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A hivatalnok vasárnapja.
— Válasz. —

E lapok múlt vasárnap megjelent 
számában vezető helyen foglalkoznak 
♦ Vasárnapi munkaszüneti czim alatt 
az állam -hivatalnokok 
vasárnapi m u n k a szüne
tével.

Elismerés illeti meg a t. szer
kesztőséget ama kétségtelenül nemes 
intencziók szülte czikk közreadásáért, 
sőt nem csak azért, hanem mert ezen 
tényével me,.mutatta azt is, hogy van 
egy helyi lap, amely a mi, kisebb se
gédhivatalnokok érdekei mellett is szót 
mer emelni, szemben a hatalmas ál
lammal és annak teljhatalommal fel
ruházott képviselőivel.

Bár sikerült volna e nemes in- 
tenczióju czikknek felkölieni az. állam
hivatalok helybeli vez hői figyelmét és 
érdeklődéséi, kétszeres hálára köte
lezne le bennünket, kishivatalnokokat 
és családainkat.

Mert igaz ugyan, hogy a jelenlegi 
törvények, a helyi szokás és gya
korlat folytán hívatalfőnökeink nem 
sokat tehetnek; az is igaz, hogy a hi
vatalok személyzeti létszáma oly ki
csiny, hogy csak alig hogy a legszük
ségesebb személyzet meg van és így 
minden per zét fel kell használni 
minden egyes hivatalnoknak arra, hogy 
óriási munkaanyagát feldolgozza, ne
hogy restancziába jöjjön, amitől azután 
nehéz megszabadulnia, azonban ennek 
daczára segíthetnek főnökeink a bajon. 
Nem ugyan úgy, mint azt a 1. Czikk- 
iró ur czikkében előadja, mert az, hogy 
felváltva tartsunk inspekcziót vasár
naponként, nem segít rajtunk, de meg 
lehetetlen is, mert hiszen a fogalmazó 
osztályok hivatalnokai nem végezhe
tik a kezelő hivatalnokok teendőit, 
nem arra lévén kinevezve, s viszont; 
abból int g, hogy a vasárnap beérkező 
darabokat el tegyük holnapra a szak 
hivatalnokoknak: innét csak munka
torlódás származnék, a minek semmi 
gyakorlati haszna n< m volna; hanem 
akképen, hogy a hivatalok vezetői 

gondoskodnának megfelelő személyzet 
szapori ásról, amihez joguk is van s 
ami szükséges is és akkor leütne szó 
felváltva tartott inspekczióról; mert 
volna az egy nap alatt összegyűlő 
munka feldolgozására elegendő mun
kaerő

Természetes dolog, hogy nem 
csak nálunk államhivatalnokoknál van 
ez igy, hanem igy van ez minden 
egyebb közhivatalnál is, mert minde
nütt kevés különösen a kezelőhivatali 
személyzet

A tanintézetek e tekinti tben igaz, 
kivételek, ők nem is érzik annyira a 
vasárnap hiányát, noha nekik sem 
szabad mindég az, gyakran el lévén 
foglalva templommal vagy egyéb hiva
talos magán természetű dologgal.

A t hivatalvezető urak tehát csak 
úgy segíthetnek ami bajunkon, ha 
megfelelő személy szap .ritásról gon
dolkoznak, mert elmondhatjuk, hogy 
ma nincs nálunk oly hivatal, amelynek 
személyzete elegendő volna.

Ezeket óhajtottam megszivlelésiil 
előadni, remélvén, hogy szavam nem
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Ugy-e mindég . . . .
Irta: ERDŐS RENÉE.

Ugv-e mindég fedlek?
Ugy-e mindég Lantiak?
Azért, mert ezeretlek,
Azért, mert imádlak.

Össze zúzna máskép 
A nagy bo'dogságom!
Hogv könnyebbnek lássék: 
Akarom, hogy fájjon . . .

Strófák a szerelemről.
Irta: BÍRÓ JÁNOS.

A kastélyban estély volt. Szerte széllyel 
a tágas termekben pompázó ruhákba öltözött 
hölgyek fecsegtek kipirult Hrczu urakkal, 
egy egy kicsi zugban pálmák aluli, ahol meg
tört a csillái ok fénye szerelmes párok súgtak 
össze. Sóhajaiktól mámoros, izzó volt a 
levegő, óh de e sóhajtások nem voltak pana
szosuk.

E fényes sokadalomban mámortól, öröm
től szerelemtől kelten voltak idegenek. Szőke 
volt a leány és kékszemü, n félti barna volt 
és sápadt arczu. Idegenül, ezóltuliin bolyong- | 

lak a szerelmes sokaságban és szivük meg
telt — lopva, észrevétlen — czéltalan fájdal
mas szerelőmmel.

