
VI. ÉVFOLYAM. 24. (184). szám. 1905. JUNIUS 11.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egé»z évre 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
Fél érre 4 , | Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmcntetlen leveleket nem fogadunk el.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: 
ASZÓDON.

HIRDET É S E K : 
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. NYÍLT-TÉR sora 

60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

FELELŐS SZERKESZTŐ 

NYII^Y LAJOS.

Pünkösd.

Pünkösdi rózsa fakad az ingó 
ágon, tüzes nyelvek suhannak a leve
gőben, itt van Pünkösd ujjongó, lázas, 
tobzódó ünnepe Piros pünkösd.

örvendeznünk kellene, vidám da
lokat áradozó éneket kiáltva, zengve, 
zúgva, harsogva a kék, aranycsillogá- 
su, ezüstkáprázatu levegőbe, örven
deznünk kellene s ehelyett borúsan 
nézzük a nyílt, mosolygó nyári égivet, 
amely szelíden hajlik le a rengő, 
aranykalászos vetésekre, a zöld dom
bokon, szakadékos bérezek oldalain 
morajló erdőkre

Nyár, aranykalászos, lángsugaru 
nyár, fekete gyászszal van beszegve a 
te kék eged nekünk, magyaroknak !

Pünkösd van. A szent könyvek, 
az evangéliumok Írják, hogy ezen a 
napon tüzes nyelvek alakjában szállt 
le az Ur az apostolokra és megvilá- 
gositá az ő elméiket. És a megvilá

gosodott elmék megérték az igazságot, 
amelyet a világ minden nyelvén hir
detőnek szerteszét az emberek közt, a 
hitetlenek közt, a gyarlók és bűnösök 
közt.

Oh, földre szállott tüzes nyelvek, 
hol vagytok ma, merre szálltok, hova 
suhantok a magyar nemzet mai Pün
kösd napján ?

Tűzetek fényén merre villan az 
igazság, hogy megvilágítsa ellenségeink 
elméjét, azt az ádáz éjszakát, 
árnyait egyre ontja már felénk.

Egy az igazság : a nép s 
az igazságért halt meg a világ 
váltója.

Piros pünkösd napja van ma. A 
teli sugárzású nap 'fénye leárad a 

I földre, amelynek virágos koszorújában 
I ott ég a legszebb rózsa : a pünkösdi 
| rózsa. Könnyű virág ez, gyönge a 
j szirma, hajnalról alkonyaira széthull, 
i volt, nincs.

Vajh1 nem lesz-e ilyen múló ví- 
1 rágzása a mi szabadságunknak ?

amely

ezért
Meg-

Pünkösd a vonaton.
A hosszú személyvonat bekanyarodott 

a Karszt rideg hegyei közé. Tikkasztó su
garakat bocsájtott le a nap erre az elárvult, 
füszáltalan sziklavidékre akik a vonat har
madik osztályában ültek összezsúfolva, a 
nagy hőségtől elbágyadtan pislogtak ki a 
rideg, kietlen tájékra.

Magyar parasztokkal volt zsúfolva a 
harmadik osztály. Jöttek valahonnan nyírség
ről, ahol buján terem az istenadta humus a 
gazdagoknak, de a szegénynek verejtékén 
kívül csak annyit ad, hogy éhen ne haljon. 
A nyírségi napszámos magyarok elcsigázva, 
de megnyugodva keresztény hittél a sors 
végzésében, húzták a jármot, keveset alud
tak, naphosszat dolgoztak, eszükbe sem 
jutott nagyob bért kérni a munkájukért; igy 
élt az apjuk, az öregapjuk és abban a hit
ben voltak, hogy igy kell élni nekik is. Egy 
napon aztán kidobolta a kisbiró a faluban, 
hogy aki Hamburgon, vagy Brémán keresz
tül akar kivándorolni Amerikába, azt bizony 
becsukja a törvény kettőtől hat hónapig ; 
de aki Fiúmén keresztül igyekszik az Újvi
lágba, az olcsón is utazik, gyorsan is uta
zik, de még a kormány is vigyáz rá, hogy 
valami baja ne essék.

— Mi ott a napszám ? kérdezte az 
öreg Galambos Abris, akinek tegnap vitték 
a temetőbe a hitvestársát

Patikaszert irt neki az orvos, a pati
kus hat koronát kért érte, de Galambos 
Abris enyi pénzt nem tudott clöteiemteni.

TÁRCZA.

A pünkösdi király.
Irta : Kallina Ernő.

