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Bérmentetlen leveleket uem fogadunk el. ,
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Aszódon 
Hirdetések:

ORyeiség szerint jutányos áron kösölteUi.k. Nyílt-tér 
sora fin fillér. Előfizetőinknek ttacv irkedreiméer

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos

Márczius tizenötödike.
Tikkadt a levegő, izzó a légkör. 

Valami zsibbasztó érzés nyomja a ke
délyeket ; éget, perzsel, fojtogat a 
nagy szárazság. Sehol semmi nyoma 
a tetterőnek. Mintha elhalt volna 
egészen. Vagy csak szunnyad tán?

Egyszer megzördül az ég. A fel
hők dörgő robajjal ütődnek egymás
hoz. Villámok czikáznak. Tomboló 
vihar kél és a förgeteg elsodor min
dent, a mi gátlólag útjában áll. Az 
eddig leszorított szenvedélyek szilajon 
szertecsapnak. A rab széjjelzuzza bi
lincseit, játszi szerrel leveti béklyóit. 
A lélegzetvételt nem fojtja többé forró 
hőség.

Tiszta a levegő!
Az éltető üdeség tettekre edzi a 

pettyhüdt karokat. A meghunyászko- 
dásból önérzet, a leigázottból hős lesz; 
a rab magasan hordja, fennen lobog
tatja a szabadság zászlóját!

Szabadság! Érzitek-e, tudjátok-e 
ti, jelenkor gyermekei, minő örömet,

minő diadalt jelentett a magyarnak, 
mikor a szabadság suhogása vonult 
át az egész hazán, bérczen-völgyön át? 
Szabad lett az alkotmány, szabad a - 
sajtó, szabad a meggyőződés nyilvá
nítása.

Márczius idusán volt. S valahány
szor a természet elolvasztja jégkérgét 
és újból fölvidul, valahányszor fölfris
sülve bugyog belőle uj életerő : a már- 
cziusi levegő uj életre fakasztja a sza
badság virágit is.

Halljuk harsogni a hivó riadót, 
mely hazájának szeretetére, védelmére 
szólítja a magyart! Halljuk a nagy 
hősök dicső buzdításait, büszke fáj
dalommal végigszenvedjük velük vér- 
tanuságukat s megilletődve bár, de 
lelkesedve látjuk a véráztatta harcz- 
mezőket, hol a szabadságért küzdő 
vitézek összemérik kardjaikat a zsol
dosokkal.

Szabadság és hazaszeretet! Ti 
ékes drágakövei a magyarnak! Leg
szebb díszei, legértékesebb díszei, leg
értékesebb kincsei e nemzetnek, mely

oly hamar hévül mindazért, a mi a 
haza szent érdekeivel összefügg, mely 
oly állhatatosan, oly szívósan ragasz
kodik mindahhoz, a mi a magyar faj 
sérthetetlen joga.

Ezernyolczszáznegyvennyolcz! Te 
adtad nekünk vissza e kincseket, te 
győzted le bitorlóid. Pajzsodról lepat
tantak a merénylő suhintások, miket 
orvul intéztek géniusunkra ádáz el
leneink.

Ezernyolczszáznegyvennyolcz! Te 
fényes korszaka a magyar vitézségnek, 
te ragyogó szövetnéke a magyar ön
érzetnek ! Szellemed áthatja ma és 
mindenkoron e nemzet fiait. Megmu- 
tatád nekünk a mesgyét, melyről a 
tisztitó vihar elsöpörte az otromba, 
odvas korlátokat, hogy biztosan halad
hassunk czélunk felé. Bősz égzugás, 
sújtó villámcsapások közepette a ma
gyarok Istenének kegyéből tört magá
nak utat a napsugaras, fénytolvasztó 
derengés.

