6-án tényleg 
ki jön ö felsége Gödöllőre és Valkón fog ez al
kalommal vadászni.

Kinevezés. S p a 11 a Aurél másodosztályú 
százados, a gödöllői csendőrkülönilmény parancs
noka I. osztályú századossá neveztetett ki

Esküvő a halálos ágyon. Rákos-Keresztur 
községben megható esetről ad hirt tudósilónk. 
Balogh Péter földesgazda nőül vette a haldokló 
Sztrupka Rózsit. Az anyakönyvvezető april 29-én 
megjelent a vőlegénynyel és a tanukkal a hal
dokló leány ágyánál és összeadta öt mátkájával. 
A polgári eskelés után a leány nehány óra múlva 
meghalt. Temetése az egész község részvéte 
mellett, — e hó l én ment végbe.

Páiyázat. A domonyi postamesteri állásra a 
kereskedelemügyi miniszter pályázatot irt ki. E 
hó 8-ig adandók be a pályázati kérvények a bu
dapesti posta igazgatóságnál.

Kinevezés. A belügyminiszter a gödöllői 
anyakönyvi kerületbe Szabó Pál nyug, jegyzőt 
anyakönyvvezetöhelyettessé nevezte ki.

Varmegyei tisztviselők kongresszusa. A vár
megyei tisztviselők múlt hó 2ti-an kongresszusra 
gyűltek össze Budapesten a vármegyeház nagy 
termében. A kongresszus — mely elnökéül al
ispánunkat választotta — a fizelés rendezés és a 
vármegyei tisztviselők országos egyesületének meg
alakításáról tanácskozott.

Gödöllői bíró választás. Még ki sincs tűzve 
a községi bíró és esküdt választások határideje.

idegeiben a C-durskála oly iszonyú pusztításokat 
vitt véghez. Ezeket nem egyszer látjuk fogcsattogva 
dühöngeni, ha muzsikáról van szó.

Első osztályú zenegyülölök toborozhat ók a 
zene kritikusok tisztes ezéhéböl ; kiknek egész 
élole abban telik el. hogy egész kedélylyel és 
zenelckszikonnal fölfegyverkezve a diszharmóniára 
leselkedjenek. E szánalmas teremtmények az örök 
melódiákat csak akkor, csak ui?y tudják éivezni, 
ha egy öreg hiba csúszik belé. A gikszeren inntn 
a muzsika elöltük banális és gyűlöletes fogalom.

De a legelkeseredettebb zenegyülölök a szom
szédok. Érijük azokat a szerencsétlen egziszten- 
cziákal, kiknek lakásviszonyaik ugy alakulnak, hogy 
a szomszéd lakásban zongorák léteznek. Ezeknek 
gyűlölőié a muzsika iránt hihetetlen mélységeket 
mulat, ölni gyilkolni képesek, lm egy torz akkor
dot. vagy akárcsak egyharir.inczkelted taktust 
hallanak.

A kiakolbólitolt operainlondánsok szintén ki
tűnő kvalitású zenegyülölök, valamint azok az 
énekesek, kik hangjukat és szerződésüket elve
szítették.

Agilis tagjai lesznek a zenegyülölök klubjá
nak a csőd szélén fészkelődé zonomükoreskedök, 
valamint a nyngalombavonull kóristák, kik 80 frt. 
havi fizetésért kornyikálták végig egész életüket: 
A gróf belefult a vízbe , . .

De kilátás van arra, hogy a zenekedvelők 
egyesülete testületileg átpártol a Zenegyülölök 
klubjához. E kitűnő ogyesülél ugyanis az utolsó 
kél esztendőben oly kedvetlenül kedvelte u zenét, 
hogy halló-érzőkének látható részéi : a fülét sem 
mozgatta. A fülnek podig nemcsak az állatrajz- 
ban, de a muzsikában is fontos szerepe van. Fül 
nélkül, mondják a zenetudósok, nincs sem fül*,  
sem filharmónia. A muzsika pár exellence fül
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már is megindult a korteskedés a bíró kandidátu
sok mellett. Dinnyés .János, a jelenlegi biró á 
legfőbb aspiráns. Parija már megmozdult és erő
st n szervezkedik. Endogotik még Lizits Károly és 
Adáni Ferencz nevei', kik mellett a földmives 
polgárság egy része Bura Mihályt szerelné meg
választani. Annyi tény, hogy az előjelekből ítélve 
minden esetre érdekes választásra van kilátás s 
igy Gödöllőnek ismét meg van a szonzácziója.

