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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP SZERKESZTŐSÉG és KIATÓHIVWL: 
ASZÓDON.

HIRDETÉ.SEK: 
egyezség szerint jutányos árou közöltéinek. NYILTTER sora 

60 fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

FELELŐS SZERKESZTŐ:

NYIRY LAJOS.

A házasság krízise.
Csak az egyéni szabadság fana

tikus kultusza viheti addig, hogy az 
emberi szenvedélyek fékezését is per- 
horrescálja és nem gondolva a morál, 
a józan ész, egészség követelményeivel 
a szocziális rend, meg együttélés fel
tételeivel — enianczipálja az érzéki 
ösztönt, s megtámadja a társadalom 
létalapját, az egészséges családi életet.

Határidőre lehet üzleteket kötni a 
börzén, de családi élet nem képzel
hető szerelmi felmondásra kötött há
zasságokkal.

Hiszen a házasfelek szeretete, 
kölcsönös becsülése csak a szerelmi 
mámor eltűnése után, a gyermekek 
nevelése közben ébred: akkor becsüli 
meg a nő a férfiban a kenyérkeresőt, 
védelmezőt, gyermekeinek, boldogsá
gának fentartóját s a férfi az asszony
ban az anyát, a hü, önfeláldozó hit
vest, ki férjéért és gyermekeiért él, 
szenved, fáradoz.

A testvéri szeretet pusztulásáról az 
Egyesült Államokban épen most pa-

naszkodnak a moralista lapok, ahol 
igen könnyen megy az elválás s ahol 
ideje sincs a testvérnek megismerni, 
kiösmerni öcsikéjét vagy hugocskáját, 
mert a mama időközben elvált az 
urától.

Ott grasszál mindinkább nagyobb 
mértékben a magzat elhajtása, a fo
gamzás megakadályozása, miből a 
chicagói, newyorki, bostoni orvosok 
és bábák meggazdagodnak.

Azt meg az orvosi könyvekből 
tudhatja meg bárki, mikép lehet visz- 
szaélni az idegrendszerrel 1 És hol 
grasszál e visszaélés leginkább?

Az inteligensebb osztálynál, ahol a 
bájos nő kívánatos, divatlapok model- 
jei szerint idomított termetét csak nem 
rongálhatja meg egy — gyermek
szüléssel.

Ennyit csak nem kívánhat tőle 
egy modern férj, ha csak zsarnok 
névre nem tart igényt.

A házasságot tehát a szélsőségig 
hajtott egyéni szabadság kultusza so
dorja válságba, az amerikanizmus, 
mely előkészítette a franczia forradal-

mát 1789-ben, most a társadalmi fel
fordulást készíti elő Európában, a há
zasságon belöli szabad elválás, az ezt 
kisérő szabad szerelem propagatiójával.

S bármint okoskodjunk, a há
zasság szeplőtelen jellegének megtá
madását nálunk is arra a forradalmi 
elvre kell visszavezetni, hogy az egyén 
jogaiban sértetlen, szabadságában kor
látlan.

De ez még hagyján; — Mert a 
modern társadalom általános bűne; 
olyan, amilyet a törvények nem kor
látozhatnak s különösen nem akkor, 
midőn a társadalmi morál sem kor
látozza azokat.

Van azonban egy, ennél még sö- 
tétebb dolog is, ami népünknek már 
kezd meg rögzött szokásává vállani és 
pedig különösen a kisebb földbirtokos 
és a szerényebben dotált honoraczior 
osztálynál. Ez az u. n. egy gyer
mek rendszer.

Egy-két gyermeknél járásunk te
rületén a házasfelek jó 70 százaléká
nál nincsen több.

Nos tehát ez természet ellenes

T A 1< C Z A.
Özvegyasszony anyáin, 

özvegyasszony anyám, ne várj haza engem, 
Mennék én örömest, de nem lehet mennem. 

Vezető utamat virággal elállják, 
Repeső szivemet kalitkába zárják;

Ott fogságba tartják, bilincsekbe verik, 
Hot te ozzád szálljon: óh dehogy engedik! 

TartjáK edes szóval, hamis szerelemmel. 
Súgják neki százszor: ne menj el, ne menj el 1 

özvegyasszony anyám, kicsi kalitkába 
Gyötrőpik, vergődik egy fogoly madárka.