Egy elhagyott kicsi szalont talált a 
leány. Csábitó félhomály ölelte át lágyan, 
mikor belépett s ö leült a zongora elé. Keze 
a billentyűkre tévedt önkéntelen, s felhangzott 
a dal előbb halkan, majd biztosabban a 
néma bánat megkapó varázsával:

Mindig örökké egymást kere’sük, 
Egy ut marad mindig a mi utunk 
Egymásra vágyunk mludig szüntelen 
S egymással mégsem találkozunk . . .

Halkan lágyan hangzott el az ismeret
len ének utolsó szava, mintha könybefuló 
sóhajtás volna. A leány olt ült a zongoránál 
ölhetett kezekkel, aranyszöse haja kisugárzott 
a félhomályból és karcsú alakjára csudálatos 
fényt vetett a lámpa halvány világát boritó 
kristály . . .

A szomorú férfi meghallotta a dalt és 
mint az álomlátó, akit ellenálhatatlanul vonz 
magával a hold bűvös sugara, gyönyörrel 
telve ment az ének után.

Ö törte meg a csendet. Megszólalt, és 
csengő, mély hangon beszélni kozdett. Előbb 
meglepotetten, majd megilletődve halgatta a 
leány:

■ — Soká, nagyon soká kerestelek. Utta-
lan utakon, a hol bánatos, szomorú mindenki, 
féktelen vigalmuk tanyáin, ahol csak én 
voltam szomorú. És mert hogy nem találtalak, 
vigasztalan homályba merült a lelkem és 
parázszsá omlott bennem az ifjúság lángja. 
De vártaink ma is és végre megtaláltalak. 
Tudom, hogy az enyém vagy, mert értem 
leltél, amiként neked, érted lettem én. Nem 
kérdem ki vagy honnan jöttél, kunyhóban 
volt-o bölcsöd vagy palotában . . Eljöttem 
érted . ■ Szeretlek I Szeretlek !

A rajongó szerelem e tüzes rapszódiája 
a férfi hangjának mély zengése visszhangra 
leltek a leány szivében is.

Szótlanul támaszkodott a zongorához 
és hamvas bársonyos arczá t áldorengett még 
a lelke is.

De csak egy pillanatra. Kivölröl hangok 
hallatszottak zagyva összevisszaságban:

— „Grófnő I . Angéla grófnő I komtesse !“ 
S a távolból siető léplek közeledlek a szalon 
felé. A leány összerezzent. Fehér arcza moz
dulásán lett mint az alabástrom és kinyílt 
ajakát néhány szó hagyta el, halkan, hidegen, 
mint az életre kelt diszharmónia;

— Nem ismerem önt I
Azután emelt fővel, büszke méltósággal 

lépte át a küszöböt: A férfi lehajlott fejjel, 
némán állott a szoba közepén. A zongorán 
néhány mély húr zöngött. . A szalon sötét 
volt és barátságtalan.
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fog félre nmg\ rázásokr.i alkalmat 
adni s nem fog elhangzani, mint kiáltó 
szó a pusztában: hatástalanul.

Egy hivatalnok.

Szövetkezetek.
Több szó esett már e lapok ha

sábjain a szövetkezetekről Pró és 
contra sokat tárgy Ijak a dolgot s kü
lönösen a kereskedő világ van ellene, 
mert félakonkurencziá- 
j á t ó 1.

S valljuk be őszintén: nem alap 
nélkül.

Járásunk területén azonban ennek 
daczára egyre terjed a szövetkezeti 
eszme s egyre szaporodnak a szövet
kezeti boltok.

Mi, ki az oka ennek? mert oká
nak kell lenni, az kétségtelen tény ; 
mert hisz minden okozatnak kell, hogy 
oka legyen!

Az ok — maguk a kereskedők!
Tisztelet a kivételeknek, melyek 

tudom, hogy számosán vannak, de 
más ok nem lehet.

Mert:
A mi vidékünk lakossága nem bir 

annyi üzleti érzékkel és nincs üzleti 
szelleme a ra, hogy váll dkozási kedve 
legyen. Hisz nincsen egy paraszt ke
reskedőnk! Nem úgy, minta várme
gyénk területén levő német ajkú köz
ségekben, ahol szatócsok nagy része 
a törzsi; kosság lözül kerül ki.

A mi parasztunk szívesebben fog
lalkozik a földmiveléssel, fuvarozással 
szóval oly dolgokkal, milyenekkel az 
ősei már annó 1. s nem törődik a 
más bajával, ha neki jól megy dolga. 
Azonban annyi inteligencziával már 
bir, hogy saját helyzetén javítani akar 
ha nincs azzal megelégedve.

Már most abból, hogy oly töme

gesen siet népünk szövetkezeti boltot 
alapítani, önkéntelenül is csukj az kö
vetkezik, hogy nincs megel é- 
gedve a kereskedőivel.