A kormosi határban még lábon állott 
az aranykalászos búza s a falumenti kertek
ben már piroslott a lombok között a cse
resznye, mikor pünkösd napjának reggelén a 
falu népe által Izzasztónak nevezett hegy 
mögül előbuit a nap. A falu még csendes 
volt, ünnepnapon tovább pihen a föld népe, 
hisz hétköznap már úgy is kiszólitja három óra 
felé a mezőre a munka, de azért már lehe
tett látni a kutaknál piros arczu, takaros 
leányokat, amint felhúzták a nehéz vödröt s 
egy rántásra beledöntötték a vizet a fakan
nájukba.

\ kormcsi leányok mm rózsavízben 
mossák az arezukat, hanem friss kutvizben, 
amit maguk mentenek onnan, azért olya.1 
szép pirosak.

A bogár hátú házak udvarán pedig 
egy-egy ingujjra vetkőzött legény forgolódik 
az istálló-ajtóhoz kötött ló körül. Fehér szal- 
maköteggcl csutakolja végig a ló szőrét s 
az fényleni kezd a napban mint az arany. 
A fejre való szerszám is ki lesz most pu- 
czolva, fényesítve, színes szallagot is kötnek 
rája s kerül a kis kertből a szallagok mellé 
egy-egy piros mályva rózsa.

Amikor a templom templomtornyában 
megkondul az első pünkösdi harangszó, a 
ló parádésan elő van már készítve s a ka
pufélfához kötve türelmetlenül kapál lábával, 

I amig gazdájára kell várakoznia.
A legény pedig felhúzza a fekete suj- 

tásos kék nadrágot, a lakkos rámás csiz
mát s pitykés dolmányt, fejébe nyomja a 
fekete kis pörge k lapot (szallagot meg vi
rágot majd másnak kell arra kötni) s aztán 
felkap a lóra. Pattog a karikás s porfelhő 
támad a széles utczán, amint a ló lovasával 
a templom-tér felé vágtat.

Ott már gyülekeznek az ünnepicsen 
felkészült lovaslegények s karikásaikat pat
togtatva évűdnek egymással.

De mit jelent e készülődés Kormoson? 
Talán lovasbanderiummal várnak majd va
lami nagy urat az állomáson ?

.... Ma lesz a pünkösdi király vá
lasztás s nagy nap ez itt a faluban.

Mikor a templomban vége van a mi
sének, a falu tanácsosai, élükön a bíró 
urammal bevonulnak a községházára a meg
ejtendő pünkösdi királyválasztás fölött ta
nácskozni.

A templomból kitóduló népség, asszo
nyok, leányok, gyerekek pedig sietve igye
keznek a falu szélűje mögötti rétre, ahol az 
akáczfasor mentén lesz a mai verseny.

A legények még büszkébben, még fe
szesebben ülnek a lovaikon a mikor a sok 
szép lány csoportosulni kezd a templom 
mellett.

Hangos ostorpattogás hallatszik most a 

| kis utcza felöl, minden szem oda irányul 
! Vágtatva jön a templomtérre Sándor Bandi, 
l aki már két pünkösdi királyválasztáson a 
I verseny győztese lett s csizma szárában ott
■ lobog a győzelmi jel, a piros selvem zászló.

A lányok most már csak öl nézik, csak az 
j egyik nem fordít reá ügyet, a szép, szőke 
; hajú Fazekas Eszter.

Régen járt már Bandi, az a szép, de
rék szál legény — akit méltán megilletett a 
pünkösdi királyság — Eszter után, de an
nak nem kell ez a legény.

Eszternek dölyfösek, kevélyek a szülei 
s ezt beleoltották leányukba is, nem kell 
nékik a szegény, ágrólszakadt legény. Hiába 

i volt Bandi már kétszer pünkösdi király, 
1 hiába volt néki a faluban a legtöbb respek- 

tusa a legények között, ha egyszer szegény 
volt. Nem volt néki egyebe, mint egy sze
rencsétlen félkegyelmű apja s kettőjük szá
mára ő kereste meg munkás kézeiíel a 
mindennapi kenyeret.

A pünkösdi királyság sok előjogot 
biztosit a legénynek. Hivatalos minden lako
dalomra, keresztelőre, a többi legények néki 

[ engedelmességgel tartoznak, de Bandinak 
üres czim volt ez az egész. Nem adtak mel
léje házat, földet, mert akkor bizonyára 
máskép nézne reája az a szép Eszter, aki 
után majd megszakadt a szive. Tudta Bandi 
jól, hogy más volna a sorsa néki is, meg 
apjának is, ha egy takaros asszonyt hozna a 

’ házhoz, ezért kérette már gyakran Esztert,
■ de ezzel csak jobban felharagilotta maga 
' ellen a leányt. Más lányra Bandi alig tudott
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Nem volt patikaszer és meghalt az asszony. 
A pap is csak úgy temette el, hogy Galam
bos eladta a megboldogult után maradt 
ágyneműt. így aztán telt koporsóra, papra, 
meg harangozásra is. Galambos Abris a 
simái Így szóllott :

— Pénzért adják az urak a halált is. 
Patikaszerre nem telik a szegény embernek, 
de temetésre muszáj pénzt teremtjii. Kutyá
nál kutyább a sorsa a napszámosnak.