Imádkozd ki onnan I Jó az Isten jót ád 1 
Áldja meg ötét is, meg a rab tartóját . . . .

Erdős Reneé.

Két. tragédia.
Irta: Baranyai József.

Katáry Katinka lelkét, mikor az első 
ajánlott levelet felvette, jóleső érzés szállotta 
meg, mint a vadászét, ha az első vadat el
ejti. Szépen kiállította a vcvényt; olvasha

tóan, szép gömbölyű betűkkel aláírta nevét, 
még azt is, hogy m. kir. postamester. Iste
nem, hogy ezt megélhette 1 Az első ajánlott 
levél! Talán álom az egész? Hosszú Iiánya- 
tás után nyugodt pihenés. Csendesen lemor
zsolhatja életét. Itt el van temetve 1 Anyagi 
gond nem zavarja. A jövedelemből megél
het ; van egy kis fizetése, három fiókpostája, 
van faluzó levélhordozója, abból is megma
rad valami, árusittatja a „Friss Újságot", 
néha-néha egy-egy express is érkezik.

Csendes megnyugvás szálta meg lelkét, 
nem volt boldog, de boldogtalan sem, néha 
tudott örülni is egy kicsit. Sokszor bizonyos 
büszkeséggel végezte dolgait, hogy ő most 
valami, egy pont a mindenségben, ö intézi 
a Hegyhid levelezéseit. Ezt az önelégültsé
get azonban minden hónapban egyszer meg
zavarta egy fájdalmas akkord egy jajszó a 
múltból. Ez a lelki nyugtalanság, ez az 
elemezhetetlen lelki zavar minden hó 10-én 
a postások elsején állt be, mikor fizetését 
kivette. Ekkor rendesen megirt egy utalványt 
elferdített írással, hogy valaki meg ne is
merje ; a feladó nevét is ismeretlen névvel 
töltötte ki. Ezenkívül irt egy levelet is ugyan
azon czimre, melynek rendesen csak annyi 
volt a tartalma, hogy most küldöm az öt 
forintot is, hogyan van a kis lány? Ha él, 
Kovács Jánosné czimre Írjon, ne az én ne
vemre.

Mikor ezeket megírta, akkor fájt a lelke, 
a szive; nagyon sokat síit ilyenkor, keser
vesen, de még többet szeret' tt volna sírni. 

ki szerette volna apasztani könnyeinek for
rását. Aztán szeretett volna törni, zúzni, ösz- 
szeszoritotta kis öklét, megrázta a levegőben, 
mintha megfenyegetne vele valakit, egy álom
képet I De hát kit átkozzon érte! Maga
magát, vagy . . ? Hisz az már nyugszik 
lent a sírban. Pedig ő az oka mindennek; 
ha ő nincs, nem kellene itt eltemetve lennie, 
nem kellene hazudni mindenki előd. De már 
meghalt, megbfinhödött bűnéért. Valaki rá
galmazta előtte. Miklós tisztára akarta őt 
mosni, de a gyilkos golyó Miklóst találta; 
talán mert az igazság nem volt mellette, s 
itt hagyta őt szégyenével.

Mennyit kellett hazudni, színlelni, fél
revezetni mindenkit, szülőt, testvért, jóbarátot. 
Végre sok hazugság, színlelés, protekezió- 
hajhászás után a miniszter kegyelméből be
jutott a biztos révbe : postamesternő lett. A 
kis leányt kiadta Pomázra Fejes Istvánná 
asszonyságnak. Minden hóban megküldte 
a kialkudott 5 forintot. Fejes Istvánná néha 
referált is nagy ákum-bákumokkal, hogy a 
kis leány egészséges. Egyszer a fényképét is 
megküldte, olyan bádog amerikai fényképet. 
Abból ugyan nem sokat lehetett kivenni, de 
Katinkának elég jó volt arra, hogy í . éjje
leket elsírjon felette. Lassankint aztán elcsen
desült lelke, elfásult, elzsibbadt. Beletörődött 
sorsába. Erőt vett lelkén önkéiiytelciiül az 
élet öröme, az életösztön. Megescií k ’> 
az a csoda is, hogy énekelt néha! Szobájá
nak bútorai: a filigrán Íróasztal, a in '1 ■!<-

I fények, az ágy, a kis szőnyeg-div. ' y, ■
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állapot! Csudálatos csak az, hogy év
tizedek óta tart és ennek daczára 
nem jutott eszébe a hatóságnak lépé
sekét tenni a megszüntetésére.