Bajba került korona tanuk. Verseg községben 
a mu't év szeptember 21-én lánczmulatság volt 
a Balajti-féle korcsmában. Éjjel 11 óra tájban 
Kepes János, Mészáros János, Mészáros Zsigmond, 
Tasi Mihály gazdHcmberek, valamint a két Mészá
rosnak n felesége együttesen ballagtak széles jó
kedvükben a bálbó hazafelé. Útközben a Hirschlor 
korcsma elölt találkoztak Szörös István ós Oláh 
Dezső muzsikiisczigányokkal, akik előzőleg a 
balban játszották, most pedig a segédjegyzö hívá
sára, ennek lakására igyekeztek, hogy ott muzsi
káljanak. A jókedvű báli társaságból Mészáros 
János mikor meglátta a czigányokat, rájuk pa
rancsolt, hogy muzsikáljanak neki ott az utczán- 
A két czigány el is játszott egy rövidke nótát s 
azután a sogédjogyzö lakására akartak menni. 
Ekkor Kepes János gazda szólalt meg: — llohól 
Várjál csak még, nem addig van az ! — kiáltott, 
rá a czigányokra, mire Szőrös István felelt vissza; 
— Talán megakarsz gyilkolni ? A berúgott Kepes 
erre ezen szavak kíséretében: — Hát kit gyil
koltam még én meg te ? — S ezzel Szörös István 
muzsikust úgy pofon vágta, hogy ez a földre esett. 
Ezt lát.a Mé-záros János, Mészáros Zsigmond ós 
Tasy Mihály szintén rúglak egyet a földön fetrengő 
czigányon, aki ezen ütlegelés következtében meg 
is halt. A pcstvidéki törvényszék a befejezett 
vizsgálat után, melynek során a két Mészáros ós 
Tasy Mihály egyetértője# azt vallották, hogy csak 
Kepes János bántotta az elhunyt czigányt, csakis 
Kepes Jánost helyezte vád alá erős felindulásban 
elkövetett súlyos testi sértés büntette miatt. A 
megtartott első fölárgyaláson, mikor kiderült, hogy 
Szörös halálos ágyán Mészáros Jánost nevezte 
meg gyilkosául, ez azzal állott elő, hogy Kepes 
beiéinerle elölte s többek előtt, hogy ö sújtotta 
halálra Szőröst s 500 forintot Ígért annak, aki 
magára veszi a gyilkosság vádját. A törvényszék 
ezen ujabbi terhelő bizonyítékra beidézte Mószá- 
rosék összes tanúit, de ezek az április 29-én meg
tartott második tárgyaláson olyan aggályos vallo
mást teltok, hogy a törvényszék Tóth István dr. 
ügyész és Kisfalvi Rezső dr. védő meghallgatása 
után elrendelte a bünvizsgálatot halaltokozó sú
lyos testi sértés büntgtto miatt Mészáros János, 
Mészáros Zsigmond és Tasy Mihály koronatanúk 
ellen s az iratokat áttetto a vizsgálóbíróhoz.

Kitüntetés. A bpesli vadászati kiállításon a 
kiállított vadászati segédeszközökért S t o r z Má
tyás gödöllői cs. és kir. vadász elismerő oklevél
lel lünlettelett ki.

Mulatság Mátyásföldőn. A Kisiparosok Orszá
gos Segélyzö és Nyugdíj intézete saját alapja 
javára junius 14-én Mátyásföldön szinielöadással 
és tánczczal egybekötött mulatságot rendez.

Menetrend változás. Az aszód—halasa gyar
mat—losonci vonalon e hó l.-élől a jelenleg 
Aszódról Losonczra és Losonczról Aszódra közle
kedő délutáni vegyes vonat helyett egy-egy uj 

kérdés. A zenekedvelós pedig, mint egyesület, ma 
már fülönfogva som tud prosperálni.