A kis bíró az öreg napszámos kérdé
sére ekként felelt :

— Hogy mennyi a napszám ott túl, 
azt nem tudom, de nagy lehet, mert nagyon 
törik oda magukat a népek. A jegyző ur az 
többet tud, ott van nála a sok Írás, a mi 
most gytitt Pestrül.

Másnap az öreg Galambos beállított 
a jegyzőhöz es töviről hegyire elmagyaráz
tatok magának mindent az amerikai útról.

Nagyon megvolt elégedve n indennel, 
amit hallott. Szépen megköszönte a jegyző 
ur szívességét ós elballagott az alsó végre, 
ott lakott az ő komája Gerendás Lencsés 
István, meg a veje Mázsa Marczi. Számos 
családja volt mind a kettőnek és csak úgy 
nyomorogtak ők is ezen a földön mint a 
kutyák, a melyek gazdátlanok, és senki nem 
szereti őket.

Gerendás Lencsés István módos em
ber volt valaha, de egyszer bajba került a 
a törvény előtt, amért a fia kezet emelt a 
szolgabiróra, aki biróválasztáskor jött a fa
luba rendet csinálni. Nagy pör támadt eb- i 
bői, minden oldalról zaklatták a komát, az 
ügyvéd, a jegyző, az adóra megegzekválták, 
hogy szolgabiró kedvében járjanak, mégis 
elcsukták a fiát másfél esztendőre és ezalatt 
tönkre ment a gazdaság. Mikor haza jött 
Újvárról, megvette már a félszeszsziót árve
résen a boltos. így aztán Gerendásék is 
zsellér sorsra, napszámos kenyérre jutottak.

Galambos elmondta nekik, mi járatban 
járt a jegyző urnái, és elmagyarázta nekik,

hogy még a nagyurak is pártolják őket, 
ha itt hagyják a Nyírséget, ahol nem adják 
meg a munka árát és elmennek a tenger- 

| túlra, ahol bizony becsülik a dolgos magyar 
I munkás kezet.

— Messze van innen Amerika, fejezte 
be az öreg a magyarázgatást, de rosszabb 
ott se történhetik velünk az éhenpusztulás- 
nál. Igaz, hogy jobb lenne a nyírségi buez- 
kák alatt alunni az örök álmot, de ki tudja, 
hátha odaát mégis sok pénzt keres az em
ber és akkor szerzünk valamit. Lehet hogy 
igy van, ezt mondják az urak is és úgy 
gondolom, hogy most az egyszer nem ha
zudnak.

Tetszett az öreg beszéde. Odajött közé
jük két szomszéd is, a juhász Péter, meg 
a komája Fü Andris, aki Boszniában is járt. 
Az utóbbi nagyon lelkesedett Amerikában.

— Növi bazárban, mondotta megös- 
merkedtem egy krobóttal, aki járt odakünn 
és szerecsen feleséget és négy egész telekre 
való pénzt hozott onnan magával. Aszonta, 
aki bírja a munkát és az ottani levegőt, 
akinek a szeme megszokja a sö*étséget a 
bányában, az többet keres egy nap ott, 
mint itt három hét alatt. Hát én kimegyek.

Szó szót követett, tanácskoztak még 
két három napig, aztán öt család jelent meg 
a jegyző urnái, hogy kikérjék a pakszust. 
Öt meglett szállás magyar állt pironkodva, 
lesütött szemmel a jegyző ur elé, mintha, 
a szivük hasadna meg a pakszus kérés kö
nyörgő hangjában és a jegyző ur rájuk se ■ 
nézett, csak ezt mondta :

— Hát fizet mindenki két korona 
hetven fillért Két hét múlva jöjjenek el a 
pakszusért és hozzák el a pénzt.

— Szívesen, mondták az atyafiak.
Két hét múlva megjöttek a vármegyé

től a pakszusok, leszúrták a pénzt, és hoz
záfogtak a kis holmik eladásához. Nem 
sokat alkudoztak a vevőkkel, ágyat, párnát 
asztalt, mindent eladtak, ahogy kérték a 

vevők, mert minek kell a sok lim-lom bútor 
a nagy útra a tengeren. Majd szereznek 
odaát többet is, jobbat is.

Pünkösd előtt való szombaton indul
tak útnak. Néhány ösmerös asszony a 
gyermekeikkel kisérte ki őket a vasúthoz és 
a meglett, szomorú férfiak nyugodtan, hide
gen bámulták a falu tornyát, amely a se
besen száguldó, vonattól mind meszebb és 
meszebb maradt. Magukkal vitték az 
asszonyt, a gyereket is, hogy ha jó dolguk 
Tesz odakint, akkor had élvezze mindnyája 
és ha rosszul menne a soruk, hát pusztul
janak el együtt valamennyien.