Mert az, hogy hébe-korba egy-egy 
bűnös szülésznőt, vagy kuruzsló javas : 
asszonyt megbüntetnek, nem elegendő 
ám e — baj kiirtására.

A „Munkás Otthon'*  szövetkezel 
és a rákosligetiek.

Sok szó esett Rákosligeten e lap 
múlt hó 27-én megjelent számában a ' 
fenti czim alatt közölt czikkemről. Pró 
és kontra vitatták elfoglalt álláspontom 
helyességét, sőt a helyi lap is érde
mesnek tartotta azzal foglalkozni, igye- I 
kezvén annak tartalmát fölös széllé- I 
mességgel (?) elferdítve visszaadni, a I 
mi eléggé sikerült is neki s ezért a 
hírlapírói rutin nevében fogadja elis
merésemet.

S hogy mégis nem foglalkozom 
a czikkével, azt czikkirójának köszönje, 
mert az nem mondott igazat s ez fel 
ment az alól, hogy vele szóba áljak.

Azt mondotta ugyanis czikkének 
utolsó passzusában, hogy hálája és 
elismerése jeléül nekem „sapkát" ado
mányoz „Csörgő" nevemhez. Ez azon
ban mindez ideig nem történt meg. 
Pedig itt a fej meg volna a sapkához; 
neki, — úgy látszik: az hiányzik. Én 
majd azt adok neki, — de csak 
kölcsön.

Hát elsősorban én egy tanítótes
tületet oly erkölcsi testületnek tartok, 
amelynek nem illő és nem helyes sé
relmeit, — ha vannak, világgá kür
tölni, nyilvánosságra hozni sem lapok, I 
sem brossurák, sem semminemű köz- | 
kézen forgó nyomtatványok utján s 

ha még is közzé teszi azt, czélja ezzel 
más nem lehet, mint a közvélemény
nek a nyomtatott betű által való be
folyásolása, propaganda csinálás, vagy 
terrorizálás és egyeseknek elriasztása 
attól, hogy az iskola ügyeivel foglal
kozzanak.

Azt hiszem : ezek után nem kell 
bővebben kommentárolnom, hogy min
den esetben helytelen egy erkölcsi tes
tület részéről belső ügyeinek sajtó ut
ján i tárgyalása.

De helytelen még különösen azért 
is, mert ha a tantestületnek sérelme 
van, arra nézve ott van felettes ható
sága, amely egyedül hivatott arra, 
hogy elégtételt adjon részére. Tessék 
azután, ha jó Ízlésének megfelel és 
ha szükségesnek találja a kapott elég
tételt publikálni.

Azt azonban semmiképen sem 
Írom alá, hogy a Munkás Otthon szö
vetkezetnek, mint ilyennek, nem volna 
joga az iskola-ügyet figyelemmel ki
sérni.

Ez absurdum is!
Hiszen ha egyes ember felszólal 

valamely iskolai ügyben, akkor is csak 
annyiban bir felszólalása súlyai és 
jelentőséggel, amennyiben a közérde
ket szolgálja. Ha önző magánérdek 
vezérli, a acta teendő és egyáltalán 
nem érdemli meg a figyelmet. Ily eset
ben leghelyesebb azzal nem is foglal
kozni a tantestületnek.

Már most mennyivel inkább fel
szólalhat egy másik és pedig olyan 
erkölcsi testület valamely közérdekű 
ügyben, amelynek kötelessége a pol
gárság általános érdekeit előmozdítani, 
védelmezni, érvényre juttatni, mert 
hisz ez a mandátuma, vagy mondjuk: 
ez is mandátuma, kötelessége.

Ne keressük tehát a kákán a cso
mót s különösen ne ott, ahol nincsen.

Csörgő.

Nincs ragály Gödöllőn!
Dühöng az egészség a mi járá

sunk területén ! Az orvosok, gyógy
szerészek mind készülnek csődöt mon
dani 1 Miért volna hát járvány épen 
Gödöllőn, a járás székhelyén?

A legutóbbi anyakönyvi kimutatás 
szerint 63 haláleset közül ötven
kettőben gyermekhalálozást jelez 
a gödöllői anyakönyv.