És ezzel megnyílt a zenegyülölet kórszaka. 
Ütött a szabadság órája! A hangok kiszabadulnak 
a hangjegyek békóiból s a karmesterek káplár
botja nem fog zsarnokilag suhogni.

S ha a zenegyülölet uralomra jut, ha klub
jának alapszabályait a minisztérium helybenhagyja, 
öröm lesz zsurokra járni. Még a Lipótvárosban 
is 1 Senkit sem fog az a veszedelem fenyegetni, 
hogy kegyelem nélkül végighallgassa a házi ki
sasszonytól a Kegyelem — áriát.

A Zenegyülölök egyesületére a téren nagy 
reformok várakoznak. Vajha ‘beváltaná a vára
kozásokat 1

Bevádolfah . . .
Bevt'idoltnk a biróuíl,
Hogy tilosban jártam ;
Barna kis lány szép ajakát
Ajakamra zártam.

A biró ur reánk nézett
És imigyen szólott:
A panaszos vegye vissza
Az ulrablolt csókot.

Pallatinus Józief.
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bú jós leányával Gödöllőn, nz izr. temp
Ezt megelőzőleg a polgári szertartást 
József főjegyző, kir. anyakünyvvezutó 
melynél tanuk voltak: a menyasszony 
Dinmant József fakereskedö, a vőlegény 
Gráf Aladár vnskereskedö. Az esketési

személyvonat helyeztetett forgalomba. Az aszód 
losonezi irányban közlokndö személyvonat. Aszódon 
•csatlakozik n Budapesti öl délután I) óra öt) porcz- 
itor induló gyorsvonathoz.

Fényes esküvő. N.igv közönség el it! ta-t .Itn 
esküvője! aprít. 2 r-an <1. u. 8 órakor Jónász Ödön 
Spitzor Rózsik.i kisasszonnyal, Spitzer Ignácz ke
reskedő ‘ n»j..n«..
lomban. 
Szlabey 
végezte, 
részéről 
részéről ___
szertartást dr. Kiéin József rabbi személyesen 
végezte és remek beszédet intézett az uj párhoz. 
Az egybekolési ünnepélyt a menyasszonyi háznál 
reggelig tartó lakodalom követte, melyen Béla 
■czigány huztn a talpalá valót ' ilágos virradtig.

Felmentő ítélet. Megírtuk annak idején mi 
is azt a gya ázalos esetet, melyet Besnyön egy 
fiatal sulianez ember Özv Striczky Jánosáé nevű 
S'd éves ko'dus a szonyon erőszakosan bovon- 
szolván öt az erdőbe, — két Ízben is elkövetett. 
A sulyoian sérült nő uz aljas tett elkövetésével 
egész határozottan Ghmelovszki Eorencz 18 éves 
molnári*  gényt vádolta meg. Múlt hó 80-án volt 
oz ügyben a végtárgyalás, melyen a vádlott tngu- 
-dásával szemben maga az öreg 88 éves anyóka 
is elejtette a vádat s kijelentette azt, hogy ittas 
lévén, nem bizonyos abban, hogy a tolt elköve
tője tényleg u vádlott volt. A törvényszéki orvos 
szakértők véleméngo is montöleg járult ehez éi 
■ezek alapján dr. Bezsilla István gödöllői ügyvéd 
védelme után Cmelovszky Eeronczet a vád és 
következményei alól felmentették.

Legfelsőbb kitüntetés. Lenárd Pál m. kir. 
■crendőr századost, a gödöllői csendőr különítmény 
hosszú időn át volt parancsnokát s a helybeli 
társas élet egyik legrokonszenvesebb, közszeretet
ben álló tagját, — ki asztmatikus betegsége miatt 
már régebb idő óla nyugdíjaztatásért folyamodott, 
cink a szolgálati érdekek tartották még helyén, 
legfelsőbb helyről jött szép elismerés érte. Nyug
díjaztatása alkalmából őrnaggyá léptettetett elő, 
miután hónapok előtt Ö felségétől már nmgkapta 
a Feroncz József rend lovag keresztjét. Őszintén 
kívánunk szerencsét o szép kitüntetéshez.