És ahogy bevilágított a rabság 
sötét odújába milliók szivében frissi-

T Á R C Z A. amit a szerző eredetiben igy mond: 
Briefe, die ihn nicht erreichten. Miklós 
Jenő, a fővárosi hirlapiró-gárda egy 
igen rokonszenves tagja, aki a fordí
tással igazán irodalmi munkát vége
zett, maga is érezte ezt, és azért — 
szokatlan, de helyes dolog — a ma
gyar czim alá biggyesztette a németet 
is. Hadd tudják meg azonnal, hogy 
arról a könyvről van szó, amelynél 
szebbet, szívhez szólóbbat, hatásosab
bat évtizedek óta nem produkált a 
német irodalom. Hozzátehetjük azt is, 
hogy szenzácziósabb sem igen akadt. 
A czim közhelylyé lett, czitálják min
denütt, ahol irodalmi készültséget fel 
lehet tételezni, parodizálják, ami a 
népszerűség kitűnő jele, még drama- 
tizálásával is megpróbálkoztak.

És ki a szerző?
Maga a könyv hallgat róla. A 

mikor megjelent az első kiadás, nem 
szerepelt a könyvön a szerző, és nem 
szerepel a hatvanötödik kiadáson sem, 
amelyből a fordítás készült, de időköz
ben a sok kutatásnak, nyomozásnak 
volt valami foganatja és megírták a 
lapok, hogy a Kínában meggyilkolt 
Ketteler báró egy női rokona irta az

Elkésett leveleket. Meglehet, hogy úgy 
van, meglehet, hogy nincs. Szinte jobb 
szeretjük, ha az Elkésett levelek szer
zője is, miként annak idején Scott 
Walter megmarad a nagy ismeretlen
nek. Mert a „nagy" jelzőre rászolgál, 
arról meg fog győződni mindenki, aki 
a kötetet kezébe veszi.

Ne bántsák azt a kort, amelyben 
még ilyen könyveket írnak. Nem ve
szett ki belőie jó Ízlés, őszinte érzés, 
jóság és tiszta szerelem. Klasszikus 
mű megszületésének vagyunk tanúi, 
mert nincs túlzás abban az állításban, 
hogy azokat a leveleket, amelyek ebben 
a könyvben regénynyé tömörülnek, 
olvasni fogják mindenkor, amig érzéke 
lessz az embernek az irály szépsége 
és nemessége és egy érdekfeszítően 
tovahaladó esemény elmondása iránt.

A levelek Írója — még a kereszt
nevét sem tudjuk, csak annyit olva
sunk ki soraiból hogy asszony — Kí
nában megismerkedik egy fiatal tudós
sal, és mély vonzalom keletkezik 
közöttük. Nem szólnak róla. Az asz- 
szony nem szabad. Berlinben — gyógy
intézetben — .él a férje. A szegény 
menyecske a fivére társaságában járja

Elkésett levelek *
A nagy ismeretlenről be sokat be

széltek a múlt század elején, be na
gyon dicsőitették a Waverley, az Ivan- 
hoe, a Lammermoori ara, a Kenilworth 
és megannyi kiváló regény szerzőjét. 
És nem lett nagyobb a dicsősége sir 
S c o 11 Walternak akkor sem, a mi
kor előkelő pozíciót foglal el a társa
ságban ; nem csökkent a hírneve, a 
mikor vagyonilag tönkrement, a nagy 
ismeretlen, aki névtelenül megjelent 
regényeivel szerzett nevet, dicsőséges 
maradt mind a mai napig, halhatat
lanná szép, neir.es a lovagias iránt. 
A romantika nagy előharczosának em
lékét pedig alig idézhette fel jobban 
valami, mint az a kötet, amely most 
előttünk fekszik

Magyar czime: Elkésett levelek.
És ha van kifogásunk a fordítás 

ellen, akkor ezt legfeljebb a czimre 
nézve hangoztathatjuk, bár bajos volna 
máskép találóbban, egy könyv czimezé- 
sére alkalmasabb módon visszaadni,

* Elkéüvtt levelek 66 ik erodefi kiadá.'bfU 
fúrd. Mikit.s Jviiő. Hl )’. Szilágyi iiélu kiudá«ii.
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ben meggyujtotta a hazaszeretet láng
ját. Nézzétek a csodákat, mik fényé
ben csillognak.