Egy nap és egy éjszaka utaztak már, 
elhagyták az országhatárt és a Karszt rideg 
tájaira röpitette őket a gözparipa. Hozzájuk 
csatlakozott útközben néhány zalai, bara
nyai, és somogyi kivándorló, Árvából jött 
tótok is, Biharból jött oláhok is és mentek 
száguldtak előre, a messze ismeretlenbe a 
szegény magyar emberek. Csak alig beszél- 
•ek. A rideg kopár vidék hangulata ránehe
zedett borongó lelkűkre és úgy érezték, 
hogy nincs mondani valójuk egymásnak. 
Majd ott, odaát a nagy vizen túl jobb ked
vük lesz, mert az odavaló urak a munkát 
megfizetik

Egy hitvány falu előtt megállt a vonat.
A templom ott állt az állomás mellett, 

és kicsiny piszkos horvátok tologntak fel s 
alá a templom előtt. Csönd volt az állomá
son és tisztán kivehető volt a panaszos ha
rangszó.

Gerendás Lencsés István keresztet ve
tett magára.

— Pünkösd van mondotta. Itt a 
vasúton úgy él az ember, akár a pogány.

Az emberek keresztet vetettek és kiki 
a maga hite szerint rövid imát mondott.

Gyönyörű szép Pünkösd napja áhíta
tot keltett a rabszolgavásárra az éhhalál 
elől menekülő emberek szivében.

ránézni, pedig sokan bomlottak érte a falu
beli leányok közül.

Mikor magas szürke lován oda ért a 
templomtérre, nem igen tekintett az öt bá
muló csoportok felé, akit látni akart, azt 
megláthatta egy pillantás alatt.

Körül lovagolta a széles teret, azután 
megásott a községháza előtt. Nyakába csapta 
lo. ..a karikas ostorát s fürgén leugrott 
róla, n. jv be vigye a tanácsnak a piros 
selyem .-.szlót, amely ma már nem öt illeti 
meg. '1 unta azt bár nem igen törődött vele, 
hogy úgy is visszakerül az hozzája nemso
kára, de tudták masok is a faluban, hogy 
ismét Sándor Bandi lesz a lovasverseny 
győztese, hogy újra ö lesz a pünkösdi ki
rály. Gyűlölték is a többi legények a már 
két évi pünkösdi királykodásért, de hát nem 
tehettek ellene semmit, nem vehették vele 
föl a harezot.

Bandi tudott erről a gyűlölködésről, de 
nem bánta, jó szürke lova volt neki egyet
len barátja s a szép szőke Eszter az akit 
imádott.

A tanács a biró úrral együtt megjele
nik a községháza tornáczán s ünnepélyes 
mindegyiknek az arcza.

A lovas legények rendre lölállanak, elöl 
Sándor Bandi. A falu vénei fölezihelődnek a 
szekerekre a czigánybandával együtt s mig 
ez lart. van idejük azoknak, akiknek nem 
jutott szekér, hogy gyalogosan a rétre, a 
verseny színhelyére siessenek, ott van most 
;.z egész falu. A biró uram az első szekéren 
1 >glalt helyet s mikor látja, hogy minden 
rendben van, felemelkedik helyéről s int a 
piros selyem zászlóval az elől lévő Sándor 
Bandinak. Bandi megérti a jelt, nagyot pat
ton a karikás ostor s a menet megindul, a 
fustösképüek pedig rázendítenek a Rákóczy- 
i.iarsra. Jól fest most az a sok lovas legény 
van már a kalapjuknál pünkösdi rózsa, amit 
a templom előtt kaptak a leányoktól, csak 
egynek nincs, annak, aki a többit vezeti, i 
néki nem is lesz.

A menet megérkezik a rétre, ahol 
várja már őket a sokaság.

Mózes korcsmáros is kihurczolkodott 
egész pereputtyával s a földbe ütött sátor
ban sűrűn kongatja a hordókat.

Lesz ma itt dinom-dánom, amint az 
szokás ilyenkor.

A versenyzők sorjában felállanak a 
pálya végpontján kitűzik a piros selyem
zászlót. amit a győztesnek úgy futtában kell 
onnan felkapni s a falu tanácsából álló 
versenybizottság elé visszahozni, ha ő a 
pünkösdi király akar lenni a faluban egy 
évig.

A biró ur int, a kovácsmester egyen- 
kint elsüti a földbe lerakott mozsarakat . . . 
Egy . . . kettő . . . három . . .

