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41 és 39 százalék.
Súlyos, nagy számok ezek, két szomorú 

igazságot hirdetnek. Magyarország lakosságának 
41 százaléka nem birja a magyar nyelvet és 
39 szazaiéira nem rendelkezik az irá's-olvasás 
tudományával. Ez a legújabb és legpontosabb 
kimutatás, melyben járásunk 27 és 11 százalék
kal van érdekelve, ha arányos számítás alapjául 
vesszük népesedési viszonyainkat.

Fenn hirdetjük a magyarság szupremácziá- 
ját ebben az országban, féltékenyen őrizzük 
alkotmányos jogainkat, szabadságainkat és nap 
nap után hallhatunk sovinizmustól duzzadó frá
zisokat a magyar faj vezető szerepéről. S mikor 
mindezekkel a külsőségekkel szemben odaállítjuk 
a rideg tényt, hogy az ország lakosságának 
kisebbik fele, valami kilenez millió ember még 
csak nem is érti az állam nyelvét s eszünkbe 
jut a pánszlávok, dákorománok és irridenták 
folytonos aknamunkája, egy helyzet tárul fel 
elöltünk, mely vigasztalónak éppenséggel nem 
mondható. E kilenez millió ember közül legalább 
hat teljesen ki van szolgáltatva a nemzetiségi 
izgatok propagandájának, s így természetes, 
hogy nap nap után gyöngül szivükben a kapocs, 
mely a h< inpolgárt a hazájához fűzi. Pedig, úgy 
tudjuk’, nekünk legalább mindig azt hirdették 
magasabb helyről, hogy évtizedek óta serényen 
folyik a magyarosítás munkája s ezen a czímen 
nagyon sok anyagi áldozatoot is hoztunk. S 
Íme, mégis ott tartunk ma is, hol harmincz esz
tendő előtt.

Hol itt az eredmény? Szépen kiczirkalmazott 
jelentésekben, színes, tetszetős óvácziókban, Író
asztal mellett ősszealitott statisztikai kimutatá
sokban van ez az eredmény a tényleges ered
ményt azonban hasztalan keressük akár a nem
zetiségek által lakott vidékek nagy részében, 
akar a magyarság köze ékelt nemzetiségek közt.

A másik megdöbbentő adat az. hogy a 
népesség 39 százaléka nem tud Írni, olvasni. Az 
iras-olvasas tudása tekinteteben országunk leg
hátul van a kulturállamok között s bizony még 
mindig nem konstatálható, hogy ezen a téren 
valamelyes- változás állott be. A falusi ember 
ma is éppen úgy küldi iskolába gyermekeit, mint 
anakeiőtte s millió és millió ember él e hazában, 
akik legprimitívebb s egyúttal legszükségesebb 
ludast is nélkülöznek. Hogy milyen nagy karara 
van ez a körülmény az ország erkölcsi és anyagi 
erejének, azt nem szükséges már fejtegetnünk, 
tudja ezt mindenki, mert kézenfekvő dolog.

Pedig ezen a nagy bajon apró eszközökkel 
lehetne segíteni: az iskoláztatási kötelezettségről 
szóló törvény pontjait szigorúan végre kellene 
hajtani. S ami a fő, a legnagyobb szigorúsággal 
kellene ellenőrizni a községek elöljáróságait, hogy 
betartják-e az előirt formában az iskoláztatásról 
szóló törvényekét, s azon közegeket, akik ebbeli 
kötelességüknek nem felelnek meg: irgalmatlanul 
büntetni kell. Mert az analfabéták e tengernyi 
számát az okozza, hogy sok olyan község van 
még nálunk, melynek elöljárósága fittyet hány 
az iskolatörvénynek s esze agában sincs arra 
ügyelni, hogy pontosan iskolába járjanak-e a 
tankötelesek. Nincs egy ága a közigazgatásnak, 

melyet olyan könnyen vesznek mint ezt, s ha 
ezt a bűnös hanyagságot a fölsőbb hatóságok 
fokozott szigorúsággal ki nem Írták, csak nőni 
fog. folyton nőni a magyar analfabéták száma.

Shakspere összes színmüvei. Most jelent meg hat 
szép kötetben, a T'ranklin-Társukit új kiadásában 
Shakspere összes drámai munkái. A kiadás szövegeben 
megismétlése a Kisfalud)-Társaság nevezetes Shakspere- 
kiadásának. új azonban a beosztása. A két első kötetet 
a tragédiák, a további kettőt a történeti színmüvek. az 
ötödiket a vígjátékok s az utolsót a regényes színmü
vek töltik be. A tragédiák tárgyuk szerint vannak cso
portosítva: első helyen a szerelmi tragédiák állanak: 
..ll<m.............. Inliu." Jllhello" es ..('ymbeline" ; ezeket
köveik az angol tárgynak: ..Marhelh". ..Lear király" 
es Hninht". Az okori tárgyú tragédiák a második 
kötetet foglaljak el s a csoportosítás itt á bennük rajzolt 
korszakok időbeli egymásutánja szerint halad: első a 
trójai t.irgm ..Timiim <■ Kresxida". utolsó a romai 
császárság korában játszó Tibis Andrunirax"a kettő 
közé sorakoznak a másik görög tárgyú darab, az 