A gödöllői ref. iskolának 124 
tanulója nem járt előadásra az intézet 
bezárását megelőzőleg azért, mert 
szolgabirói rendelettel megtiltatott az 
oly családokból az iskolába járás, me
lyekben fertőző betegség fordult elő.

A többi tanintézetekből is maradt 
ki ezen okból nagy számú tanuló az 
előadásokról.

Ezek s az aggódó szülők pana
szai voltak azon indokok, melyek ben
nünket arra vezettek, hogy figyelmez
tessük a polgártársainkat s a hatósá
gokat a járvány pusztításaira s a fe
nyegető veszedelemre.

Több oldalról támadtak meg ben
nünket az igazság leplezetlen kimon
dásáért és ez ügyben elfoglalt állás
pontunk miatt, azonban felszólalásun
kat siker koronázta.

Bezárták végre az iskolá
kat és megtették a szükséges 
hatósági ó v i n téz k e d és e k e t a 
ragály elhatalmasodásá
nak meggátlására!

Ez az eredmény, elégtételünk a 
bennünket ért méltatlan támadásokért 
és az a tudat, hogy Gödöllő lakossá
gának a helyzet őszinte feltárása által 
oly szolgálatot tettünk, amelyet az egy 
kötelességét tudó és hivatását ismerő 
sajtó orgánumtól méltán elvárhat s 
amely közegészségügyi viszonyaira 
hosszabb időn át kihatással lesz.

a hivatalos nyomtatványok, a „Rendeletek ' 
Tára" talán csodálkoztak is, hogy úrnőjük 
énekel, akit eddig csak sírni láttak. Későn 
este szere'ett énekelni, a félhomályban éne
kelte kedvencz dalait. Néha megesett az is, 
hogy egyik-másik dalát megsiratta, amint 
eszébe juttatta a múltat.

Nem igen érintkezett az emberekkel. 
Egyedül a tanítót ismerte jobban. Egyszer a 
tanítónak nem jött meg a Néptanítók Lapja, 
elment a postára megreklamálni. Katinka 
épen nagy alkuban volt egy fuvarossal, kivel 
fát akart hozatni. De nem bírtak megegyezni. 
Holló József megszánta Katinkát, ajánlkozott, 
hogy szerez olcsó fuvarost. Ezentúl ha va
lami ügyes-bajos dolga akadt Katinkának, 
Holló rendesen kisegítette. Az is megtörtént, 
hogy reggelenkint Katinka virágot talált az 
ablakában. Ez a gyengéd figyelem jól esett 
Katinkának, szinte szomjazott utána.

♦
♦ ♦

Katinka nagyon unta magát, idegesen 
bíbelődött Íróasztalán. Csak Holló volna itt, 
legalább elbeszélgetnének, Három éve, hogy 
megismerkedtek, azóta alig múltéi nap, hogy 
ne találkoztak volna; szinte furcsa volt, hogy I 
pár napja nem látta Hollót, aki szüleit ment 
látogatni. A postát is türelmetlenül várta, | 
sejtette, hogy egy-két képeslappal fejezi ki 
figyelmét iránta. De képeslap nem jött, hanem 
— levél. Reszketett a kíváncsiságtól, hogy ■ 
mit irhát, alig várta, hogy egyedül lehessen | 
s elolvashassa I

„Kedves Nagysád I
Reszket kezembe a toll, hogy ezeket 

Írom ; úgy vagyok, mint a játékos, aki 
minden vagyonát egy tételre felteszi, s I 
varja, hogy mit hoz a sors. Én is mindé- | 

nemet: boldogságomat e levélre tettem fel. 
Talán eddigi viselkedésem is elárulta, 
hogy szeretem. Sejtem, hogy gyengéd lelke 
talán merésznek találja kérésemet, hogy 
legyen enyém 1 Talán nem idegenkedik tőlem 
s ez reményt nyújt arra, hogy a boldog
ság nincs élzárva előttem. Szüleimnek 
sokat beszéltem önről, hófehér arczárói, 
még hófehérebb leikéről, ők már ismeret
lenül is szeretetiikbe fogadták, nincs tehát 
akadály !“