A harmadik dörrenésnél örült iramban 
futni kezdenek a lovak. A legények ugyan
csak szorítják s van dolguk a rámás csiz
mák sarkainak, meg a karikás ostoroknak. 
Bandi szürke lova egy darabig ott tart a 
többi között, de azután egy-két hatalmas 
ugrást tesz s pár pillanat múlva ott lobog a 
zászló Sándor Bandi kezében, ö lett ismét a 
pünkösdi király Kormoson.

A tömeg éltetni kezdi Bandit, a falu 
tanácsosai, meg a biró uram kezet fognak 
vele és megdicsérik, mikor az a zászlóval 
eléjük visszatér, a czigány pedig rákezd a 
ropogós csárdásra ; most azután kezdődik a 
mulatság.

Bandi haza akar menni, mint aki el
végezte a dolgot és itt nincs mit keresnie, 
de azután gondol egyet s betér Mózes korcs
máros sátorába. A versenyző legények, akik 
most a hegy levével hütik itt le mérgüket, 
dühösen nézik öt végig,

Mit törődik velük Bandi ? I Bort ren
del és int a czigányprimásnak. Az vigyo
rogva áll meg előtte, de nemsokára sírni 
kezd a hegedű és Bandi lassan rákezdi:

„Szegény vagyok édes rózsám,
Nem hozhattam egyebet, 
Neked adom mindörökre, 
A hűséges, a szerető szivemet.*

A falubeliek kíváncsian érdeklődve te
kintenek feléje, Eszter is odafigyel most már 
a legényre s a lányok virágokat dobnak 
néki, Bandi felveszi a földre esett virágokat, 
de nem tűz fel azok közül egyet sem.

A bográcsokban már forr a paprikás 
pörkölt, ebédhez készül a falu apraja, nagyja 
s Bandi tovább huzatja a szomorú, majd a 
vidám nótákat. Azután tánezra perdül a 
fiatalság s Bandi széles jókedvében odafura- 
kodik a tánezolók közé. Majd az egyik, 
majd a másik leányt forgatja meg s élve a 
pünkösdi király jogával ezuppanos csókot 
nyom egyik másik arczára.

Eszter meglátja mindezt s már nem 
tetszik néki a dolog, de azért tekintete igyek
szik elkerülni a legényt, pedig annak a sze
mei mégis csak feléje vannak irányítva.

Mikor bealkonyodik s az égen ra
gyogni kezd a csillagtábor el vannak már 
fáradva a tánezosok és a zenészek. De azért 
akad mulatság addig is, amig kipihenik ma
gukat.

A virgoncz tűzi békákat, kígyókat, meg 
rakétákat eregetnek fel és nagyot pu’fan egy 
egy rakéta.

Egyszerre csak ismét hallatszik egy 
durranás, de sokkal nagyobb mint mikor 
rakétát sütnek el, mintha egy pisztoly szólt 
volna.

A falu jegyzője meg egynéhány a hang 
irányába sietnek s ott találnak az egyik 
akáczfa alatt egy fekete tömeget A meggyuj- 
tott gyűjtő világánál látják, hogy Sándor 
Bandi a pünkösdi király fekszik ott s a fe
hér ihgen keresztül lassan folyik kebléből a 
piros vér. A jegyző felemeli a haldokló fejét, 
s az felnyitja ajkait és halkan suttogja:

— Eszter ... — többet nem szólt, 
de ez az egy szó elég volt arra, hogy meg
sirassa az egész falu.

Kormoson pedig újra választhattak pün
kösdi királyt.
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Fü Andris asszonya, egy sovány kö- 
liögös menyecske, panaszosan szólt :

Nálunk bizony szebb a Pünkösd. Egy 
rózsát se látok itt. Egészen más ez itt, mint 
odahaza.

Fölbug Juhász Péterné :
Bizony jobb lett volna odahaza bevárni 

a Pünkösdöt. Imádkozhattunk volna a Krisz
tushoz, hogy szerencsénk legyen.

— Imádkozhatsz itt is húgom, szólt az 
öreg Galambos. A' Isten mindenhol ott van, 
ha akar. Ahol nem akar, ott az imádság 
úgy sem használ.

— Ne mondjon ilyet, mert megveri, 
riadt föl az asszony.

— Jobban már nem verhet, feleli az 
öreg.

Es aztán megindul a beszéd.
Milyen is lehet most odahaza a Pün

kösd ? Erről folyik a szó. mit mondhatott a 
pap a prédikáczióban.