Ez tehát az oka, mert nem lehet 
más a szövetkezeti eszme nagy és 
gyors terjedésének.

Nézzük most már a »roml oló ha
tást, melyet a szövetkezeti eszme a 
méhében hóid,

Legalább a kereskedői körök ezt 
tartják róla, hogy hatása csak rom
boló lehet.

Hát annyiban igazuk van. hogy a 
mennyire a konkurenczi ront, hát ez 
fog rombolni. De építeni is fog. Mivel 
hogy minden konkurenczia is épit. — 
Haszna van belőle a köznek mindég, 
ha csak időleges is, de van 1

Nézzük azonban az érem másik 
oldalát!

Mi kárt lehet a kereskedőknek ez 
az újabb konkurenczia?

Azt és annyit, amit és amennyit 
a régi!

Mert hogy volt eddig is, van most 
is és lesz mindég konkurenczia: az 
világos, azt nem kell bizonyítanom.

Ahol egy kisebb községben pld. 
csak két fűszeres is van, ott már meg 
van a konkurenczia.

Ezt el kell ismerni minden üzlet
embernek, mert ez igy volt mindég és 
így lesz mig a világ világ lesz.

Egy konkurenssel már most több 
vagy kevesebb: áz aztán mind egy.

Nem árt, sem nem használ, mint 
a szegedi szentelt: víz.

Ezért tehát kár megijedni keres
kedőinknek. .

Különben is nem féltem én azt 
a kereskedőt, aki kellőképen kiszol
gálta a kundsehaftjait. Nem hagyják 
azok azt olt a szövetkezeti bolt ked-
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véért! S igy meg sem fouja érezni a 
konkurenciát.

Azt is mondják, hogy a szövet
kezeti boltokat alapiló »Hangya« anti
szemita, néppárti vállalat — s nem 
más a czélja, mint hogy érdekkörébe 
vonja a boltok útján járásunk választó 
polgárait! Ez az állítás abszurd dolog!

A gödöllői járás polgársága több 
önállósá, gal bír, mint sem politikai 
balek legyen s népp'fiivá lenni semmi 
oka, sem kedve nincsen,

Megmutatták ezt különben a leg
utóbbi választás eseményei és ered
ményei, melyek során a néppárti vál
lalkozások az egész vonalon fényesen 
megbuktak, kudarezot vallottak.

Az antiszemitizmust pedig ne is 
emlegessük, kérem!

Okosabb a mi népünk, semhogy 
antiszemita legyen!

Ellenkezőleg! Minden községben 
a legjobb barátságban él zsidó vallásu 
polgár társaival.

Ezt a kérdést tehát ne bolygas
suk, mert ezt bolygatni már magában 
is — hazafnt'anság!

Különben erre a tények rá czá- 
folnak. Hiszen járásunk területéhez 
tartozó mindkét kerület képviselője 
zsidó vallásu: a gödöllőié Wolfner 
Tivadar, a váczié Gajári Géza, kik 
mind a kelten előkelő szerepel visz
nek ma a politikában, mint a minisz
terelnök intimusai.

Hogy a kisipar is szenvedni fog 
a szövetkezeti bolt által: az nem áll, 
mindaddig, mig az csak a fűszer szak
mában mozog. Tudtommal járásunk 
területén minden szövetkezeti bolt csak 
fűszert és nyers terményeket árul, a 
mit minden fűszeres; mi kárt tenne 
hát a kisiparosnak?

Szövetkezeti tag.

l’ozsgár alma.
(Folyt, és vég..

Na hiszen Aiunkának Ígérhetett a férjé 
mikor berukkolt akármit, tnég a piros papucs 
sem örvendeztette meg, Innem sírni sirt 
napokon keresztül, hogy alig látott immár 
szemeivel- Noémi, a haszontalan kis czicza, 
csuk tűrte egy darabig a sok sírást rivást, 
de aztan ő is megiajnálta kis gazdáját és 
hi'.eb gve d trombolta körül. Az ám, hízeleg
hetett annak akármeddig, meg se látta. 
Csak tekintgeteli az mindig az ablakon arra
felé, amerre gondolta, hogy vannnak a ka
tonaék.

A virágoknak vo t jó dolguk, hogy 
mindig olt volt az ablaknál Aranka, hát 
mindig csak okét gondozta, ápolta, egy nap 
háromszor — ötször is meglocsolta őket! 
Szegény pozsgárahnára eddig rá se nézett, 
de nn most meg mindig azt beczézte. Olyan 
szál.alomra méltó is ez a pozsgáralma. Leve
lei olyanok, mintha egy nagy betegség támadta 
volna n.ug, biocre-okosok, mint a milyen az 
ember arc,a —' himlő után. Olt beszélgetett 
hozzá óráson át.