Holló remekelni akart levelével; színes 
hasonlatokat irt még a fészket rakó gerlepár
ról, a házi tűzhelyről melyet a boldogság 
aranyoz be. Oh sokat irt még, Katinka nem 
olvashatta végig; szemét elborították könnyei. 
Amit Holló iránt érzett, annak nem tudott 
nevet adni eddig; azt hitte csak érdeklődés, 
csak rokonszenv, de ez a levél meghozta 
ennek az érzelemnek a nevét: az szerelem, 
a vészthozó mély szerelem I Miért is fogadta 
el első szívességét ? Óh ha tudta volna, hová 
visz e játék ? — — Azt írja, hogy neki hó
fehér tiszta lelke van .... Istenem, a férfi 
teremthet erkölcsi tragédiákat, veszedelmet; 
szégyent hozhat a nőre, s ő a gyenge nő 
egyszer, csak egyetlen egyszer gyengeségből 
fiatal tapasztalatlanságból hitt a hízelgő szónak 
s az ő bűnére nics bocsánat Hisz megbün- 
hődött érte, de bűnhődik tovább is, tovább 
vezekel, csak megtisztuljon. De hiába 1 a 
világ nem bocsát meg.

Hisz szereti 1 Hát meggyónja neki, hogy 
egyszer, egy őrült órában, egy átkos percz- 
ben — egyszer a hízelgő, csábitó szó arany
hálójával megfogta, — hitt a férfi alakot 
öltött hazugságnak! Őrültség I Hát megtudná 
mondani neki: Te a menyben jársz, de én 
letaszitlak a pokolba, a csalódás poklába, 

— nekem nincs hófehér lelkem I — De mi 
lesz, ha eljön s kér, könyörög esdekel. Ellent 
tud-c állni ? Érzi, hogy gyenge lesz 1 Nekik 
nem szabad találkozniok 1 Katinka nem is 
emberi lény volt már, a levél üldözött vaddá 
formálta át, lázas sietséggel menekült az elöl, 
a kit szeretett, de akivel nem akar találkozni 
többé 1

Elővette elefántcsont fogantyus kis re
volverét, még akkor vette, mikor rabló histó
riákról ábrándozott, azzal a kis jószággal 
megvédi majd az állam vagyonát, lesz felső 
elismerés, még tán az utságba is belejön a 
neve. Meredt szemekkel bámult a csillogó 
csőre; hátha rossz már a fegyver, hátha 
reszket a kezel

Nem reszketett I
Itt bevégződött a tragédia!

♦
* *Pomázon, Fejes Istvánné asszonyság 

nagy patáliát csinált, hogy a kis kosztos 
leány feldöniötte a tejes csészéjét. Nagy la- 
mentálással beszélte el a belépő komám- 
asszonynak:

— Hogy pazarolja a tejet a nyomorult. 
Erre a hónapra csak ki van fizetve a tarto
zás, de azután nem tudom, mi lesz?

— Hát az anyja ?
— Ugyan ne is kérdezze ? Az a bolond 

anyja agyon lőtte magát. Most azután nem 
tudom, ki tartja ezt a kölyköt!

A kis leány elkezdett sírni; talán a 
tejet siratta, vagy talán valami titkos sugallat 
súgta néki, hogy van oka sírni keservesen!

Itt most kezdődött el a 
tragédia!



Az orvos urak pedig csak konsta
táljak továbbra is, hogy nincsen semmi 
veszély, nincs ragályos betegség, ne
künk meggyőződésünk marad ennek 
daczára az, hogy ez ügyben kifejtett 
akcziónk által egy nemzedéket men
tettünk meg Gödöllő társadalmának.

De legyen nekik igazuk, egyet 
nem vitathatnak el, azt t. i. hogy ily 
esetekben az óvatosság soha sem fe
lesleges.

___ H I 1< E K.
Miniszterlátogatás Gödöllőn. Talián 

Béla földmivelésügyi miniszter ma reggel 
Gödöllőre érkezik s a in. kir. koronaurada
lom gazdálkodását fogja megszemlélni. A 
miniszter csak délután folyamán fog vissza
utazni Budapestre.

Közgyűlés. Gödöllő képviselőtestülete 
e hó 12-én d.-u. 3 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart. Tárgy: a község által kisajátí
tandó területek megszerzése.

Eljegyzés. Rezek Román Budapestről 
eljegyezte Alberty Pál gödöllői előkelő polgár 
leányát, Mariska kisasszonyt.