Aliién i s a romai köztársaság és triumvirátus
korabeli tragédiák. ..Cmiolmiiis", ...Ldius Caessar1', 
.. Antonius . Cleopalra". E beosztásban érdekes képet 
nyerünk Shaksperenek az ókori történetről vallott fel
fogásáról s a különböző k< rszakok drámái feldolgozá
sának módszeréről. Hasonló elvek szerint vannak cso
portosítva a következő két kötetben a történeti drámák, 
a imtcnelmi korok időrendje szerint, tekintet nélkül 
keletkezesük sorrendjére. A vígjátékoknál ilyen belső 
tárgyi szempont nem kínálkozik s ezért ezeket kelet
kezesük sorrendje szerint adja az uj kiadás. Shaksperc
nek a Kisfaludy-Társaság áltál rendezett első kiadásában 
semmifele tervszerű osztályozás nem volt s a második. 
Csiky Gergely által gondozott kiadás sem nem tartott 
ilyen szabatos rendet. A mi magukat a fordításokat 
illeti, ezeknek értekét kipróbálta már az idő; a fordítok
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Álmatlan éjszakák.

Mennék aludni már, (le nem Indok. 
Szemem lehunyra. bánatom riraszl:
A mii szem ednek embertársaim, 
Szeyény szírem mind eyyiitl érzi azt.

Eyyszerre Iákik millió sebei; 
Jajgatnak a lel ipart szenredők.
Amíg reájuk rakja lánezuil

I." önzés, az erőszak és (I i/iii/.

b'ölém roskadnak. sorsak átka nyom: 
Erőtlen árnyuk, mini a kü. nehéz. 
Veryődiim. ágyam égő máglya Ián 
Es mintha fojtogatna sirpenés:

Irlőzlaló álmatlan éjszakák!
■ 1 ‘ eszme sápad, a világ beteg . . . 
■s én vsak riraszluk mozdidallanul. 
Látom a részi, de nem segíthetek.

Az őrnagy úr.
A májusi ver majd szetrepesztette a fák ereit, a 

városka tisztjei a kel legöregebb zászlóaljparancsnok 
iiviigalomhavoimlas.it pmentálták el a tiszti étkezőben, 
mikor a különben otthon étkező nős ezredes izgatott
ságában féltuczatszor megbotolva a sarkantyújában úgy 
esett be a terembe:

Roppant újság! Roppant kitüntetés!
Csörömpölve hullottak a villák a tányérokra. Né

mán ügyelt mindenki.
Roppant újság! Egyszerre kei áthelyezés! 

I'őherczeg tiszteli meg az ezredünket. O lesz a negye
dik zászlóalj parancsnoka, a harmadiké Brauné őrnagy.

Repdestek. hullámzottak a kíváncsiság és az ér
deklődés sugarai a levegőben.

Milyen ember a fenség? Hat Brauné őrnagy? 
A I'őherczeg egész komolyan parancsnok lesz-e? Az 
őrnagy szekáns-e?

A válaszokat csakhamar megtudták, hogy: a fő- 
herczcg épp oly komolyan veszi a hivatását, mintha 
pick auf vitte volna fel a rangjáig, az őrnagy pedig 
nem szekáns, hanem bámulatos erőskezű ember, aki 
alatt a harmadik zászlóalj legényei mintakatonákká 
lettek. Brauné tartózkodó modorú ember volt: nem vál
tott ki rokonszenvet a bajtársaiból. Hideg maradt min

dig az arcza. de a szeme villogása mutatta, hogy belső 
életei cl.

Az ezredesnek, akinek az őrnagy ridegsége éppen
séggel nem tetszett, dicsőséges híre volt alfelől. hogy 
nyolezszáz ember közül is meglátta: melyik képtelen 
a katonai szolgalat komoly teljesítőére, vagyis: melyik 
bakáim k a sapkája all ferdén. Módfelett buszán tó volt, 
hog) Brauné őrnagy zászlóaljában mindegyiknek a 
sapkája egyenesen áilt, így hát az őrnagyba a legma
gasabb szolgákéban nem igen lehet beléje kötni.

Lassan itt volt mai az ezredg) akoliatok ideje. 
Egyik júliusi hajnalban már három órakor indult el a 
homoki puszta felé a negyedik zászlóalj, a másik három 
pedig, mely »ellenség« volt, öt lírakor. Ennek a főher- 
czeg volt a parancsnoka, l’gy kontemplálták a haditer
vet. hogy ütközetre körülbelül liz lírakor kerül a sor, 
vagyis más szóval a parancs az volt, hogy pontban 
tiz órakor lesz az ütközet.