Márczius tizenötödike — egy nap 
csak! De minő nap ! Ma is, máskor 
is évekig tart, inig okos és bölcs fér
fiak törvényt alkotnak. Esztendők kel
lenek, míg segítenek a nép bajain. 
Márczius tizenötödike, egy röpke nap, 
visszaállítja a népképviseléti rendszert, 
létesíti a polgárok egyenjogúságát; 
szabályozza a törvényhatóságok jogait, 
szabaddá teszi a földet, proklamálja 
az Erdélylyel való egyesítést, kimondja 
a sajtószabadságot s igy lesz 1848. 
márczius 15-ike kiinduló pontja a nem
zet újabb önállóságának.

A kinek ereiben magyar vér lük
tet, alkotmányunk újjászületésének e 
szent napján hálás szívvel, illő kegye
lettel emlékszik meg azokról a feled
hetetlen nagy férfiakról, kik életük és 
vérük felajánlásával és feláldozásával 
hódoltak a hazaszeretet és szabadság 
magasztos eszméjének!

Igaz sziwel-lélekkel üljük meg 
történelmünk e nevezetes korszakának 
fenséges emlékünnepét 1

Szabadság ünnepén.
Márczius 15.

Jri; : ILLYÉS BÁLINT. oiszágg) űlési képviselő,

Hajtsátok meg azt a zászlót, 
E nap emlékére! . . .
A szabadság istenének 
Tisztelegni véle . . .
Ekkor gyűlt ki az a hajnal, 
Mely pirosló fénynyel 
Félvilágot beragyogta,
Áldást hintve széjjel!

A szabadság hajnalából 
Egy fény ránk is omla; 
Századok sötét borúját, 
Rózsaszínbe vonva . . . 
Lángot öntve bús szivünkbe, 
Mely sajogva vérzett;
S felmosolyga homlokunkon 
Mint kelő önérzet!
És a nemzet, melynek vére 
Megaludni látszat:
Fejét büszkén felemelve 
Széttörte a lánczot . . .
Újra hős lett . . . újra nagy lett, 
Hire zeng azóta —
Szive lángját, kardja fényét 
Félvilágra szórta . . .
Oh dicső kor! lelkem szinte 
Ittasodva érzem . . .
Hogy a dicső nagy napoknak 
Fénycsudáit nézem . . . 
Nemzetem! szent büszkeséggel 
Nézhetsz rájok vissza;
Érted omlott drága vérét, 
Kiknek földed iszsza! . . .
De ne hidd, hogy a zsarnokság 
Hatalmának vége . . .
Hidra-fő az, ha levágtad, 
Másik nő helyébe! . . . 
Régi harczát a sötétség
Újra kezdi, víjja . . .
jól vigyázz, mig el nem pattan 
Kifeszitett ijja . . .
Csellel és erővel szemben, 
Légy te büszke, délczeg! . . . 
S el ne csüggedj, bármi habja 
Zúg körül a vésznek! . . .
Nézz a sírra . . . benne viraszt 
A hazának atyja, —
S szabadságért küzdő népét 
Soha el nem hagyja! . . .

Márczius 15.
A dicsőség napjának évforduláján 

a közömbös kor által érzéketlenné teti
■ szivek fellobbaimak s a bűvös le<kek- 
: bői kicsap a szent lángja a hazafias

lelkesedésnek. Minél messzebb vagyunk 
i a nagy dátumtól, melyen Magyarország 
i népe a szabadságot kivívó nemzetek 
i sorába lépett, annál mélyebb pietás- 
! sál merülünk el 48—49. dicsőségtel- 
I jes emlékeiben.

Nehány esztendő óta emelkedett 
aktuális jelentőségében ez a nemzeti 

' ünnep. Nehány esztendő óta czéltuda- 
tos aknamunka folyik minden oldalról, 
hogy a vérrel szerzett szabadság intéz
ményeit meghamisítsák. Ismét dolgo
zik a reakezió, nemcsak a politikában, 
a társadalomban is, felébresztvén a 
rang és születési különbség, a faji és 

' vallási érzés elválasztó tudatát. A szel
lem, melyet most kergetnek ki nagy 

I erővel Francziaországból, a mi hazánk
ban némely körök révén meleg fogad
tatásra talált s terjed a kórság, nő 
a gyom.

A szabadság barátainak, a kiknek 
lelke ihletten fordul vissza a márczius

■ 15-iki események felé, szent köteles- 
j sége a fekete áramlat ellen harczolni.