Szegény pozsgáralma, ugyan mit vétet
tél, hogy ilyen csúnya leltél ? Hát én. mond 
csak Csúnya pozsgáralma mit vétettem, hogy 
ilyen nagyon elhagyatott lettem? De lásd, 
téged szeret a te gazdád azért, hogy ilyen 
ciunya vagy. Mond meg le pozsgáralma, hát 
ei.gem szeret e valaki azért, hogy most ilyen 
árva, ilyen elhagyatott vagyok ? Mond csak, 
csúnya pozsgáralma, gondol e rám valaki 
messziről, gondol e rám néha az én gazdám ?

Csendben járnak a házban, csak egy 
széket megmozdítani se szabad, mind n 

lépés olyan titkos, olyan féltett, pedig a puha 
szőnyeg fodrai úgy is elveszik a zaj;. De 
félnek most még a nesztől is, hangtalan még 
a beszéd is és suttogásba vesz el minden. 
Doktor jár a házhoz. Aranka beteg, nagy 
beteg. Láz gyötri napokon át, teste fonó, 
mint a tűz paiázsa es nem akar enyhülni a 
forróság. — Sürgönyözni akarnak már a 
férjéért, de az orvos nem akarja. Nem olyan 
nagy a baj, nem veszélyes, majd elmúlik, 
csak egy kis meghűlés, aztán megijesztenék 
véle, minden ok nélkül a férjét. Pedig kár 
volna. Aranka is azt mondja, mikor ébren 
van és nem gyötri a láz, ne küldjenek sür
gönyt, ne hívják haza, majd elmúlik minden, 
aztán unnál boldogabb lesz, ha ö mesélheti 
el és megijesztheti az urát — halálra.

Hal nem sürgönyöztek- De a csendet 
meg nem zavarta senki, semmi, a nesz hang
talanná vált, még mielőtt megszületett volna

És Aranka sokszor nem tudott magáról 
elboritotta a láz és ilyenkor álmai voltak, 
rosszak nehezek, fájdalmasak, hogy kimerült 
bele, mig fölébredett belőle. Azt álmodta 
mindig, hogy valami vad ember cs:pös csa
lánnal csapkod az arczaba és erre mindenütt j 
foltok tnir .dnsk a selymen, fájdalmat okozók 
és csúnyák, mint a milyenek a pozsgáralma 
levelein vannak. Es nem tud menekülni attól . 
az irtózatos vi.dembdrtöl, pedig fut, szalad, 
előtte, de mindig felbukik egy darab kőben i 
és akkorára mindég odaér az a vad ember 
és urczába cs,.pja azt a csípős csalánt.

Egész éjeteken gyötrődik, ágya sokszor 
csűrön víz az izzadtság miatt, mi a nagy 
félelemtől támad egész testen. Kínos jajgatás 

. szakadoz föl a kebléből, sokszor nagyot üt 
' a kezével és ilyenkor felébred és csodálkozva 
‘ néz körül, .

Mikor felgyógyult, remegő kezekkel 
v. tte kezébe kis tükrét, hogy belenézzen. 
Lajd leejlétle a földre úgy megijedt, mikor 
meglátta arczát a tükörnél). Bizony olyan 
lett az, mint a pozsgáraima levele, kiverte 
a himlő. . Odalett a selyem róla és csúnya 
lett akar a pozsgáralma.

Megint elöl kezdte a sírást, minek él 
is ö már, ha ilyen csúnya lett, miért is nem 
vitte el magával az u vadember, aki csípős 
csalánt csabdosott az arczába ? Hiszen kinek 
lesz ezután ránézni, még férjének se. Meg
veti, megutalja kineveli.

Odaált a pozsgáralma elébe és napokon 
keresztül sirt; sirt egyre sirt.

Látod pozsgáralma, milyen csúnya 
lettem én is. Az én arczom is olyan mint a 
te leveled. Egyformák vagyunk már. De 
mégsem egésszn. Én szerotlek téged, hanem 
engem nem szeret senki.

Akkor húzódott oda lopva a háta mögé 
a férje, éppen akkor szabadi.otta meg magát 
az eksztrától .So szólt se beszélt, csak átölelte 
Aranka derekát, újakat meg odatapasztotta 
az ö ajukáru és az édes csók elcsattant éde
sén. Dehogy votte észre, hogy Aranka arcza 
olyan lett azóln, hogy ö elmen1, mint a 
pozsgáralma levele. De bizony nem is akart 
fölhagyni egyhamar a szeretkezéssel. .

Aranka se várt azután, hanem megvi- 
gaszjulódolt, arcza mosolygóra vált hirtelen. 
És odaállt a pozsgáralma elé és haragosan 
mondta

— Hazudsz pozsgáralma, nem vagyok 
én csúnya, te vagy csúnya. Mert akkor hogy 
szerethetne engem az én kis uram. ? ? ? ?