A homoki pusztának és a környékének nagyon 
becsületes volt a talaja, a mely a világ minden kin
cséért sem lett volna hűtlen a nevéhez: futóhomok 
volt biz az, amely rohamvast settenkedett le a bakan
csok Lukacsain s egette a talpat, hogy csak úgy tán- 
cz.olt rajta a katona. A pusztától északkeletre egy 
erdőnek csúfolt hatalmas fás terület volt, amelyre még 
a fa-óvoda nevet is túlzásnak lehetett venni. Ennek a 
táján kellett megtörténnie az összecsapásnak.
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között költészetünk legnagyobb neveit találjuk. Petőfit. 
Vöiösmartyt. Aranyt s rajtuk kívül a forradalom utáni 
kor úoi nemzedékének legjelesebbjeit. Az uj kiadás szö
vegében az elsőhöz ragaszkodik, de felhasználja azokat 
a javításokat, melyeket a fordítok később tettek művei
ken. Ennyiben az uj Shakspere tökéletesebb szöveget 
nyújt, mint az első. Az első kötetben megtaláljuk 
Shakspere eletrajzat. röviden, világosán es tömören 
megírva. Az egyes dráma-csoportokat egy-egy tanulmány 
előzi meg; a tragédiákról, a történeti színmüvekről, a 
vígjátékokról és regényes színmüvekről. Mind a három 
gondos, alapos dolgozat > olvasmánynak is érdekes; 
nem a száraz adatokkal emészti az olvasó türelmet, 
hanem kozelebbre igyekszik hozni a közönséget Shaks- 
peie szelleméhez, megértetve vele költői módszerét, 
eljárását, szelleme sajátságait. A tanulmányokat, vala
mint az életrajzot is dr. Voinovich Géza irta. Az első 
kötetet Shakspere sikerült arczkepe is díszíti, melyet 
Droeshut metszete után llirseh Nelly rajzolt. A hat kö
tet ara annak, a ki külön veszi. 30 korona. Tekintve, 
hogy e kiadás összhangba van hozva a „J/ro/j/or 
lh inckirók" kiadásával, ugyanabban az alakban, ugyan
azon a papiroson s ugyanazzal a kötéssel jelent meg: 
e nagyszabású kiadvány kiegészítőjéül tekinthető. Ezéit 
a kiadó társulat a vMagyai Remekíróké vevőinek egy 
harmadrésznyi kedvezményt nyújt: busz koronáért 
kaphatják meg az uj Shaksperet. így fejeződik ki kül
sőleg is a tény, hogy Shakspere irodalmunknak való
sággal kiegészítő része, egyrészt annak a hatásunk a 
révén, melyet íróinkra s közönségünk Ízlésének fejlődé
sére telt, másrészt azért, hogy annak idején legjelesebb 
íróink szövetkeztek lefordita-ára. A régebbi két Shakspere 
kiadás ma már nehezen hozzáférhető s igy közönsé
günk annál nagyobb örömmel üdvözölheti az újnak 
megjelenését.

A méhészeti gazdaság megnyitása.
Saárossy Kapeiler Eerencz foldmiveksügyi mims- 

leri osztálytanácsos, a kiváló méhészeti szaktudós tudá
sát. poetikus lelket, vas szorgalmat es nagy munkaerejét 
hirdeti az a gyönyörű völgy Gödöllő délkeleti oldalai), 
melyben a m. kir. méhészeti mintagazdaság fekszik. 
Nagy előre látással van kiválasztva ez a hely s nagyon 
szerencsésen. Alig képzelhető cl alkalmasabb ene a 
ezclra. S maga az egész inslituezio. az egész gazdaság 
a lehelő legtökeletesebb, teljesen perfekl munka úgy 
berendezés, mini beosztás tekinteteben. Es Saárossy i 
Kapeiler müvének méltó koronája volt az az egyszerű- I 
segében. benső<‘gcben szinte családias jellegű megnyitó; 
ünnepély, mely f. hó 1-én. vasárnap otjloit le az ország 
minden részéből össze seregiéit méhészek kévés számú 
meghívott lv>/.onscg es Ihiiiiiii/t Ignacz. a nagyérdemű 
föl.Imivelésügy i miniszter jelenlétében.

Brauné őrnagy megkerülte az erdőt valami egy 
órai janisra és szokatlanul idegesen fészkelődön a lován 
az egész utón, mert kétségbeejtő volt, hogy hová he
lyezze el födözékbe a csapatja t. mikor az utolsó ország
úti kittig pontos, katonai térképen nyma sem volt egy 
parányi dombnak sem. Mar pedig, ha a katonai térké
pén nincs domb, akkor szent, hogy nincs domb az 
egcsz vidékén. Megkerültek az erdőt, az őrnagy egy
szerre csak elhalványodva kérdezte a segédtisztjétől:' 

Hol vagyunk hadnagy ur?
ötvenhat pereznyi utón északkeletre a homoki 

i usztatcil. felelte szolgálati készséggel a segédtiszt.
Az őrnagy még halványabb volt a csodálkozástol.

- Hadnagy ur ez érthetetlen ! Tisztára érthetetlen!
I essek., itt a térkép, ott minden van. csak »deckung<» , 

nincs. Es nézzen ide. maga elé mutatott — látja ezt ; 
a halain . •> töltést’' Hisz ez vasúti töltés!