Wiéncr Módé. — Május Hónapjára a Wiener 
Mód) is tavaszi díszt öltött. Gyönyörű tavaszi ul- 
■czai, látogató és kerti ruhák, remek pongyolák és 
czélszerü kézimunka minták tarkítják — e fénnyel 
és ponyvával kiállítóit számot. — Gyermek dinit 
■ezimii melléklete is értékes, hasonlóan háztartási 
és szórakoztató része. Tessék ingyen mutatvány 
számot I érni a kiadóhivataltól (Becs gumpendorfer 
slrasszo Nr. 91 ja)

Baromfi kiállítás. Vármegyénk gazdasági 
egyesülete a vármegye baromfi tenyésztésének elő
mozdítása érdekében egy baromfi-tenyésztési szak
osztályt létesített, mely tervbe vette, hogy szeptem
ber vegén, Czegléd városban egy vármegyei jellegű 
vásárral egybekötött baromfi-kiállítást fog rendezni. 
A kiállításra előzetesen is felhívjuk a baromfi- 
tenyésztö gazdaközönség figyelmét azon czélból, 
hogy amennyiben a kiállításon részt óhajt venni, 
a kiállítási anyag összeállításáról eleve gondoskod
hassál*,  nehogy a tenyésztésre alkalmas anyag, 
mint közönséges piucz.i áru, idő előtt piaczra 
vettessék. A kiállítással egybekötött vásáron 25—60 
darabot magában foglaló udvarokban és 3 drb 
törzset magában foglal ketroczekben lesznek ki- 
állithalók. 1. Magyar fehér, vörös és kendorumgos 
tyu’t s ezek keresztezés vagy beltenyésztés utján 
való nemesítése. 2. Tisztán tenyésztésre es a ma
gyar fajta nemesítésére alkalmas nemes tyukfajták 
(orpington, plymouth, langshán, dorkings, slb 3. 
Pulykák (fehér, bronz, stl>.) 4. Ludak emdent, 
magyar, emdenivel nemesített magyar). 5 Kacsák 
(pekkmgi, nvbesbouri, magyar és nemesített ma
gyar). 6. Gyötigylyuk. 7. A fentiekből kivi olt 
(exooi") anyag. Mindezt csak tájékozás végett kö
zöljük, részletes felvilágosítást a kiállítás részletes 
tervezete fog nyújtani.

Dilostély ós zászlószenteles A műnké -ott
hon telepi dalkör" 191)3. évi IV. üzleti évét május 
2-án a Führingcr fé e vendéglő összes helyiségei
ben (XI. ulcza 8. sz.) Kaltenecker Artúr egyl. 
karmester vezénylete, Brueknor Eugénia urhölgy 
és a „zenekedvelők társasága*  közreműködése 
mellett, az utazási alap javára rendezett táncz- 
ezal egybekötött dsleslólylyel kezdette inog s ezzol 
kapcsolatosan h.rlotta ideiglenes zászlójának fo ■ 
avatási ünnepélyét is. A mulatság műsora a kő
vetkező volt: 1. Boros A. „Katinka induló és 
Gisser. .Plaisir Köblössé*  2. Aggliázy. .kényes 
csillag ós Ilubor K. Szabadságdal előadva a férfi
kar állal 8. Majd egy Rossim. „Cuvutina a 
„Szovillai boibély" cznnü operából, szenzácziós 
sikerű szám következett ónokló Briteknél' Eugénia 
urhölgy, zenekar kísérettel s frenlikus Uipso m 
aratóit. 4. Erkel F. „Takarodó" ós Ennyi 
E „Kertem alatt...“ énekelte férfikar. Ezt kövel.o az 
ideiglenes zászló fölavatása Majd a zenekar udiu 
olö Ellonberg „Souvonir do Vilna*,  
zűrjét óriási sikerrel, ulánna Zichy G. *bzcro-  
i»ád“ és Angyal A. „Magyar Népdal4 következtek 
a férfikar pompás előadásában, Műsor után lánez 

virradtig. Érdekes volt a programban hogy a mű
sorban foglalt férfikarok, a temesvári dalárverse
nyen mint összkarok lösznek előadva,