Nem élhet meg ez a nemzet más- 
i ként, csak ha szabad marad alkotmá- 
i nyában és lelki meggyőződésében egy

aránt. Egyenlőknek és testvéreknek 
I kell lennünk, össze kell tartanunk, 
' hogy el ne söpörje kicsiny nemzetün

ket a világot fenyegető zivatar.
Akik önzésből, vagy tudatlanság

ból hintik közöttünk a mételyt, azok 
ellenségei ennek a hazának, amely 
csak úgy tudott megállani az évezredes 
viharok között, hogy ragaszkodott alkot
mányához és magába tudta olvasztani 
az idegen elemeket. Soha gyülölt- 
séggel, türelmetlenséggel, faj és 
felekezeti czivodással nem nyert sem
mit a magyar, ellenben szörnyű, véres

be a világot. Bátyja kereskedő, ő maga 
festészetet űz. A jó barát ösztönzésére 
visszatérnek Európába és innen intézi 
az asszony a maga leveleit Kínába a 
tudóshoz, aki sárkánybirodalmának bel
sejében jár kutató utján. A leveleket 
mind Shanghaiba küldi, majd ott leli 
őket a tudós. Ah, hiszen időközben 
az a boldogtalan elmebeteg férj meg
vált az élettől, az asszony felé régen 
nélkülözött boldogság int. És a miről 
eddig nem mert szólani, az a benső 
érzelem ki kicsillámlik a leveleiből.

De j' nnek a nyugtalanító hirek 
Kínál; I. Ilofer hittérítő megjelenik 
New Yorkban a menyecske házánál 
és elmondja, hogy a boxerok mozgo
lódnak. És az erről szóló levelekben 
bámulatos plasztikával domborodnak 
ki előttünk a nem rég lejátszódott ese
mények rajzai, azok a végzetes zavar
gások, amelyek színhelye különösen 
Peking és ott az angol követség épü
lete volt, amelyben dicső védelmi har- 
czot folytattak az ott ostromolt euró
paik. Magyar vér is folyt ebben a 
küzdelemben., magyar szív is megdob
ban annak a hatalmas küzdelemnek az 

emlékére. Megtudja most már az asz- 
szony, hogy a tudós azért sürgette, 
hogy térjenek vissza Európába, mert 
jól sejtette a békövetkező veszedelme
ket. Az asszony mind idegesebb és 
türelmetlenebb hangon írja leveleit. 
Egymást érik az ellenmondó hirek, de 
a Shanghaiba küldött levelekre nem 
jön válasz. Mi történt?

— ha csak egy betűt hallanék 
önről! . . . Oh, ez a folytonos két
kedés, ez a vágyódás, ez a tudnivá- 
gyás és mégis ez a rettegés a tudástól.

Kitűnik, hogy a tudós ott van az 
ostromoltak közt ... Ma azt hirdetik 
az újságok, hogy a felszabadító csa
patok útban vannak, másnap azt jelen
tik, hogy a segítő csapatokat vissza
szorították, és végre hitelesen sürgö- 
nyözik, hogy az ostromnak vége, a 
nagykövetség felszabadult. Ah, hogy 
ujjong itt a szív, mely a sok gyötrő 
•űrtől annyit szenvedett.

Az asszony, aki a nagy veszede- 
íem érzete közben kitárta már szivét 
szerelmének, most már nem bír örö
mével.

— Végre, — végre! — írja. Tehát 

valóban igaz? A követek első távi
ratait hozzák a lapok. Megmentve, 
igazán megmentve ismételten újból és 
újból. A mióta az első hirek megje
lentek, azt sem tudom mit teszek, mit 
beszélek, nem tudom, nevetek-e vágj' 
sírok! Hiszen szinte hihetetlen előt
tem, hogy az egyszer a reménységnek 
legyen igaza és nem a kétségbeesés
nek. És szivemnek ebben az örömé
ben, amely egész igaz ez, ezekben az 
első pillanatokban, mintha egy egé
szen uj életet adtak volna nekem, 
mintha ön itt lenne közvetlen mellet
tem, mintha mindezt együtt éltük 
volna át. Hiszen az lehetetlen, hogy 
ilyen nagy boldogság betöltse az én 
egész lényemet, ön pedig mit se tud
jon róla. Bizonynyal tudja! Hiszen oly 
tiszté.i érzem, hogy itt van az egész 
közelemben, ha ezek a szegény, kisi-