Paulay Erzsiké kitüntetése. A Nem
zeti Színház művészei az idei Farkas-Raskó 
jutalmat 35 szavazattal 1 ellenében Paulay 
Erzsikének Ítélték oda. Az alapítvány kama
tait az alapitó rendelkezése szerint a Nem
zeti Színháznak az a művésze kapja, akit 
pályatársai erre legméltóbbnak tartanak. A 
dijat Somló Sándor igazgató szerdán este 
adta át a színpadon a kitüntetett fiatal mű
vésznőnek. Paulay Erzsiké özvegy édes any
jával már évek óta, úgyszólván gyermekko
rától kezdve Gödöllőn nyaral öreghegyi vil
lájukban s dédelgetett kedvencze a gödöllői 
társaságnak is s igy jelen kitüntetését itt 
érthető örömmel fogadták.

Bankett. Aprd 11-én bankett lesz Gö
döllőn, a kaszinóban, az egylet Gyulái tisz
teletére. — Részvételi dij 1 kor. 60 fillér.

Halálozás. Özv. Maim Frigyesné szül. 
Szabó Katalin e hó 6-án Gödöllőn 83 éves 
korában elhiinyt. Temetése f. hó 8-án d.-u. 
3 órakor ment végbe nagy részvét mellett.

Bűnvizsgálat. Gödöllőn e hét folya
mán nagy port vert fel egy bűnügyi vizsgálat. 
Tóth Samu fiakkeres négy év előtt nyomta
lanul el.űnt nevelt fiának gyilkosát nyomoz
zák, azonban ez ideig alig ért el eredményt 
a vizsgálat. A gyilkossággal kapcsolatban 
Laukó Samu gödöllői gazdaembert vizsgálati 
fogságba helyezték. Bővebb részleteket ez 
ügyben a vizsgálat érdekében még nem kö
zölhetünk.

A kerepest Erzsébet-fák. Boldogult 
Erzsébet királynénk emlékére országszerte 
csaknem minden helyen ültettek Erzsébet- 
fákat. Kerepes községben is. A kir. adóhiva
taltól kapott fákat azonban Kerepes község 
úgy becsülte meg, hogy a papiak elé a ha
talmas akáczfák alá ültette őket, ahol aztán 
gondozás híján ki is pusztultak. A jó kere- 
pesiek ebben aztán szépen meg is nyugod
nak. Vájjon ki az oka ezen kegyeletsértésnek ?

Árlejtés. Csütörtökön volt meg a gö
döllői ni. kir. koronauradalom által hirdetett 
árlejtés a m. kir. méhészeti gazdaságban 
építendő élelmező lak és műhely épületre. 
Az e'ő'r.'n/zat összege 11966 kor. 64 fillér 
volt. Az árlejtésén részt vettek: Ring József 
hatvani építőmester, aki 4 százalék enged
ményt ajánlott, Lizics Károly gödöllői építész, 
aki 6 százalékot, Csuka János váczi kőmű
ves mester, aki 9'5 százalékoi és Persler 
Kálmán gödöllői válla lkizó, aki 12 százalék 
engedménynyel volt hajlandó az építkezést 
elvállalni. A szerződés a legolcsóbb ajánlat
tevővel azonnal meg is köttetett. Az árlejté
sen résztvett két legolcsóbb pályázó Csuka 
János és Persler Kálmán G00—6C0 korona 
bánatpénze a szerződés ministeri jóváhagyá
sáig bcnttaitato'.t a jószágigazgatóságnál.

NévniagyaroJ.ás. Kisk. Adler Jenő 
gödöllői lakos családi nevét belügyminfsteri 
engedélyei Aczél-ra magyarosította.

Szerelvényvizsga. A gödöllői önk. 
tűzoltó-parancsnokság f, ho 9-én d.-u. 6 
órakor parancsnoksági ülést tartott, melyen 
a márczius havi számadások vizsgáltattak 
meg. Elhatároztatott továbbá, hogy a parancs
nokság f. hó 17-én szcrelvényvizsgát fog 
tartani.

Mulatság. Az aszódi polgári kör, az 
aszódi dalárda közreműködésével, liusvét 
hétfőjén a nagy vendéglő termében kitünően 
sikerült „műsorral" egybekötött tánczmulat- 
ságot tartott, melyen szép számú közönség 
vett részt. A kedélyes mulatság másnap 
délig tartott.