Jules.
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HÍREK.
Egyházmegyei hír. Balás Lajos váczi 

apát-kanonok és irodaigazgatót X. Pilis pápa 
házi praelátusáva nevezte ki. Gratulálunk !

Balázsolás. Szent Balázs vérlauupüspök 
napján isinél ünnep volt a templomban Szt. 
Balázs ugyanis mint védszont a torokbajok 
ellen szerepel az egyház életében. A püspö
köt azzal dicsöité Isten, hogy esedezé-ére 
mindenkor segítséget nyertek a torokbeteg
ségben szenvedők. Ezért hívja fel az egyház 
e napra minden évben Szt. Balázs ótalinát 
hívei számára.

Klnevozés. A belügyminiszter a túrni 
anyakönyvi kerületbe Deghy Bertalan segéd, 
jegyzőt anyakönyves helyettessé nevezte k1.

Hymen. Handa Gyula hírlapíró, a G. H 
fömunkatársa, a gödöllői kir. járásbíróság 
irodatisztje eljegyezte Mazanocz Janka kis
asszonyt, Özv. Mazanecz Vinczéné úrnő 
kedves éshájos leányát Aszódon. Gratulálunk.

Esküvő dr. Reichardsperg. Lajos 
.ovag gödöllői körorvos, e hó 9-én tartja 
esküvőjét Roi-sa Ilona úrhölgygyel Mák falván.

Eljegyzs Tahy István gödöllői járási 
szolgabtró e hó 4-én eljegyezte Végh Ilonka 
kisasszonyt, Végh Béla tassi nagybirtokos 
leányát Tasson.

Jegyző választás. R ikoskeres/.'.úron 
e hó 26-án lessz megtartva a másodjegyzői 
választás. A korteskedés már hetek óla 
folyik Rákoskeresz úion, ami eléggé el nem 
Ítélhető dolog i y fontos állás betöltésénél. 
Ajánljuk — o körülményt szolgabiróságunk 
figyelmébe.

Felmentett vádlott. Adler Antal gödöllői 
kereskedő ismert büntető perében e hó 8-án 
hozott Ítéletet a budapesti ki'-. ítélőtábla. Az 
előbb nngy vagyonú kereskedő tudvalevőleg 
hibás speku'ácziók folytán vagyonát csaknem 
teljesen elveszítette s volt házmestere Sípos 
István feljelentésére kauczio szédelgés miatt 
állott törvény elölt. A kir. ítélő tábla azon
ban dr. Eötvös Bálint orsz. képviselő nagy 
hatású védő beszéde u'án felmentette má
sodfokban s kimondotta indokolásában, hogy 
a por anyagából azt látja beigazoltunk, hogy 
panaszos feljelentést csupán azért tett Adler 
ellen, hogy kölcsön követeléséhez igy bizto
sabban hozzá jusson.

Műkedvelői előadás. Az aszódi polgári 
kör tolyo hó 14-en a saját i elyiségejpcn 
műkedvelő szinielöadással egybekő ölt táncz- 
mulatságot tarl, melyen az aszódi daloskör 
is közreműködik. Az érdekes műsor a kö
vetkező számokból áll: >) 0 a«z népdal 
előadja a Vegyes kar. 2) Virág fakadás. víg
játék egy felvonásban. — Irta: Murányi 
Károly. Személyek: Kováin Péter, Kis Szöl- 
gyéni Péter, Már a, neje Horváth Mariska, 
Nelli, unokahugu Deér Juliska, Laczi L”ng- 
felder Pál, Ödönke. Nelli testvére Szölössv 
Ervin, Kati, cseléd leány Horváth Ida 3) 
Ánaleúnyhaj, népdal előadja a férfi kar. 
4) Valami hibája van. Vígjáték egy felvo
násban. — Irta; Goudinet Fordította; Ga- 
bányi Árpád. Személyek ; De Lussan Andre 
orvos Boidis István, Czec lie, neje Bentmk 
Irma, Balancourl, magánzó Szölőssy Pál, 
Nanette, szobaleány Gráner Paulin, 5) Nép
dalok előadja a V eves kar.

Fo’fltlml kimutatás. A puszta'zentmi- 
hályi lova.-uilármsag most teszi korzó mull 
ev- forgalmáról szóm kimutatását, mely sze
rint 1901 évben szállton összesen 3 >^,0^2 
utast s az. eladón j> gyek árából beveti 82,tői 
koronát.

Farsang Szalay Vinc-e az „*rmy  sas*  
szálló tulaj ionosa ma esteli zártkörű láncz- 
ínu atsagára — mely minden évben a kezdő 
bulozók bemutatója, .első bálja" szokott 
lenni — nagyban készül a fiatalság. Táncz 
teremmé a natal-nas kávéházi hrlyis'g lesz 
nlalaki’va, mely ez alkalomra szépen feldi- 
sziKrtett. A zenét Bén bandaja fogja szol
galatja.