Bizonyosan azt, amit tavaly mondott, 
de az nagyon szép is volt. A legények bi
zonyára kint jártak már a majordillöben, 
ahol vadon nőnek a szép pünkösdi rózsák 
és elhozzák a leányoknak. Fölfűzik a hajukba 
kinek minél pirosabb a rózsája, annál hű
ségesebb a szeretője. Most talán már tán- 
czolnak is a Csülök zsidó kertjében és mu
latnak. Jó kedve van a fiatalságnak, akár
milyen szonior.i is az élet. Az öregek, ki
vált a gazdák kisétálnak a földre és nézik, 
mint no az ég felé az áldás, ami csak a 
gazdagoknak jut. Búza, búza, mindenütt, 
amerre a szem ellát, pipacs, kikerics virít 
közte bébe hóba és az érlelő forro napsu
gárban gyönyörű délibáb játszik a nyírségi 
világban . . . —

Ha rossz is, Ija szomoru is az élet a 
Nyírségen, mégis csak jobb talán odahaza, 
odahaza . . .

Mi lesz velünk a kietlen idegenben, 
; hol még soha sem jártak, amiről még soha 
nem is álmodták? Odahaza legalább tudták, 
..ogy hol fognak feküdni, ha vége lesz a 
töldi szenvedésnek. De most mar ezt se 
tudják. Tengerben-e, földben-e, bányában-e 
fognak elpusztulni ?

Pünkösd tüzes nyelve megszólalt lel
kűkben és kínos, keserves dolgokat beszélt 
S al’.ogy könnyben úszó szemeikkel ráme
redtek az izzó fénysugarakban reszkető he
gyekre, úgy érezték, Hogy soha még az 
övéik sírjánál sem fájt úgy a szivük, mint 
most, piros Pünkösd napján.

Ültek sírva, magukba roskadva a ki
vándorlók, ellialgaton a beszéd, mintha 
csak robogó, élőkkel megrakott sírbolt lenne 
ez a száguldó vonat.

Merészen kanyarul! a gőzparipa. A 
hegyek elmaradnak, és egyszerre harsogó, 
szilaj kiáltás hallatszik, fölriasztja a roskadt 
utasokat:

— A tenger 1 a tenger I
Az ablakhoz rohannak. Mélyen alattuk 

bontakozrk ki vakító ságárözönben a csen
des, a nyájas, a végtelen kék tenger, a rej
telmes, az ismeretlen jövő.

Szinte felfalják szemeikkel a nagv 
vizet, megkínzott lelkűk beleszédül azösme- 
retlen rémekkel a fenyegető jövendőbe.

Kondoros Gáspár.

HÍREK.

Iskolaszéki gyűlés. A gödöllői 
róni. kath. iskolaszék f. é. junius hó 
4-én tartotta meg ez iskolai évben 
utolsó gyűlését. A tárgysorozat legfon
tosabb részét az iskola állapotáról — 
illetve jövőjéről szóló tanácskozás ké
pezte. Az elnöklő Podhorányi József 
plébános előadta, hogy útját kellene 
állani azon széthúzó törekvéseknek, a 
melyek a gödöllői iskolaügyet oly sú
lyosan megbénítják és elöhaladását 

gátolják. Nevezetesen a döntő ténye
zőknek nem szabad azon merev állás
pontra helyezkedniük, hogy egymásról 
tudomást sem szerezzenek. Indítványoz
za tehát, hogy a róni. kath. iskolaszék 
ismertesse meg Írásban álláspontját és 
terveit a közzégi képviselőtestülettel, a 
református és izraelita iskolaszékekkel 
s kérje ki azoknak véleményét esetleg 
döntését. Hosszabb eszmecsere után 
az iskolaszék a következő pontokat 
óhajtja felvenni az átiratba: 1) Álla
píttassák meg hivatalosan, hogy az 
iskolák tultömöttségének egyik oka a 
„Fehérkereszt1' által Gödöllőn elhelye
zett lelenczekr.ek beiskolázása. 2) A 
község által jelenleg fentartott l:c-t 
osztály bele kerül-e tényleg a község
nek évi 2692 koronájába ? 3) A kath. 
iskolaszék hajlandó iskoláját rendes G 
osztályúvá fejleszteni, ha a községtt I 
1000 korona évi segélyben részesül s 
ha arányos segélyben részesülnek a 
többi felekezetek is. 4) A kath. iskola 
szék a legnagyobb készséggel csatla
kozik azon mozgalomhoz, amely Gö
döllőn középiskolát óhajt létesíteni. í) 
Az iskolaszék eddigi 7"° adóját sem- 
miesetre sem hajlandó emelni. — Az 
iskolaszék ezen nagyfontcsságu hatá
rozatára még visszatérünk.

Vármegyei közgyit.és. F. hó 
19-én és a következő napokon tartja 
meg Pest vármegye évnegyedes ren
des közgyűlését Budapesten. E köz
gyűlésen fog eldőlni a Központi 
szálloda előtt építendő terrasz enge
délyezése.