Tűz. Márczius 29-én déltájban — írja 
tádósitónk — nagy tűz volt Versegen, Szabó 
Gergely háza ismeretlen okból kigyulladt s 
arról a szomszéd Szabó Zsiga háza is tüzet 
fogott s csak a 3. szomszéd cserepes háza 
akadályozta meg a tűz tovaterjedését. Sok 
kár esett különösen a takarmányban, élő
fákban, sőt élelmi szerek és ruhaneműk is 
égtek meg. Tűz keletkezésének oka Isme
retlen.

Szeszgyár. Uj gyáralapitásról számo
lunk be olvasóinknak. A m. kir. koronaura
dalom egyelőre Isaszegen s majd később 
Gödöllőn az Ilka-majorban is szeszgyárat 
óhajt alapítani. A gyárban munkásképzö- 
iskola is lesz a gyári személyzet kioktatására. 
Ez intézménynek czélja az, hogy még a szak
munkáknál is gödöllő és vidéki munkásokat 
óhajt alkalmazni a jószágigazgatóság s azo
kat képezteti ki. Hogy mily hatással lesz e 
gyár munkás viszonyainkra, azt nem is vá
zoljuk. Á munkás nép állandó kenyérkere
sethez jut benne s biztos megélhetést talál. 
Kár, hogy a főtelepet Isaszegen és nem 
mindjárt a központban, Gödö’lön rendezik 
be. Itt nagyobb a népesség és több a tá
mogatásra szoruló szegény ember.

Apaállat vizsgálat. Gödöllőn e hó 
7-én volt meg a Petőfi-téren az apaállat

Bácskai öntött aczél ekefej.

SZÉKELY LAJOS
vas, szerszám, festék-üzlet és lőpor-áruda 

GÖDÖLLÖN, FERENCZ JÓZSEF-TÉR (Piacz-tér).

ÁLLANDÓAN RAKTÁRON TART:
Rúdvasak, tengelyek, kocsirúgóaczél, vas, horgany 

ganyozott lemezt, ónozott és lágyított sodronyokat.
Teljes konyha-berendezés és háztartási czikkek, 

nemű épület és bútorvasalások.
Fegyverek, töltények és sörétek, úgyszintén villany-csengő 

felszerelési czikkek.
Kátrányozott fedéllemez, olaj, kencze, száraz ,és olajfestékek, 

továbbá a tavaszi idény beáltával MINDENNEMŰ GAZDASÁGI 
ESZKÖZÖK, úgymint bekerítést czélokra szolgáló ónozott tüskés
sodrony és használt távirda-sodronyok a legolcsóbb árban kaphatók.

és hor-

minden-
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vizsgálat Tahy István járási szolgabiró és 
Majthényi István vármegyei kiküldött jelen
létében.

Járvány. Csömörön a kanyaró-járvány 
oly mértékben lépett fel, hogy miatta e hó 
7-én, csütörtökön, becsukták az iskolákat. 
R.-kereszturon, Aszódon és Péczelen is több 
megbetegedés fordult elő az utóbbi napok
ban, a járvány fellépését azonban e helye
ken még nem konstatálták.

Csőd. Forschner Mór aszódi bejegyzett 
ezég fakereskedő ellen a budapesti kir. ke
reskedelmi és váltótörvényszék a csődöt meg
nyitotta. Csődbiztos Gönczy Gyula dr., tö
meggondnok Gaál Elek dr, tömeggondnok 
helyettes Dushegyi Gyula. A követelések be
jelentésére f. évi május 6-át tűzték ki.

Vasúti összeütközés. E hó 5-án haj
nalban a rákosi rendezőpályaudvaron hibás 
váltóállítás folytán 2 tehervonat összeütközött 
azon a helyen, hol a hatvani és szolnoki 
vonatok elágaznak. A Szolnok-felé robogó 
tehervonatba a Hatvan felöl jövő tehervonat 
beleszaladt. A vasúti kocsik az összeütközés 
folytán teljesen összetörtek. Fermann Mihály 
hatvani mozdonyvezető karján igen súlyosan 
megsérült, Csutak János lakatosnak pedig 
jobb karja törött el. A hatóság a vizsgálatot 
megindította, hogy kit terhel a mulasztás és 
a felelősség.