i rótt szemeim nem is láthatják önt.
Telve reménységgel várja tovább:
— Nemsokára vmzontlátjuk egy

mást! Eljön az a szép este, amelyen 
együtt fogunk ülni az aranyfövénjes 
parton, elnézünk messze a tengeren, 
amely a viharos napokon átkiizdötte
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belharczoknak volt színhelye az ország, ' 
valahányszor szenvedelmek hatása alatt 
támadta meg egymást a polgárság.

Már már e ponton voltunk most i 
is. Ingott lábaink alatt a talaj és a 
föld gyomra fűzett okádott.

És jött márczius 10-ike.
Az országgyűlési pártok az ősz 

Taly Kálmán indítványára az obsíruk- 
czió leszerel, — bár minden ered
mény nélkül.

Itt van tehát a szünóra béke!
Ezt a gyászt hirdessék a szóno

kok az igazi nemzeti ünnep napján s 
a hazafiui lelkesedésbe 1 lobogó tömeg 
ezzel a tudattal áldozzon a vérrózsák 
között termett szabadság oltárán.

Márczius idusának szelleme ma
radj közöttünk és világítsd meg a mi 
utainkat, melyek nehezek, göröngyösek 
még most is és azok is maradnak 
mindig, mig a hazaszeretetben és test
vériségben egygyé nem forr ez a 
nemzet.

H I R lí K.

Közgyűlés. E hó 11-én tartotta meg 
Gödöllő képviselőtestülete rendkívüli köz
gyűlését, melyen elhatároztatott az alvégi 
tér birtokba vétele és a parkírozása. A piacz 
téren felállítandó illemhely felállítása egye
lőre elhalasztatott addig, mig a község egy 
mázsáló helyet létesít, amely azt elfogja ta
karnak (Bagatel 10 10—15 évről van szó. . . 
Szedő.) A község által tervbevett kisajátítá
sok ügye 30 napra fizetett ki tárgyalásra. 
Végül a vármegye közig, kalauza és szak
naplójára nézve azt határozta el a közgyű
lés, hogy egyet belőle curiósumkep abszur
dumnak megtart. Kettőt azonban vissza- 
küld. (Drága curiosum. . . . Szedő.)

Mulatság. A gödöllői izr. nőegylet 
hangversenynyel egybekötött tánczmulatsága 
fényesen sikerült. A hangverseny érdekes 
programmja igazán meglepte az egész pub-

magát most a nyugalomig és a viszont
látás oly boldogsága lesz bennünk, 
hogy soha semmiféle nyelv még nem 
talált ki reá illő kifejezést, hogy majd 
alig merünk lélegzeni, hogy a másod- 
perczeket örökkévalóságokká változ
tatnék. Igen, igy, egészen igy lesz.

Aztán jön a tragikus fordulat, a 
melylyel végtelen poézissel békit ki az 
asszony fivérének utószava.

Mélabus vége a könyvnek, amely 
igazi gyönyörűséget okoz a maga szí
vélyességével, keresetlen kedves hu
morával, bensőségével.

Az orosz japán háború Kelet felé 
irányítja figyelmünket. Ilyformán a 
könyvnek ebben a tekintetben is bi
zonyos aktuálitása volna. De igazán 
nem szorul rá, hogy ezt a szempontot 
is hangsúlyozzuk. Ez a regény aktu
ális lesz mindig amig szép könyve
ket szívesen fognak olvasni. És iro
dalmunk nyereségének kell tekintenünk, 
hogy magyar nyelven is megjelent.

Komor Gyula. 

likumot. Minden egyes pontja kitünően si
került. De mindenek fölött ki kell emelnünk 
Bassevits Erna és Juravetzki Nándor mi - 
vész-énekét. Ezek voltak a műsor fénypontjai. 
A négyeseket 50 pár tánczolta.