Halálozás. Csery Gábor nyug, 
kir. ítélő táblai biró f. hó 9-én d. u. 
3 órakor 65 éves korában meghalt 
Budapesten. Hült tetemei ma délelőtt 
11 órakor fognak Bpesten, a gyász
háznál beszentelietni és d.u. 4 órakor 
Gödöllőn, a családi sírboltban örök 
nyugalomra tétetni. A boldogult már 
évek óta Gödöllőn ny arait s mint 
törzs nyaraló, kedvelt tagja volt a 
gödöllői társas életnek.

Hivatalvizsgálat. Bernát Géza 
igazságügyi államtitkár e hó 7-én 
Aszódon, a kir javítóintézetben hiva
tal vizsgálatot és szemlét tartott.

Aszód közvilágítása. Aszód 
elöljárósága elhatározta, hogy a leé
gett és csődöt mondott gázvilágitás 
helyett, még annál is modernebb köz
világításról gondoskodik. Villám vilá
gítást vezettet be ! A világítás a pol
gárság minden nagyobb megterhelte- 
tése néiklil vezettetnék be s látná el 
a várost, mert kilátás van arra, hogy 
a kir. javító intézet áramfejlesztő 
dinamó gépe vadonként 3 fillérért el
látja égési óránként a várost s Így a 
közvilágítás circa 1500 koronába ke
rülne évenként, amely összeg egy 20 
évre felveendő amortizaczionális köl
csön és a külön lángok árából fedez
tetne. Eddig 700 külön lángot jegyez
tek a magánfogyasztók s Így Aszód 
közvilágítása részére már biztosítva 
van ezen legszebb és legmodernebb 
világítás.

Évzáró vizsgák. A gödöllői 
róni. kath. iskolaszék június 4-én tar
tott gyűlésében határozott a jogkörébe 
tartozó iskolák évzáró vizsgáira nézve. 

A vizsgák sorrendje ez: június 19-én 
Garó Emília vezetése alatt álló nyil
vánossági jogú magán-iskolában, jun. 
20-án Csermely! Gabriella osztályában, 
június 21-én Kremlé Heyk Etelka osz
tó yában, június 23-án Szvoboda Dé
nes osztályában, június 24 én Szvo
boda lgitácz osztályában. A vizsgák 
mindannyiszor reggeli 8 órakor kez
dődnek. Remélhető, hogy úgy az ér
dekeli szülők, mint az iskolabarátok 
személyes megjelenésükkel szereznek 
meggyőződést a szellemi kiképzés fo
káról.

Apaállat díjazás. Zsámbokon e 
hó 10-én apaállat vizsgálat és díjazás 
volt Dr. Heyder Ödön főszolgabíró 
jelenlétében.

Tavaszi mulatság. Az aszódi 
polgári kör saját könyvtára javára f. 
évi Pünkösd hétfőjén a kis-baghi er
dőben tavaszi tánezmutatságot tart. 
Belépti dij férfi-személyenként 2 ko
rona. Kedvezőtlen idő esetén a mu
latság a következő vasárnap tartatik 
meg. Kezdete délután 3 órakor.

Sok a koldus. Rettenetes koldus 
sipládás, majom tánczoltató plánétás 
stb. nép jár mostanában Gödöllőn. 
Ahány templomot építenek az ország
ban, arra mind itt gyűjtenek könyör- 
adomáiiyokat. Pedig népünknek elég 
a helybeli szegényeket segélyezni. 
Elöljáróságunk talán egy kissé na
gyobb körültekintést tanúsíthatna a 
koldulási engedélyek kiadásánál ?

5515 sz. tk, 905.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkv . 
Hatóság Közhírré teszi, hogy a péczeli lö- 
ségi hitelszövetkezet végrehajtatonak Szu.o 
Istvánná szíilete.t Nádaskay Julianna végre- 
haj’ást szenvecő elleni 68-t k. tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyeben a pesivi- 
déki kir. törvényszék, a gödöllői kir. járás
bíróság területen levő Péczel községben 
fekvő, a péczeli 453 sz. betétben Szabó Ist
vánná szül. Nadaskay Julianna nevén áll'i 
A f 1 sor 330 2 hisz, beltelki kert es az 
azon épült, de tkvileg meg tel nem tíinle- 
telt 85 ö. i. számú adómentes hazra az ár
verést 1269 kor. ezennel megállapiioti kiki
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1905. évi július hó 
15-ik napján a. e. 10 órakor Peezel köz
ségházánál megtartandó nyilvános árveré
sen a megállapított kikiáltási áron nini is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 sz.zalénát vagyis 
126 koiona 90 Iliiért készpénzben, vagy 
az 1881. 60. törvényezikk 42. szakaszában 
jelzett árfolyammal számítolt és az 1881 évi 
november hó 1-é.t 3333 sz. a. kelt m. kir. 
igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ban kije
lölt óvad.kképes értékpapírban a kiküldi tt 
kezéhez ieletnn, avagy az 1881 évi 60. t.cz. 
170. §-a éheimében a bánatpénznek a bi- 
rósagu.il eTI.ges elhelyezéséről kiállítóit 
szab.Jvszerü ei.siuervéiiyt álszclgt.Halni.