Nyavalyatörés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 

FRANKFURT.
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Kiváló szerencse Töröknél!
l-'eliilniulliatatlanul

kedvez föárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 
róna nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsult

a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz.
a 100.000
a 100.000
a 100.000
a 90.000
a 90.000
a 90.000
és ezeken kívül még egyébb sok

Aklllljllft ClllltlIMg VU, MVgJ « •'"»--------- J------------ ~~ -------------ÜAI
részt. — A most következő magy kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjatékban újból

csak a legutóbbi időben is

n 
» 
n 
n

az 52528. „ 
a 94780.,, 
a 109780. „ 
a 83610.,, 
a 92787.,,

a 80.000 koronás
a 70.000 „
a 70.000 „
a 6O.OOO,,
a 6O.OOO,,
a 5O.OOO,,
nagy nyereményt

15 miiló ko- 
vevőinknek;

fífayorenióiyt

„ az 5498. „ 
„ az 51613. „
„ a 76347. „ 
„ a 4036. „

81161. „

Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen
. J .... " _____ ... i.:_ ....nKn/lnlmT,r\H 1 A ó lucnrc ia tó k ha ti 111ÓÓI

II0.000 sorsjegyre 55.000 Pénznyeremény!
jut ésjösszesen egy hatalmas összeget,

14 millió 459.000
sorsúinak ki rövid 5 hónap alatt. _ , .
A lerjnar>vobb ny:remény a ietjsze e« o .ése a eset i-..' 
n'\- <5- -

Továbbá 1 .utalóin 1 ’ v< mininv

,á .? ;
8 a 36 á 1^.000 korona és még
összesen nyeremény es jutalom 1 <,<450.000
koma összüjibeu.

Az I. ossztályu sorsjegyegyek tervszerű árai:
1 - eredeti sorsjegy frt —.75 vagy kor. 150; 1 ■; ergdeti sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3.— 
bt „ ,, „ 3. „ „ 6. , ti „ „ „ 6. „ „ 12.

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése 
ellenében küldjük.

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk.
f. évi április hó 17-ig =

bizalommal hozzánk beküldeni.

n .1 r-

I 1ANKI JAZA 13UI JAPEST.
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.

Föárudánk osztálysorsjáték üzletei :
Központ: Teréz-korut 46a. I. fiók: Váczi-kürut 4a. II. fiók: Mu- 

zeum-körut 11a III. fiók: Erzsébet-körut 54a.
R^u^oi^éMevágandó^ TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest

Kérek részemre 1. oszt. m. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti
sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.

, i utánvételezni kérem
Az összeget kor. Jp03tautalványnyal küldöm

összegben ) mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)

Ügynökök
kerestetnek magas jutalékkal egy 25 
év óta fennálló s hatszor kitüntetett 
redőny-gyár gyártmányának eladására, 
valamint néhány társas-játék újdon
ságra vendéglősök részére. Ajánlatok 
referencziákkal C. KLEM T BRAUMAN 
i. B. intézendök. RedőnyökKel való 
ügynökösködés a cs. és kir. közös Mi
nisztérium által 1903. jan. 1. óta en
gedélyezve.

Ingyen küldöm!
brossurjaimat az

altesii sérvben 
székrekedésben és 

arany érben 
szenvedőknek.
Dr. M. Reimans Maastricht No. 116.

_______ : (Holland.) ------------
Levelek 25 levelező lapok 10 fillérrel 

bérmentesiten Jök.

Pénzt 
sok pénzt, 

havonicént KM) 
koronáig i eleshet 
mindenki tisztessé 
gessen minden szak 
ismeret nélkül 

Küldje he színiét 
975 jelige alatt a kö 
\ étkező czimre ; An- 

nonce -Abteilung 
dss ,,Merkúr" M.in- 
helin, Meerfeldstr.

Hölgyeknek
segélyt és tanácsot 
liyujtok Szülés ese
teknél nagy gyakor

lattal bírok

Csölle Hntia
egyet szülésznő.

Gődö’lőn, Petőfi-tér 
(Mozsár ház,)
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FTERNIT-PAI A Azbeszt-cement-pala t „ ... FI L n HAT^GHEK LAJOS SZAK-
Elpusztithatatlnn. könnyű, tetszetős, olcsó és tűzálló tető-fedőanyag.

ETERNIT MÜVEK Hatschs.i Lajos BUDAPEST, VI., AiuTáisy-iil33.
Elsőrangú rcferencziák. Jótállás. Évi gyártás 1500 kocsirakomány. Kérjen ismertetést
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