Vásárterünk A közelgő vásárra tekintettel 
i-mét felhívjuk hatóságunk figyelmét vásárterünk 
teljesen rendezetlen voltára, a mi azt eredmé
nyezi. hogy a fölhajtók egyik bolyén a vásárnak 
ö*szo  tömörülnek, mig a másik rész üres. A vevő 
közönség megérkezésével azután ebből kifolyó
lag egyik helyén a vásárnak életveszélyes tolon
gás támad örömére a fővárosból oz alkalmakra 
kiözőnlő tolvaj népnek, mig a másik részok — 
nem lévén bennük eladó, — üresen maradnak. 
Azt hiszszük, hogy a vásári árulók helyes elhe
lyezkedésére nézvé a rendőrségnek kellene intéz 
kedni. Felhívjuk e fontos dologra az i letékes 
hatóságok figyelmét annál is inkább, mert a vá
sár bérlő érdekei is megkívánják a megfelelő 
intézk°déseket.

öngyilkosság. Iszonyú módon vetett véget 
életének Fischer Dezsönó az aszódi állomási 
föntik fiatal, szép ncjo. A fővárosban időzvén, a 
központi pályaudvarból Bicske fölé induló sze- 
mélvvonat elé vetette magát és a vonat korekei 
annyira összeroncsollák fejét s lábait, hogy ne
hány órai kínlódás után meghalt. Az öngyilkosság 
okául — többen itt nálunk — boldogtalan családi 
életét hozzák fel, ez azonban csak találgatás, 
melynek aligha van valami alapja.

Spárg«- Gödöllőn termőit, naponként friss 
vágás, kilónként 1 koronáért kapható. Hol? meg
mondja a kiadóhivatal.

Homok 170 waggon homok kerestetik ez 
évboni szállításra esetleg évekre szóló szerződés
sel a gödöllői máv. állomásra egy budapesti első 
rendű ezég állal. Ajánlatok mintával és árjelzés
sel lapunk kiadóhivatalába kéretnek ,Ho in o k" 
czim alatt.

Elfogatás. E hó 26-án Aszódon a Búza-félő 
mulató helyen latartóztalta a hatvani ciendörség 
Schveilzer Feroncz Szvoboda Lajos és Kohn Ben
jámin budapesti gonosztevőket, kik a hatvani vá
sáron kirabolták Kelő Miklós szt Mártonkátai gaz
dát. Átadatlak a hatvani vizsgáló bírónak.

A nagy jutalom. Az osztálysorsjáték záró- 
huzása után mindenki izgatottan várja, hogy ki 
nyeri meg a 600,000 koronás nagy jutalmat. A 
napokban lefolyt húzás alkalmával a legnagyobb 
oszlrtlysorsjálók-iizlet Török A. és Társa bankház 
(Budapest. Teróz-körut 46.) 4 szerencsés vevői
nek kedvezett a ritka szerencse és 4 család most 
úszik a boldogságban, hogy e ezég szerencséjé
ben bízott és hűen kitartott a Török bankház 
mellett. Ezen a nagy jutalmon kiviil ugyancsak a 
VI. osztályban a 30.000, 20,000 két 10,000 koro
nás, több .5000 és sok egyéb főnyereményt fizo- 
tott ki o szerencsés bankház vevőinek, úgy, hogy 
ezen egyetlen egy osztályban körülbelül egy és 
fél millió koronát nyertek a szeroncsés vevők 
bankházunkban. Ezen uz alapon nemcsak a leg
nagyobb, hanem a legszerencsésebb bankháznak 
is mondhatjuk a Török ezéget. A hálanyilatkoza- 
tok száma, melyeket e ezég szerencsés vevőitől 
kapott, igen nagy. Az a határtalan bizalom, me
lyet e bankházzal szemben vevői tanúsítanak, 
folyton szélesebb körökben terjed el, mert a nagy 
közönség már ismeri e ezég szerencséjét, korrekt 
üzleti elveit, pontosságát, diskréczióját és előzé
kenységét, inditatva érezzük magunkat a Török 
A. és Társa bankházát Budapesten, (föüzlet: VI., 
Teróz-körut 46, fiókok: Váczi-körut 4, Muzenm- 
körut 11, Erzsébet-körut 54). a ki oly számos és 
nagy nyereményt fizetett ki már vevőinek, min
denkinek ajánlani, mert uz osztálysorsjegy vásárló 
közönség itt teljes biztonságot élvez minden 
irányban.