Uj h tehzövetkez t. Rákosszenlmihályon 
o hó a o.. kezdette meg a .Rákosszenlml- 
h..i’y és vidéke első takarék és hilelszövel- 
aezrlu-1 működését. Az uj hitelszövetkezet 6 
százalék kuniul mellűit ud kölcsönt és belé

tek utáu 5 százalék kamatot fizet. A szövet
kezet kimondotta, hogy semminemű kezdési, 
levelezési költséget — melyek a hitelszövet
kezetek kölcsönoit megdrágítani szokták — 
nem számit s ezeket a kamatjövedelem 1 
százalékából fedezi.

Sikerült fogás. Hirt adtunk annak idején 
azon vakmerő rablásokról, melyek a mull 
éviién Aszódonj és Isuszegen elkövettettek. 
Megírtuk azt is, hogy a pestvidéki törvény
szék esküdtbirósága a múlt év szeptember 
22 én elítélte Horváth István és Mazurek 
Hugó nevű rovott múltú mészáros legénye
ket es pedig Horválhol 5 évi és 3 havi, 
Mazurek Hugót pedig 5 évi fegyházra azon 
rablásokért, amelyeket 1908. évi január hó 
el>ö felében Aszódon Schlesinger Jónás 
bőrkereskedőnél és Isaszegen Mandcl Ber
nét nevű szatócsnál elkövettek. A kit elitéit 
azóta Budapesten a gyüjtöfogházban van 
cl.-árva addig, amig ügyükben a kir. Curia 
végső fokban nem dönt. Az Ítélet kihirde
tése után Mazurek ott benn az esküdtszéki 
teremben valósággal dühötigeni kezdeti, ártat
lanságát hangoz alva: A börtönörök csak 
nagy nehezen tudták elcsendesileni s kive
zetni. Horváth István a jelenet hatása alatt 
pár héttel ezelőtt a fegyházigazgaló elé 
kívánkozott s itt jegyzőkönyvbe azt a val
lomást udta, hogy Mazurek ártatlan a rab
lásokban, mert azokat ö Csontos Mihály 
nevű barátjával követte el. Ezt a vallomást 
megerősítette egy másik vizsgálati fogságban 
levő rabnak Kendi vizsgálóbíró elölt telt 
val omása. Ez a rab elmondta, h gy ö a 
gyüjtöfogházban Horváth Istvánnal összeke 
rült s ez előtte is elmondta, h >gy az aszódi 
és az isasz-gi rablást nem Mazurek Hugóval, 
hanem Csontos Mihálylyal követte el. A 
budapesti büntető törvényszék ezt a jegyző
könyvbe fóglult tanúvallomást nyomban átkül
dőbe a pestvidéki kir. ügyészséghez ahol 
dr. Halász Lajos kir ügyész inditvá -vára 
dr. Aczél Nándor elrendo te Csontos ellen a 
vizsgálatot ezen rablási ügyekben. Eközben 
történt, hogy Csontos Mihályt n véletlen 
Budakeszin a csendőrök kezébe ju'latln azon 
gyanú alapján, hogy ö volt Boda István 
lovelhordó hónapok óta körözött támadója. 
A rendőrség elölt lefolytatott nyomozni során 
Csontos Mihály beismerte, hogy az aszódi 
és isuszegi rablások elkövetői ö és H >rvá h 
I-tv.iu voltak. Ezen beismerő vallomása foly
tán, tekintet lel arra, hogy e| a két rablás 
i löbb történt a József-köruti rablótámadás
nál, a rendőrség nem u budup -síi, háti' rn 
peslvidéki kir. ügyészségnek adta át a ve
szedelmes embert.

Körgyülé'. A , tlatvanvidéki gazdá'iszti 
kör* 1 lo yo hó 21-én (vasárnap) dolinán 
6 órakor taitja évi rendes közgyűléséi a 
következő tárgysorozattal : 1) elnöki meg 
nyitó. 2) Titkár évi jelentése. 3) A számvizs- 
gáió-bizottság jelentése az 1903. zárszáma
dásról. 4) 1904- évi költség előirányzata.

5) Egyleti elnök választása, t) A kör 
fenntartásának tervezete- 7) Indítványok. Kő ■ 
gyűlés után felolvasá t tart Bokor Józ-ef ur, 
gazdatiszt családi életéről! Felolvasás után 
társas-vacsora a kör helyiségében, meiyen 

-£+ temetkezési vállalata QÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám. -$-t-
Mindennemü koporsók kaphatók érez-, ketnényfa- vagy fényezett 

diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödalek, viráguk, szalagok, sirkoszot uk 
viaszgyertyák szobabehuzások, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyen
ruhában, a gyászkocsi melleit fáklyával, — nyitót halottaskocsi vagy dísze
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel elfogadtatik.