Bizony az vasúti töltés volt, de ha nem is az lett i 
volna, mivel az őrnagy mondta hát a hadnagy rá- ' 
hagyta volna:

Jelentem alássan. az vasúti töltés!
Nemzőit mar halovány a Brauné őrnagy arcza. 

villogott ./tekintete. Odavágtatott a zászlóaljához:
Zaszioalj vigyáz/,! Kohamlépcs. irány utánnam. 

zászlóalj indulj!
Remegett a föld, amint a csapat a töltés egyik 

oldalán lol. a másikon lerohant. Olt aztán nvugodtan 
hasra feküdtek.

\ olt tehat aleckung<> mar. ha a térképen nem is 
volt jelezve . . . Másfél év alatt ugyanis kitalálták épí
teni a vasutat, a vidék katonai térképé pedig pár esz
tendő előtt készült.

Es a bolond öt esztendő ostoba zavart csinált a 
főherczeg csapatában is. A pusztától délre ugyanis a 
talaj már agyagos volt, ott emelkedett egy csomó domb, I 
mindmegannyi fodözék. Csakhogy az öt esztendővel 
ezelőtt volt igy. Mert azóta ott két óriási téglagyár 
létesült s a dombokat nem nyelte el ugyan a föld, 
hanem felhasználták téglaégetésre.

Mikor az ezredes ezt meglátta, tüzes abroncsot 
érzett a koponyáján.

Hogy o|< most a fóheiczeget oly helyre vezették, 
ahol nincs fódözék. Hiaba vettek elő a tisztek irány
tűiket, hogy tálán az állt meg, nem az eszük, dombot I 
azért mégis csak a - térképen találtak. Pedig oly szé
pen ki volt már másodpereznyi pontossággal számítva 
a főherczeg győzelme es most megeshelik. hogy az i 
őrnagy győz. De nem! Lehetetlen! Hisz annak a tér
képén sincs fodözék. Es ment a csapat nyugodtan 
északnak, hogy hirtelen üssön rajt az ellenen.

Olt voltak: Rakovszky István állami számvevőségi 
elnök es neje, Zsilinszky Mihály államtitkár es neje. 
Hermán Ottó és neje. Wekerle Sándor, a közigazgatási 
bíróság elnöke, nemeskéri Kiss Pál és Molmy Sándor 
államtitkárok. Wolfner Tivadar. Brázay Kálmán. JakablTy 
Imre. Kobek István, Leidenfrost László. Telegdi József, 
országgyűlési képviselők, Beniczky Eerencz főispán. 
Beniczky Lajos alispán, gróf Keglevich Gábor a pest
megyei gazdasági egyesület elnöke, báró Ambrózy 
Béla kamarás, orsz. méhészeti szaktanácsadó. 1 ahy 
István es. es kir. kamarás, Vámossy Mihály az orsz. 
méhészeti egyesület elnöke. Liebner József es Matuska 
István egyesületi alelnökök. Wohlraab és Artman. az 
Ocsterieichischer Zentralverem fiit Bienenzuchl képvi
seletében. Lengyel Hona (Szolnok), továbbá az eidely- 
rcszi. komárommegyei, jászsági, szegszárdi, fehérmegyei, 
enyingi. Szeged es vidéki, karczagi. rákosvölgyi, pilis
vidéki és biharmegyei méhészeti, illetőleg gazdasági 
egyesületek képviselői. Tormtiy Béla. Sehol tz Gyula. 
Máday Izidor, Horváth Sándor. Kaffka László és Böckh 
János miniszteri tanácsosok. Saárossy Kapeiler Eerencz, 
Zsedényi Ede osztálytanácsosok. Magyar Kazmer min. 
osztálytanácsos, a foklmives-iskolák kir. tanfelügyelője, 
dr. Győry Lóránt min. titkár s a minisztérium központi 
tisztikarának számos tagja, Hutyra Eerencz. az állat
orvosi főiskola rektora, Kovách-Sebestyén Aladái mű
egyetemi tanár. Monostul i Karoly, dr. Rátz István és 
Preisz Hugó állatorvosi főiskolai tanárok. Borovszky 
tengerészkapitány. Gödöllőről ott voltak: Kapczy Vilmos 
főszolgabíró, a III. oszt, vaskoronarend stb. lovagja. Nick 
Ede kir. tanácsos, jószágigazgató s a gödöllői gazdaság 
tisztikara. Téchy Gyula kir. járásbiró. Pirkner Ernő fó- 
erdőmester, dr. Pruzsinszky József. Gödöllő apátplebá- 
nosa. Pettera Hugó udvari vadászmester. Gödöllő község 
es a sajtó képviselői, stb. Negyednégy óra lehetett, 
a mikoi a külön vonat Gödöllő közelében, a méhészeti 
telep előtt szabad pályán megállóit. Leszállásnál Nick 
Ede jószágigazgató, mint a birtokos koronauradalom 
vezetője s Kapczy Vilmos főszolgabíró, mint a gödöllői 
közigazgatás vezetője fogadtak a minisztert és az érkező 
vendegeket. Innen a társaság lassú menetben sétált fel 
a pár pereznyi távolban levő erdős magaslaton fekvő 
intézetbe, mely ez alkalomra zászlódiszt öltött. Eenyő- 
galyakkal díszítve ott ékeskedett a király mellszobra. 
A nagy számban összesereglett méhészek az ünnep 
színhelyen éljenzéssel fogadtak az érkező minisztert, a 
kit báró Ambrikij Béla szép beszéddel üdvözölt.