Ott voltak: Asszonyok: Mandcl 
Sándorné Isaszeg, Deutsch Adolfné, Kohn 
Sámuelné, Turnovszky Józsefné, Gráf Éliásné, 
Stark Mórné, Dénes Samuné Budapest,
Fenyő Majerné, Pártos Mihályné, Síreuslcr 
Adotfné, Székely Lajosné, dr. Kiéin Józsefné, 
Walter Sámuelné, Weisz Adolfné, Steiner 
Sándorné Isaszeg, Alberty Pálné, Hoffenreich 
Vilmosné Budapest, Eibcnschütz Mórné Bu
dapest, Jónás Ödönné, Haas Simonné Zsáin- 
bok, Krausz Lajosné Budapest, Pollák An- 
talné. Szerényi Józsefné. Spitzer lgnáczné, 
özv. Adler lgnáczné. Adler Antalné, Gold 
Sámuelné, dr. Rosenfeld Sándorné, Brüll 
Lajosné Veresegyháza, Guttmann Jakabné, 
dr. Schőn Gyuláné, Keppich Mórné Szada, 
Wesz Márkusné, Schőnthal Jakabné, Kövesi i 
Adolfné, Diamant Sámuelné Veresegyháza. 
Leányok: Stiglicz Margit Isaszeg, Mandl 
Berta és Jolán, Kohn Gizella, Klump An- 
nuska, Rosenberg Etelka és Ilonka Bpest, 
Freiwilig Rózsika Bpest, Walter Juliska, 
Schőnthál Rózsika, Gráf Malvinka és Mar
gitka, Alberty Erzsiké, Diamant Erzsiké Bu
dapest Alberty Emmuska, Haas Rózsika Zsám- 
bok, Poilak Margi.ka és Janka, Spitzer Lenke, 
Gold Innuska, Steiner Erzsiké Isaszeg, Sze
rényi Aranka, Hainz Emma, Brüll Ilonka 
Veresegyháza, Lichtenstein Paula Weisz Ju
liska és Gizella, Wciszkopf Aranka, Gutt
mann Juliska, Schőnthal Rózsika, Kövesi 
Sarolta, Diamant Rózsika Veresegyháza, 
Singer Sárika és Ilonka Bpest, Wagner Erna 
Budapest.

Felülfizettek: Walter Sámuel 20, 
Hauser József Mislitz 10, Gallé Antal Bu
dapest 2, Mandl Sándorné Isaszeg 3, Er
dős Salamon Aszód 1, Pártos Mihály 2, N. 
N. Gödöllő 3, Paul Fercncz 1, Weisz Adolf 
1, „Gödöllő és Vidéke 2. dr. Schőn Gyula 
10, dr. Lakos Gyula Zsámbok 5, Brüll Lajos 
Veresegyháza 2, Stróbl Vilmos 2, özv. Gut- 
mann Jakabné 1, Keppich Mór Szada l,dr. 
Tegze Lajos 4, Petera Hubert 5, Polner 
Lajos 10, ifi. Szabó Kálmán 2, Nick Ede 4, 
Hoffmann Dezső 2, Lipcsey Leó 2, Súrgott 
Jenő 2, Lowik Béla 2 korona.

Márczius 15. Az aszódi polgári kör, 
a szahadságharcz emlékünnepét, márczius 
15-ét ez idén testületileg fogja megünne
pelni áz ünnepély a polgári kör nagytermé
ben szép idő esetén a gymnasiumi-téren 
lesz megtartva. Az ünnepi beszédet Chugyik 
Pál fogja tartani. Szavalnak: Matolcsi Kál
mán, Batta Péter. Temetőben beszél: Bur- 
sics Lajos, szaval Majoros Miklós. Az egyes 
számok közt az aszódi dalos kör énekel.

Az aszódi tüzoltó-egyesület javára 
legközelebb műkedvelői előadást rendeznek. 
Színre kerül a „Falu rossza."

Wolfner Tivadar összeférhetlensége 
E hó 10-én tárgyalta az országgyűlés kisor

tPlistill Cde
temetkezési vállalata SÖDÖLLÖN Vaczi-utcza 460. szám. 4+ 

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezel! 
diófából kisebb-nagyobb méretben Szemföddlek, virágok, szahgok, sirkoszoruk 
Viaszgyertyák szobabehuzások, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egv n- 
ruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — nyitót halottaskocsi vagy dísze
sebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel elfogadtatik.