Barómfítenyésztés czim alatt Ilreblayné 
Dodinszky Adél szerkesztésében husvét 
vasárnapján új heti képes folyóirat indult meg 
E lap melynek munkatársai hazánk legelőkelőbb 

Alistul Sde
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Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágik, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobabebuztlsok, ravalal-felúllitás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott haloltaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akar vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.
Mt*  Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. -*9M

gazdasági írói, felöleli a gazdasági és sporlbaromH 
galamb az éneklő és díszmadár és a házi nyúl- 
tenyésztési ágozatokat. Az ölsö szám igen válto
zatos és értékes tartalommai csinos alakban je
lent mog. E heti folyóirat ára a folyó évre csak 
6 korona. Megrendelhető a „Baromfi Te
nyésztés" kiadóhivatalában Budapesten, VH., 
CNÖmöri-ut 5. Mutatványszám bárkinek azonnal 
és ingyen küldetik.

A fonciéro Pesti Biztositó Intézet április hó 
16-án tartott évi rond< s közgyűlését Kilényi Hugó 
miniszteri tanácsos elnöklőié alatt. A közgyűlésen 
27 részvényes jelent meg 326 szavazattal. Ax 
igazgatóság jele itóse szerint nz évi tiszta nyereség 
260.533 korona 51 fillért lesz ki, amelyből az 
alapszabályok értelmében ennek 10 százallékát le
vonva a közgyűlés rendelkezésére 224.480 korona 
17 fillér áll. Ebből 5%-os osztalékul 150.000 ko
ronát fizetnek ki, az ezután megmaradó 84 43 
korona 16 fillérből jutalék fejében 15 százalék 
levonatván, marad 71.83 korona 15 fillér, mely 
Összegből a részvényesek között iclülosztalék ezt- 
mén további 2 százalékot, 60.000 koronát adnak 
s a fenmaradt 11.803 korona 15 fillért uj szám
lára Írják. A részvény szelvények 14 koronával 
(7 százalék) már ápr. 17-élöl bo lehet váltani. 
Az igazgatóság jelentésének tudomásul vétele 
s a felmenlvénvek megadása után Kovács Ernő 
részvényes indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott az igazgatóságnak, a felü
gyelő-bizottságnak meg a tisztikarnak, mire a 
felügyelő-bizottság tagjainak újra megválasztották 
Auer Boborlet, Doolor Gyulát, Friedman J.-t. dr. 
Maiquet Lajost és Reich Lajost. Ezzel a köz
gyűlés véget ért.

Nagy képes világtörténet eddig megjelent fü
zetei megvételre kerestetnek. Első 100 füzet 
darabonként 10 fillérért, az újabbak 12 fillérért. 
Czim a kiadóhivatalban.

Csépié-I szén Olvasóink szives figyelmét 
fölhívjuk a Magyar Általános Köszénbánya Rósz- 
vénytársulat Budapest, mai hirdetésére.
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|_i—- BUPAPEST, FEKENCZIEKTEKE 0. —L-

Vasúti menetrend.
Érvényes 1903. május 1-tfil Budape » t 

k. p. u. ó s Hatvan között.
BudapeströlHatvanfalé. ind: 

|6W "*710  *726  735 750 835 985 1236 130 -235 
240 +245 -330 520 555 625 glO 9£) 10 W 1140 

Gödöllőről Budápostro indul: 
860 529 f+602 616 628 7 00 748 8i5 1110 208 4-32 

xgö7 +645 726 747+938
~ A « z 0 d r ó 1 llpeitra i nd u 1.

300 500 ++538 5 57 631 720 820+1233 137 x 524 
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Hatvanból Bpoztro indul. 
227 488 418 630 605 650 755 •1138-1205110
4~1 633 662 •804-833 840.

Jelmagyarázat + május 17-től szopt. 13-ig 
ünnep és vasárnap közlekedik f+ junius 15 
szept. 16-ig közlekedik • gyorsvonat *•  gyorsvonat 
mely Gödöllőn és Aszódon rendesen megáll X 
május 17 — szept 13-ig Gödöllő és Bpest közt 
ünnep és vasárnap az utasok felszállása ki van 
zárva.