oórömünnepet ül úgymond — az ország, midőn 
nagyméltóságod legszebb es legnemesebb alkotásainak 
egyiket: az állami méhészeti gazdaságot rendeltetésének 
átadni kegyeskedik. Köszönetét mondunk nemcsak mint 
méhészek, de mint excelleneiád magasztos intencióinak 
hű és lelkes munkásai azért, hogy a méhészetről meg 
nem feledkezve, az országot oly intézmény nyel ajándé
kozta meg, a mely nemcsak a monarkiában. nemcsak

A fenség mosolyogva szólt az ezredparancs
nokhoz :

Hisz erre nincs domb.
Nincs, fenség, a legnagyobb sajnálatomra, de. 

ha parancsolni méltóztatik . . .
Majdnem azt felelte szegény megzavart leje, hogy 

o hoz oda néhány dombot, de nem fejezhette be szol
gálatkész és lojális mondóját, mert ekkorra a vasúti 
töltés bukkant fel a szemük előtt, de csak egy pilla
natra. mert a következőben oly fülsiketititő gyorstüz 
fogadta a csapatot, hogy a lőpor füstjében nem igen 
lehetett látni a szerintük — égből oda pottyant 
töltést.

Azonnal lefúvatták az ütközetet. A fenség kacza- 
gásba gurult, hogy alig volt képes kapkodni a szavak 
után:

Ezredes ur! ... Ezredes ur! . . . Ez pom
pás ! . . . Klassikus! . . . És . . . és . . . famózus . .. 
kolosszális! ... No de ilyen vereseget . . . És kicsor
dultak a könnyek a nevetéstől a szemeibe. Azután le
csillapodva mosolyogva kérdezte:

Ki az ellencsapat parancsnoka?
Az ezredes kínosan izgett-mozgott. nem tudta, 

nevessen-e a vezetővel vagy boszankodjék-e a felsülé
sen. Egyszerre azonban egy szájjal pipázni és furulyázni 
nem lehet, mert az egyiket szívni, a másikat fújni kell, 

hát ő is nevetve felelte:
Brauné őrnagy a parancsnok fenség. 
No ebből is nemsokára alezredes lesz.

Az ezredes dünnyögött valamit. A főherczeg sze
mén szigorúság ült ki:

Ezredes ur. a csapatokat diszelvonulásban 
szeretnem elvezetni a győztes őrnagy úr előtt! íme 
itt vágtát félénk . . Őrnagy ur! . . . szólt Brauné 
fele fordulva. - kitűnő volt a támadás. Valóban leg- 
igazabb elismerésemet kell, hogy kifejezzem. Ezzel 
melegen megrázta Brauné jobbját és a zászlóaljához 
vágtatott. J

A legénység díszei vonulásra készen állott. A fő
herczeg vezényszava csengett:

Zászlóalj vigyázz! Zászlóalj jobbra nézz ! Disz- 
clvonulas, zászlóalj indulj!

Dübörgőn a föld a kemény leptek alatt, nyolcz- 
száz ember szeme merevedett az őrnagyra, a fenség 
katonás delczcgséggel emelte előtte tisztelgésre a kivont 
kardot.

S. az őrnagy odaszegezetten ült a lován, kezét 
tisztelegve a sapkáján tartotta és könny ragyogott a 
szemeben ... bj ta

l'ai/ Nándor, 

Európában, hanem az egész müveit világon a méhész • 
terén korszakot alkot. Valóban örömmel legeltetjük SZe 
műnket e szép intézményen, a mely nemcsak kük, 
díszére, de egyúttal belső értékére nézve is a kor ? 
gaslatán áll és hivatva van nemcsak a méhészen uu|? 
mányi terjeszteni, de ezzel egyúttal, úgy amint excvl 
lenciád nemes szive óhajtotta, a szegények érdeket n 
istápolni. (Elénk tetszés és éljenzés.)

DarÚHi/i lgnácz föklmivelésügyi miniszter az üd
vözletre a következőleg válaszolt:

oMeltowigos báró ur! Igen tisztelt inam! Halasai 
köszönöm az érdememet fölöttébb meghaladó az<m 
tüntető szavakat, a melyeket hozzám intézni méliozt; 
tott. Én azokat inkább azon regi barátságnak tulajdi, 
nilom, a melyei méltóságod részéről mindenkor t.,a, 
taltam. semmint saját igénytelen működésemnek. 
szőnöm méltóságodnak és társainak a méhészét eijv 
kében kifejtett rendkívüli tevékenységüket; mert eppei 
a méhészet azon ügyek közé tartozik, a melyekben 
kormány vajmi keveset tehet, ha a társadalom közre
működésére és lelkes támogatására nem számiihat. E; 
a társadalmi működés e téren az újabb időben nevezd 
tes lendületet vett; a méhészeti egyesület buzgó közre 
működése sokat segitett abban, hogy a régi viszony oka' 
szanáljuk. De különös hálával tartozom a megjeleni igei, 
tisztelt női és férfivendégeinknek is. Az, hogy oly szép 
számban vannak itt előkelő vendégek is e szerény ün
nepélyen, ez azt jelenti, hogy a méhészet ügye nem 
olyan ügy. a melyet kicsinyelni volna szabad. Azok az 
előkelő állású férfiak, akik a társadalom minden rétégé
ből megjelentek a mai ünnepélyen, ezzel úgy fogom 
fel dokumentálni akarták azt is, hogy a méhészét,, 
közgazdaságnak olyan ágazata, a mely éppen a legsze
gényebb embert is érdekli, a mely a legszegényebb em- 
ember sorsán van hivatva segíteni. Ilyen ügyet pedig 
kicsinyléssel emlegetni sohasem szabad. (Elénk helyes
lés és éljenzés.) De a másik, a mit külön ki akarok 
emelni, az. hogy felette örvendek, bog}’ oly nagy szam
bán látom itt képviselve az igen tisztelt tanítói osztályt, 
mert azt tartom, hogy az én működésemben nekem a 
lelkész urak, felekezeti különbség nélkül és a tanító unm 
legközvetlenebb munkatársaim kell hogy legyenek. Ne
kik van a néppel a legközvetlenebb összeköttetésük, ezt 
pedig nemesebben nem kasználhatják fel. mint ha a 
népnek boldogitására, jólétének előmozdítására törek
szenek. (Élénk tetszés és helyeslés.) Köszönet mind
azoknak, a kik ezen intézmény létesítésében engem 
segítettek es támogattak. Engedjek azzal befejeznem 
rövid szavaimat, hogy amilyen szorgalmat, a milyen ki
tartást, amilyen szívósságot, amilyen takarékosságot a 
méhnek működésében látunk, olyat tapasztaljunk min
den magyar embernél. Ezen hő óhajjal az intézetet 
megnyitottunk nyilvánítom. (Hosszas lelkes eljenzo.,

Ezután a társaság iSadrossij-Kapeiler Eerencz osz
tálytanácsos szakszerű magyarázatai mellett megtekin
tette a telepet, melynek szakszerű berendezése általános 
meglepetést keltett. A méhesek belsejére és a méhek 
fiziológiájára s anatómiájára vonatkozólag érdekes ma
gyarázatokat szolgáltattak Korács Antal méhészeti fel
ügyelő és Tálli János kir. méhész, a telep felügyelője.

Ez a méhészeti mintagazdaság — mint a megjelent 
nagyszámú szakértők állítják egyedül áll az egcsz 
világon. Sem Európában, sem Amerikában hasonló tö
kéletes instituczió nincsen. Eeltalálható benne minden 
eddig létező méhész-eszköz, minden rendszerű, legújabb 
és legrégibb kaptár, dúcz, méh-ház, méhészlakas. szóval 
minden, a mi a méhészet történetéhez, fejlődéséhez, 
jelenlegi viszonyaihoz s az okszerű gazdálkodás beren
dezéséhez, szóval a méhészet tökéletes tudományos ala
pon való tanulmányozásához szükséges. A telep meg
tekintése után a társaság uzsonnához ült, a melyen a 
gödöllői m. kir. koronauradalom borai és tejprodukiu- 
mai s Károli Nándor szállodásunk Ízléssel kiállított hi
deg felvágottai szerviroztatlak fel. - Este hét óra volt, 
midőn a különvonat Darányi miniszter és a vendegek
kel kirobogott a méhészet területéről, a még ott maradt 

i méhészek lelkes éljenzése közt.

HÍREK.
A király koronázásának évfordulója. Ma vasai nap. 

junius 8-án van Ő felsége megkoronáztatásának 3á-ik 

évfordulója. Ez alkalomból a gödöllői r. kath. templom- 
bán ünnepi istenitisztelet lesz, melyen a hivatalok veze
tői ünnepi díszben fognak megjelenni.

Kinevezés. A belügyminisztérium vezetésével meg
bízott miniszterelnök Kriedrich Béla községi jegy 't 11 
hévizgyörki anyakönyvi kerületbe anyakönyvessé, /ö;a"'/

1 ivadar segédjegyzőt pedig a mogyoródi anyakönyvi 
kerületbe anyakönyves-helyettessé nevezte ki.

Rákos-Szent-Mihály nagy napja. E hó 8-án. \ 
nap nagyszabású ünnepségek lesznek R.-Szt.-MihalyoD. 
a r. kath. templom alapkő-letétele alkalmából. Az üimep 
programmja a következő: reggel * 1’c 10 órakor körménél 
indul a templomtérre, ahol Kratochwill József plébános 
tábori misét tart s beszenteli az alapkövet. Azután 
liet/ele János diszelnök mond megnyitó beszédet, majd 
a dalárda a Hymnust énekli el. melyet Jium/i Eerencz 
József ünnepi beszéde követ. Ez után következik az 
alapkő letétele, majd a záróbeszédet mondja el l'aika> 
Elek. \ égül a dalárda énekli el a Szózatot. Délután I 
órakor diszebéd lesz Engelbrecht József vendéglőjében, 
este 8 órakor tánczmulatság a Biró-féle nagyteremben.
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Névmagyarosítás. Langieldcr Murim-. ,■ ,
k„,. valatrint Rezsin lounya /.u/,7,-ic 

ne\ ét.
Mulatság. .1 M*.  '//a/.' /.-, u malv.K . 