©jjászjelentések 1 óna alatt elkészíttetnek

solt összeférftetlenségi bírósága a gödöllői 
kerület képviselője Wolfner Tivadar ellen 
Fejér Márton az Ellenzéki Újság szerkesz
tője által tett összeférhetlenségi l ejelentését. 
A bíróság tagjai titkos szavazás után egy
hangúlag mondották ki, h így összeférhetlen- 
ség esetét nem látja fennforogni.

Pestvármegye tavaszi közgyűlése áp
rilis 11-éré esett. Beníczky Fercncz főispán, 
v. b. t. t., a nemzeti ünnepre való tekintet
tel a közgyűlést 16-ára halasztotta.

Sorozás. Járásunkban april 21-én kez
dődik a sorozás és a következő napokon 
tartatik meg a szokásos beosztással.

Miért kell a fogyasztási szövetkezet 
Gödöllőn. A múlt hét folyamán egy Nagy 
Fercncz nevű vinczellér Besnyöről bejött Gö
döllőre és itt egy kereskedőnél 50 kgr. bük
könyt és 2 hektoliter zabot vett, amely árút 
számlával együtt kiküldötte a kereskedő Bes- 
nyőre a Hekler-féle nyaralóba. A vinczellér 
kévésnek találván az árut, nem vette át, ha
nem egyenesen a község házára vitette s 
lemérette, midőn is kiderült, hogy a bük
köny 13 kgr.-mal, a zab pedig 40 literrel 
kövesebb, mint a inennyiről a számla állít
tatott ki. Községi biránk az árut, mint bűn
jelt, elkobozta és a csalót a hatóságnál fel- 
lentette. Ezen miséria megszüntetésére nagy 
szükség van.

NYILT’l ÉK*
Tisztelt Szeakesztőség.

A Gödöllő cs Vidéke márczius 
tizediki számba a közé tett „A ható
ság figyelmébe" czimti hir, mely azon 
rágalom mi ellenünk emelve van ! Bár 
ki legyen is az az Egyén, aki azt hi
szem, sokkal távolabbról ismeri viszo- 

| nyainkat, s kevésbe van érdekelve 
arra nézve, hogy privát ügyekbe be- 
avakozzék, „És még kevésbbé arra." 
hogy a hatóság figyelmét felhívja. A 
hatósági beavatkozásra pedig átalában 
véve szükség nincs, mert ha a köz
biztonságot veszélyeztetné akkor már 
hét hónap óta nem lehetne a család 
között, aki különben is minden per- 
ezét készséggel áldozza érte. A befa
lazott helynek mondott nem más, mint 
„egy kis szoba," mely csak arra szol
gál, hogy úgy a beteg, mint a család 
éjjeli nyugalmát biztosítsa. Kórházba 
szállításnál pedig nem az anyagi viszo
nyok, hanem csakis a beteg van érde
kelve . . .

Gödöllő, 1904. márczius 12-én. 
Kiváló tisztelettel 
Csery Ferenczné.
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FTFRMIT-PAI A Azbeszt-cemam-palaL I L 91 II I I I H L n hat-ghek uajossza^
Elpusztíthatatlan, könuvil tetszetős, olcsó és tűzálló tető-tedőauya^-

ETERNIT MÜVEK Hahchei Lajis BUDAPEST, VI., Andassy-ut33.
Elsörangii referencziák. Jótállás. Évi gyártás 1500 kocsirakomány. Kérjen ismertetést

2—12

f]eVesn?egyei ^gí<ii‘-’Pakarékpénztái‘ részVé.vtársaság Egerben.

vezérképviseletet nyertük el.
Uíí.v élet-, mint tűz és jé^biztositási ügyekben a legjutányosabb díjtétel alkalmazása 

meilell, a jejjiagyohb készséggel állunk a I. I özönség rendelkezésére.

HeVesipegyei ^grár-Takarékpénztár részvénytársaság.