©tjószjelenféseh í óva alatt elliészílletnek

ogy teríték ára két korona. A felolvasáshoz 
valamint a társas-vacsorához vendégeke, 
szívesen lát a kör elnöksége.

Megszűnt száj és körömfájás. Az Atkái- 
községhez tartozó Fodor és Tusi pusztákon 
a száj és körömfájás megszűnt és a zárlat 
fololdatoit

Irodalom. Kubinyi Viktor c-ányi plé
bános „Lenau“ czitnü könyvel adott ki a 
költő arezképével. A csinos kiállítású könyv 
133 oldalra terjed, s Írójának sok oldalú 
tudásáról tesz tanúságul.

Szerkesztői üzene ek
L. Üllő. Várjuk az Ígéreteket. Mikor jón erre 

mi felénk.
D. M, Bpest Hétfőn Bpesten lestek. Mi hir 

Vázmán párba?
Amlczitla Köszönet a remek] apróságért. 

Mihelyt hozzá illő párt találunk, ki fogjuk adei. 
így rövid. Üdv.

B. As.od Mi az oka némaságának? Tudja 
mivel kezdi Tompa a „Madár fiaihoz” czimű 
versét. I’gy-e válaszol ra ! Várom!

FQletlen gombok. Bizony azok! S még avul
tak is ho/xá !

G Veise?. Mi újság? Vagv ott semmisem? 
Nem közölhetők : Aszódi krónika, Jánoska 

sir. Pap és b.»rát. () az, Óda az uj laphoz. Nem útik 
meg mértékünket —

Kepeiem-
Kérem azokat, a kiknek 

Gödöllő városában vagy vi
dékén eladó házuk vagy vil
lájuk van,vagy ilyenről tu
domással birnak, szívesked
jenek azt nekem levélben vagy 
személyesen(bármely hétköz
nap délután 2— 4 között) tu
domásomra hozni s egyúttal 
a telek és ház nagyságát, 
szobaszámat, mellékhelyisé
geit, árát és a birtokba ve- 
hetés idejét is közölni.

DR. MAAR MIHÁLY 
egyet, orvostudor 

fogorvos 
BUDAPEST, VIII. JÓZSEFKÖRUT 

20. I.

Magyar remekírók. S^a/ÍÍ^ 
ö»*xr«  műveit, nem kivonttdfral tartalmaz, bő 
kötet ára diezkélé.ben *20  koltm*  Teljes magyar 
Schalopere díszkőiéiben 30 korona. A kettő együtt 
24«» korona. Hárem kertnél havi részletekben meg

rendelhető e lap kiadóhivatalában.

VIDÉKITAKARÉKPÉNZTÁRI 
l - RÉSZVÉNYEKRE, »-. ■ -wa

HBva KÖLCSÖNT I. i 
mii. uimui TuiiAruiTíii mmiui iiluyy 
__ FILVIUÁÓOI1TA8UNK

HECHT BANKHÁZ V
I BUPAPEST, reRENCZitKTtRt«. —L.

€de
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A Világhírű

Crfurti velemény-magvalcfól
szóló legújabb

magyar kiadásit ftimagarjegyzéklink
kertek és mezők számára megjelent, melyet minden t. olvasónak 
ingyen és bérmentve megküldünk és kerjü azt egy levelező-lapon 

megrendelni,

I ICBáll P. Prt udvari szállítók, magtermesxlők [BniQTfj! I 
LlLDnü W bűi mű- és kereskedelmi kertészek. tllBÖHlíl ll

U. i. A vetemény magvak behozataláért nem kell vámot fizetni. 
Egy 5 kgoi postacsomagnak a szállítási dija Magyarország bármely 
postaállomására csak 60 fillérbe kerül.

Eladó lelkek.
öles telkenként is

kiadöliiv átallom.

Parczellázá<ra alkalma* bel
terület. <•? • tleg 3<)< 1 négrzet- 

e'adó Gödöllőn. Bővobbet a
szép kalitkára! eladó. 
— Bővebbet u kiadó
hivatalban.

1901 február 7-
3 szobás lakás*  Gödöllőn.

évi bérlet : kero-te<ik Ajánlatok a kiadóhivatalba 
küldendők. „Magánzó1* "czimré.

Ara díszes vászon kötésben 1 korona 50 fillér. 
Kapható c lap kiadóhivatalában.

Nehéz léízés, 2S..EX 
söraiieu orvo-i szakiekii: elvek njánlj.tk 

az Ie számú Józspf-tápléíd.
Székreked<*8nel,  túlfutásnál. emészted zavarok

nál és mint v-itisztítót a 
11. szituin József-tápléát.