4 1903. május 3.

heg jutányosa bb eséplési szén

a tatai brikett, tatai darabos szén, 
a királdi darabos és koczka szén, 

a sajószentpéteri darabos és eséplési szén.

— Pontos és gyors kiszolgálás! =■

zár általános Kőszénbánya Rész Vény társulat
________________________Budapest. V. kér.. Erzsébettér 19. szám.____________

nagy volt az öröme
ndgy vevőnknek, a kiknek április 22-én a nálunk nyert
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Hivatkozással e rendkívüli szerencsés eredményre 
I. osztályú sorsjátékhoz a sorsjegyeket 

megállapított árakon ajánljuk,

sorsjegy 12 korona

S Z Cl 111 ti 
£1 y r e kifizettük.

az 
a tervszerűen 

és pedig :

|4 sorsjegy 3 korona
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a legnagyobb és kiváló szerencsétől kegyelt 
tálysorsjáték-üzlet

—:------ - BUDAPEST, —

osz-

JCözpont:
Vl. kerület, Teréz-körut 46 a. szám.

Fiókok:
Váczi-körnt 4- Muzeum-körut 11. és grzsébet- 

körnt 54.
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..betegsége ellen

(in évek őtci kipróbált legjobb szer a 
A SCIIENBRANl)T-féle

Leszállított ára Budapesten:
50 kilogramos zsákokban á kilogram 46 fillér, 
10 és 5 kilogramos zsákokban, valamint 2 klgr. 

dobozoltban á klgramonkint 50 fii.
Jlasenálata olesób, mert kevesebb kell belőle, bie- 
losabb.mrrt a lombhoe tapad, a síél le mm fújja, 
A szo.,0 ereset sietteti, a termés minö- 

Eégét javítja I
Ott a hol eddig a peronospora nőm jelentkezett 
meg az idén, olt a rézkénpór egyúttal a poro- 
nosporaellen is mentesiti a szőlőt s így a 
harmadik permeteeds elmaradhat. Ez pedig lé- 

nyeges költségmegtakarítás I 
üeamos magyar gaida biionyitványa^ kívánatra 

mcgküldctik.
Megrendeléseket elfogad a 

„Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete11 

Budapest, V., Alkotmány-utcza 31.
A por megrendelhető:

Brill Lajosnál Veresegyháza

^Yícikulatura 16 koronáért kap- 
ható. Bővebbet a 

-------------------- -  ---------kiadóhiva talban. 
Fhíln- - - - - MZ <!piile,) élénk forgalmúLlüllU. <>e yen , fö-utezán, Gödöllőn. Czim: 
-------- --------a kiadóhivatalban.
hlvári IfllfSO •"^^2 bútorozott sióba 
11 Juli luituui **’ konyhából, Gödöllőn, a

Pesti-utceában kiadó. 136. 
—------------------------ vebbet a kiadóhivatalban.
ri^J’ L ' Aszódon egy 4 szobás úri lakó- r Iliin 1137 > . rl?eII<5kbelyiségokkel, virágos LIUUU II ŰZ. kerttel azonnal eladó. Czim a 
....___________ kiadóhivatalban. —------------ ------ . 
_l'l. Aki ájulás, görcsök és mús llvan 
.____ ir-.r,.-i i — .l,l?8.l’A."t,l'"’“kbanszonvod, kér-oyóovszertár wa-,,! l'"™<’"tv0 kapható a hattyú
. «<»>/>rtar iSchwanrnApntheke Frankfurt a. M.)

HÖLGYEKNEK Se<0,yl*s  tandcaot nyuj- 
(ok Szülés asataknál 

gyakorlattal bírok. Csölle Anna egyetemi a«ü- 
±,^^LtiZjtóz-.lózSef.tór (Adler-ház) Gödöllőn.

-•k,_ „ vezérUgynöksége
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_ _ * és kéVekötő-aratógépelt. továbbá
- ■— —■ aezólöutésü ekefőVel ellátott ebóit •- •>cilátott ekeit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.
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