I

500 frtot
fizetek annak, ki a Bartilla*fog/izének használata 
mellett, üvegje 85 kr., valaha ismét fogfájást kap, 
vagv s.ája bűzlik, (b.ranco küldéssel kű ön 48 kr.) 
KAKT1L .A-WiNKLER EDE WIEN iy I., Sommer- 
ga-se 1. Főraktár Török .1. BUDAPEST, Király-utcza 
12. Kapható minden pyógyS7t-r‘árb.in. — Csakis 
..BARTI I.A-FOGVÍZ’* kér* ndő, Hamisítások beje
lentése jul iufalinaztalik Oly helyekre, hol nem 
kapható, b imsime küldök 7 üveget 2 írt 60 krért,

SZÓLÓLUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és h-.-n< k’a'ajon.

Erre azonban nem minden svólöfaj ni leál
lna*-.  (bár mind kúszó természetűi mert nagyobb 
része l a m< gnő is, t -rmé*t  m in ln»z. v/.ért subán 
nem •••t -k el eredményt eddig. Il<»’ lugasnak 
alkalma*  fajokat üh<*ttek,  azok bőven ellátják 
h i/.iikat az egész szőlőére- idején a legkitűnőbb 
innska a \ é< más édes szőlők..el

A •/•dő hazunkban mindenütt megterem s 
nincsen <»ly ház. melynek fa melleit a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna ezen- 
l-ivűl ma*  épűleteknék, kerteknek, körítéseknek 
*tb. a legn-jnekebb dísze, annélkűl hogy lég
ió- e*ebb  helvet is elfoglalna az egyéhbro ha.*z,  
nálh.ite részekből E/. a iegliáládate>abb gyű • 
mólos mert minden evben 'erein.

A fajok Ismertetésére vonatkezo színes 
fénynyomatu katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aki czimét egy levelező 
lapon tudatja.

Czim ;

Ermelléki első szfflőiiltviuiytclrp Nagy-Kágyn, n. p.Székelyhiil

v.i..- 1.< - köhögés, légzőszervéhez légZt'S, vök bántnlináiiál él- 
sörai gu orvo i sztiktekh: élvek ajánljak 

az I, i'Zámti Józs' f-iápléal.
8iékrekedéinel, tulhtzásnöl. »mé’z ésl zavarok 

■ál és mint vértlszi! <4 a 
II. szátnu Jiiz.sei'-tápléát. 

Egy doboz éra 25 krajezár 
Kapható Tői k József gvó. \ zerl ’r bán 
Neruda Nándor droguei .áj.inan IV. kér. 
Kessulh Lajo- n. és TJ ázay Klímán 
nagykereskedeseben IV, Múzeum körút 
Leilgeb János Esz.lc gemban. Jóé, El,- 
mér drogueriában Békéscsabán Lengyel 
Sándor kereskedésénen Tata T<>varos 

Föszctkiildés VOGLEH JÓZSEF drosuisla.
BUDAPEST, FLÓR UTOZA 4

10 doboz m.grendrléséné is a pénz beküldése 
mellett bérmentve.

I Maklllíltllfíl 1 ,,’'‘*,’rl»nzsik inakuliitara 13 IVldKUIdlUid. horoti,, Bővebbet e lap hi- 
.idöhivaliilábiiii.

Pénzt 
sok pénzt, 

liavonicént. |0() 
koronáig . ereshet 

. mindenki tisztessé, 
úessen minden szak 
ismeret nélkül 

Küldje be wzimét 
975 jeligo alatt a kő 
vetkező c/.imrc ; An- 
nunce -Abtellung 

des ,,Merkúr" Mán- 
beim. Meerfeldstr.

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot 
nyújtok Szülés ••se
téknél nagy gyakor

lattal bírok

Csölle fluna
egyet szülésznő.

Gödöllőn, Petőfi-tór 
(Mozsár ház,)

QUARERO-BRANDY
híres különlegesség

PFAU és TSA Fiume
cognacgyárából 

kapható:

Angyii." gyógyszertárban HATVAN.
I - fi

w B
r

j. BUDAPEST, V. KERÜLET, VÁCZI-KÖEJUT 32. SZÁM -

ajánlja a magyar királyi államvasutak jfépyyárában készült ui 
szerkezetű

ilhkraff ff 1 r
■L

I

fűkaszáló-, inarokmkó- és kévekötő aratógépeket

vak mint egyéb mezőgazdasá g 1 eszközöket.
Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