Egy dobsz ára 25 krajezár
Kapható Töri k József gyógyszertárában 
Neruda Nándor drogui-riajaban IV. kér. 
Kessulh Lnjos-u. és Brázay Kálmán 
migykeresLedósC-ben IV. Múzeum körút 
Leiigeb János Eszlergemban, Joó Ele
mei- dr-igueriábun Békéscsabán Lengyel 
Sándor kereskedésében Tata Tóváros 

Fiíszftkiildés VOGLEll JÓZSEF droguista.
BUDAPEST, FLÓR-UTCZA 4.

!• doboz megrendelésóné es a pénz beküldése
mellett bérmentve.

M.gfejt «z az átk.vott 
köhögi.I

tűb5?H, rek»dt.«ff és elnyilfeoilM »llen gyors és biztos hkt&su&k

Egger mellpasziillai,
aa tivagyat nem rontják •• kitűnő ízűek
I>obv.» I kor- 2 korona. I'liÓHADOBOZ 50 FILL 

Fo- es szétküldést raktár:

ádor“ oyóoy szertár
Budapest, VI. Váczi körút 17 szám.

„ R , Gödöllő: Szentmiklóssy Béla.
kSHhS’in1 All3nr,i: Langhof Gyula. 
napíiOlUi Aszod: Sá-kány László. ,

éljen l

I

RZÍIMMT1
ÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT 

PÁSZTOR (TÜRVB^J-CZÉq) 
BUDAPEST. cíRZSÉSET-KÜRUTU. 
^Mygrzsrar szabadalmakat,Hnandroz 
taíaknanyofraL belajstromo^ véctjcgyctet

ks rnuBir«aaK.

Egger mel pasztilla 
•sakhamar meggyógyított

tótótótótótó tótótótótótótó tótótótótó tótótótótótótótó tótótótótó^

Gumi
sá r ez ipók

(kalocsni)

s
tó 
tó 
tó

tó 
tó

Pénzt 
sok pénzt, 

havonKÓnt 100 
^koronáig i eleshet 
mindenki »iv/(es-é 

« ges<en minden szak 
/isineret nélkül

Kuldie be eziinót 
97n Ifliu'w alatt a kö 
vetkező czimre ; An- 

nonce-’-Abteilung 
dee ,,Merkúr" Műn- 
heini. Meerfeldstr.

Hölgyeknek
segélyt ég tanácsot 
nyiiif ok. Szülés ese
teknél nagy gyakor

lattal bírok

Csölle Anna
egyet szülésznő.

Gödöllőn, Petőfi-tér 
(Mozsár-ház,)

*í

tó 
tó 
tó 
ii
' J.

tó 
tó 
p-
■ i

V

tó 
tó 
tó 
tó 
tó
tó
*

vízmentes gumi bóczipők 
és gyermekeit rés éré, teljesen 
férfiak részére, legjobbnak bizonyult minőségben, eredeti orosz 

gyárim iiy a szl.-pélervári gutnicz.ipógyár gyártmánya.

meleg leveszőr béléssel, férfiak, nők 
vízmentes gumi vadász-csizmák

U íl Fí f" íl I V fi l/j HALXPAX. JACKSON haines, Ii U ll V U U L i H i GAZELLA ÉS COLUMBUS.

I.egjutánynsabb árban kapható

Schoítola €rnő, JSudapest
KI, AT! DliÁSSY-VT 2. SZ.

Áli.íLG \/l ,K1< 1'1,

ingyen ét bérmentve

fiKolyá luk

tó tó 
%

5 ' — ~ »
' f , ,_u JVoRyra Jvrjzól.rt könyvnyomda.t könyvnyomda.

SZŐLŐLUGAST 
öltessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és homokfa'ajon.
Kire azonban nem minden szőlőfaj alkal

mas, (bar mind kúszó természetű) mert nagyobb 
része ha megnő is. termést nem hoz, ezért, sokan 
nem értek el eredményt eddig. Hol lnga-nak 
• Ikalmas fajokat ültettek, azok bőven ellatiák 
hazukat az egész szőlőére*  idején a legkitűnőbb 
muskotály és más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt, megterem s 
nincsen oly ház, melynek fa melleit a logrseké- 
v*ld.  gondozással felnevelhető n.*m  volna ezen

kívül inas épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
Mb, a legremekobb di-ze, annélkül hogy lef- 
kevesebb helyet is elfoglalna az egvébbre ba<«, 
najhate részekből Ez a ingliáládate.-abb gyü
mölcs mert minden övben terem.

A fajok Ismertetésére vonatkozó sziliem 
fény nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aki czimét egv levelezi 
lapon tudatja.

Czim ;
Érmellcki első szőMlváiiylclfp Nngjr-Kágja, 11. p.Szíhlyliid