Jetemében e ho ,-en sikerüli jui,i.i|,S| rendezeti. "
A szabadsághösök emléke. A következő   k'köz- 

lésére kertek lel bennünket: Pestvármegye c hó ö-ikén 
közgyűlésének uirgysumzataba  ........ívelő

Hevesvármegye átiratul az 1087. évi, Rákóczi l'erenci 
eiulck.i serin törvenyezikkeknek löivent utján le.-.i.. 
„,,l. -e. hívóbbá Kossuth l.ajo, és az I.Si.s Itt 
vedelt érdemeinek törvénybe iktatása iránt. I'ölkeretuek 

függetlenségi érzelmű megyebizotlsági tagok, hogy 
c ,,r,zagos erdekü hazatias ügy targvalasára .. g2i- 
lesen teljes szambán megjelenni szíveskedjenek. \ pest
megyei filggetl. es 48-as párt nevében A'oxsntt Eerenez.

Adókivetés. A Ili. oszt, kereseti adókivetés tur-ru- 
fjtsn e héten is folyt szakadatlanul. Az aszódi izraelita 
lakosság azonban egy kissé megzavarta a tárgyalás 
menetet, amennyiben kérvényezte, hogy „ májUs :;|.re. 
szombatra kitűzött tárgyalások tekintettel arra. hii"v 
e nap nekik ünnepnapjok - halasztassanak el. E kér
vény folytán Aszóéi adókivetése e hó .Vére halasztaton 
s azon nagy számban jelent meg Gödöllőn Aszod kö
zönsége. Mint értesülünk, a polgárság nincs megelégedve 
az adókivetéssel, melyet tiilmagasnak tart, s kiildöttse- 
gileg fog a miniszterhez járulni, felebhezest nyújtván 
be az adó leszállítása iránt.

Keszthely és balatoni fürdőjének ismertetése Ily 
czini alatt az ottani elöljáróság Sági János szépirodalnii 
képes müvét kiadta, melyet lapunk elölizetoínek ingyen 
megküldenek. A müvet szerkesztőségünk is rendelkezésre 
bocsátja.

Az aszódi óvoda államosltlatott. Hosszas vajúdna 
után regre dűlőre jutott az aszódi óvoda ügye. Azt 
ugy anis a miegy lettől most mm véglegesén rávette az 
állani s a felügyelő bizottságot is kinevezte.

Színészét Aszódon. Veget ért a szinészvilag s vele 
a színházi élet Ászodon. Zoltán színtársulata szép pár- 
tolás mellett játszott és feledhetetlen emlékeket hagyott 
hátra az aszódi közönségnél. - Vasárnap a .Yelaitils- 
or.íy-ol adták Hlaha Sárival; felejthetetlen estéje volt 
ez az aszódi közönségnek. Kedden buesuelőadásul 
Kerekes Mihály, a színtársulat tagjának a népszínház 
íiépszimnüpályázatán dicsérettel kitünteteti színmüvét, a 
IIuhu' rslcii-t adták nagy sikerrel. A színtársulat Aszód
ról Hatvanba megy, a hol öt hétig fog játszani.

Kőbőr ebek. Aszódon már annyira elszaporodtak 
a kőbőr ebek, hogy folyton életveszélynek van kiteve 
az ember. Nem tanácsos az utczára kimenni, mert léló. 
hagy valamelyik, az éhség- es hőségtől megveszett eb 
inegmarja. 1’. hó 2-ikán is Bursits Lajos helybeli iparos 
kis leányát harapta meg egy veszeti eb. i állítólag dr. 
Hitekor István orvos kutyája i; s az aggódó apa most 
naponkint Pestre viszi kis leányát a Pasteur-intézetbe 
gyógykezelés végett. Kérjük a főbírói hivatalt, hogy sür
gősen intézkedjék ez ügyben s erélyesen utasítsa az 
elöljár óságot, hogy a kóbor ebeket azonnal pusztítsa el.

Elfogott betörő. Sikerült fogást csinált a rákos
keresztúri csendőrség az ottani rendőrség segítségévéi. 
E lm 3-án délelőtt ugyanis az őrs egy járőre épp szol
gálatba indult, midőn Tomasek János zsolnai születésű 
többször büntetett egyénnel találkozott, a ki a hatan egy 
batyut czipelt. A járőr igazolásra szólította föl. mire o 
a batyui eldobta és futásnak eredt a csendőrségi lak
tanya felé; a napos csendőr a lármára kijővén, a Kapu 
elolt a szaladó Tonnásokét nyakon csípte. A : ,■ ■/..•(-
mcgallapitotta, hogy Tomasek éppen cg\ betörésből jött. 
s hogy több mint egy év óta sok betörést követett cl 
Budapest környékén, különösen a Zsolia-telepen. es R.- 
Sz.-Mihályon a lakatlan villákat törte fel.