üöu, l.i.i, Ijüö ói június hó 2-án.
Kir. járásbíróság mint Ikvi. hatóság.

Ltikáesy, kir. albiró.
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k ~S=s RÉSZVÉNYEKRE, sj—.v T íjons.i nej v ix<zn w, álca mva pi jiokha 
t! KÖLCSÖNT ■ ■■■
r imi, IÉXYEIIE8 V18HírIZETÚ8! FBWÍTBLBI lELLLTT 
P iööakEBLVIEAüOS,TAsuNK INOYENRS ZOOCJK 
Y HECHT BANKHÁZ Y 

| J=- BUPAPEST, FERENCEIEKTERE 6. -JL

r%25c3%25b3sagu.il


4 190.5 junius 11

9

u

< B

Seoesedesek

Í
 legyenek azok bárminő természetűek, gondosan meg

védendők minden tisztátlanság ellen, mert ezáltal a 
_ legkisebb seb is elmérgesedik és nehezen gyógyító 
“ sebet id 7| »■ el.', 40 é e már, hogy a m gpul ifó 

liuzrtke-í.'cs PÍJA A: HÁZIK iM CS íiiv akut, i int 
egy nélkülözhetlen kötőszer smeretcs. Az megvédi a 
sebet, esi lapítja a gyulladást és fájdalmat, üdítően 
Int és elősegíti a gyógyullást. 1 doboz 70 fill.

°o ta szé küldi
3 kor. 10 fill. előzetes bekül
dése után 4 <’.'!•<•: vagy pe
dig 4 k< r. GO ti'lérert 6 do
boz, Asztria-Magyarorf. 
bármely részébe bi.ni.cn 
szállitatik.
A csomag n.iudcn részén a 
törvényileg bejegyzett védjegye van.

Kóláktar:

FRAGNER 3. r>. és kit-. udvari szállító 
a „Fekete Sas" gyógyszertárában. 
Prága, Kleinseite, Nerudagasse 
sarkán 203. sz. Raktár: Asztria- 
Magyarország gyógyszel táraiban, l-ő 
akt; r: Török József BuJa.r:

pro, ■wojh’1? rav

A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA

>1

egészségben való megőrzése 
főleg az emésztés megtartásán, előmoz
dításán, szabályozásán és az elhanyagolt 
székrekedés elhárításán alapul. Egy ki
próbált, a keresettek közül a legjobb és 
Itatásos gyógyfüvckből gondosan elő
állított étzágyelősegitő, emésztés elő
mozdító és enyhén levezető háziszer, 
mely a mértékteknség ismert következ
ményeit, hibás díaret, meghűlés és el
hanyagolás által előidézett székrekedést, 
mint gyomorégést, szélszorulást, mérték
telen savképzodés és görcsszerü fájdal
makat csillapítja és megszünteti, az a 
dr. Rosa-féie gyomorbalzsam, Frag- 
ner B. prágai gyógyszertárából, fél 
üveg 1 korona, egész üveg 2 kor.

Figyelem ! A csomagolás XSTÍX 
minden részén a törvényileg 
bejegyzett védjegy van I

Főraktár :

FRA6NER B. 2,M„S: 
a „Fekete sashoz" Prága Kleinseite 203. 

Nerudagasse sarkán.
1’oHtni szétküldés íjapoijta.

2 K 50 fillérnek előre való beküldése 
után egy nagy üveg és 1 K 50 f. bekül
dése után egy kis üveg bérmentve kül
detik meg Ausztria-Magyarország bár
mely részébe — Raktár : Ausztria és 

_ Magyarország gyógyszertáraiban.
Főraktár : Török József gyógyszertára 

Budapest.

Főraktár: az Erzsébet 
könyvnyomda papír-' 
üzletében Gödöllőn. |

írjon egy levelezőlapot és megkapja azonnal gratis és franco 
az én gazdag minta-gyűjteményemet a legújabb ruha és mosó
szövetekről. Áraim olcsóbbak, mint bárhol.

r-’ C Első *^s legnagyobb szétkiildési áru-
A K r5. ház női és úri ruha szövetekre, mosó- 

c-iHvptpVra Ae víJctah íSrtilrrp.

az átko-J,Megfojt ez
zott köhögés I

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak 

Egger melipasztilhi, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkiildési raktár:

NÁDOR" gyógyszertár
Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

AnltníÁ Gödöllő : Szentmiklóssy B 
t'laOilnlO I Alberti : Langhof Gyula. Egger mellpasztilla jpi 11! I Aszód: Sárkány László. csak hamar meggyógyított.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet diszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
leszereléssel elfogadtatik.
===== Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. -■

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

bi.ni.cn