Tiiz Péczolcn l‘. hó 2-án délelőtt leégett Ai 
István szalmával lödön lakóháza Péczelen. A tűz a 
szalaia fedelű sertés ólban keletkezeit, s onnan ra adt 
•■•t ii Közvetlen közelben levő lakó ház tetejére, mely 
•szinten teljesen leégett, daczára a péczeli önkéntes 
tűzoltóság megfeszített munkájának. A tiiz abból kelet
kezett. hogy gyermekek játszottak gyufával az ólban 

szalma tetőt meggyujtoltak. A kar 1000 korona. 
Biztosává volt az Adria biztositó társaságnak

Arocrési liirdetinéimi kiDonaf.

I'. t.

ho 7

állási .irhán.

ilV-pliszt 
i betétben

Aroercsi liirdefménui kioonat
illanok h

Aroercsi liirdetnicmti kioonaf
'kiötlői

IS8|, |..\. i.-cz. I.iti 5-.1 alapját: egeszbuu elárverezendő 
ingatlanra 2 kikiáltási árban továbbá ugyanazon 
petetben A ? 2 sói--/.. 9.3(» i b 21 a hrsz. a. felvett s 
ugyanon i.. vvii álló az."iiban a hivatkozott törvénysza- 
k;lsz alapján egészben elárverezendő ingatlanra es a 
rajt-1 épüli h.izi.t 32" kor. kikiáltási árban, végül a 
czinkotai 32 1 >. 3.'temen i.ume l.ipói nevén álló A t

1 sor. 12.3 I, 122 ' . ingatlanra es a rajta épült
házra 33X kor. kikii.k asi .iimm arról, hogy a mennyi
ben ez ub.öi>i n .ulan a <’ 1.3 alatt a czinkotai 983 
sz. betétben felvett ingatlan mint uralgó telek javára 
bekebelezett szolgalmi jog K imúlása mellett végrehajtató 
ko\elviedének :. de/., "-ere szükséges összegeit cl nem 
adatnék az árverés nyomban a jelzett szolgalmi jog 
lenntart isa nélkül folytatandó . ár e:cst elrendelte, 
es h.-2. a icmiebb megjcloit ingatlanak az 1902. évi 
jitllus lu ló ik napj.iii (I. 0. 10 f iakor Czinkota község
házánál 1***1  i r latjos ügyvéd 4'/.bcnjöticvel megtartandó 
fi . ilv.in >- ,r . ■ .-.i, a megállapított kikiáltási áron alól 
is eiadaini lógnak. Árverezni szándékozok tartoznak 
íz. ingatlan h • • <nanak l'» -.it készpénzben vagy a*  
ISSI : I.X. t. cz. 12 Ji-aban jelzett aifolyammal számí
tott es az |sx| évi november ho l-cn .'{333 sz. a. kell

:-i :i rendelet X gubán kijelöli ovadékké- 
.’cs értékpapírban e kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1X81. I.X. t.-e ■. 170 £-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál eloleges elhelyezéséről kiállított szabály
iért! elismerve:.yt át> .••IgaltaUii Gödöllőn. 1902. évi 
a('i:l ho IG-ik napján. A gödöllői kir. jbiróság mint 
távi li.itosik'. i'. II.. Qr. Csengoy. kir. aljbiro.
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Schnlcz 3.
könyviigoiiidii.ju. díszliön.vikötészete, 
papír- és irószerkereskedése

GÖDÖLLŐ, Ferencz Józsof-tér.

2X72 tkvi 1902.Aroercsi hirdefményi kioonaf.
A gödöllői kir. járásbíróság, mint tkvi hatoság 

közhírre teszi. hogy rákoskeresztúri takarékpénztár 
végrehajtatnak Rosinger József e- Jarmer Lipót végre
hajtó t i\ lő elleni l 0 kor. tőke követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. jbiróság te
rületen levő Ozínkota községben fekvő a czinkotai 837 
sz. betétben A r I sor. 131 1 a hrsz. a. felvett R-singer 
József es neje sz. Nemet Verona nevén álló azonban az

Könyvnyomdámra,
Könyvkötészetemre és 4^

Papirkereskeöésemre.
Elvállalok: egyes műveket, hírlapokat, 

ügyvédi-, községi-, pénzintézeti- gazdasági és 
egyleti nyomtatványokat, kereskedők és iparo
sok részére üzleti könyveket, czégnyomással 
ellátott levélpapírt és borítékokat, számlákat,

PLISTILL EDE
•'‘'■mliWíÓMi viíllliltlln < «<’>! ><’>1 .1 .< >X. Viivz.i-lllvx.ii lOO. szánt.

Mindennemű koporsók kaphatók erez-, Uiienyla- vagy fényezett diófából, kisehb- 
•Wyobb mérethet). Szemlödelek. virágok, szalagok. •.:!<«■ -zoruk. vi.i-zi.yerly.ik Szob.ibelwzasok. 
mv«tal-lélállitás. a személyzet dísze- egyenruhában, a gyaszkocsi mellett fáklyával. nyitott 
luill|ttaskoesi vagy díszesebb (ivegkocsi. akar vidékre is. minden felszereléssel ellogadtatik.

gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek a legjutányosabb árak mellett.

árjegyzékeket, czimkártyákat s minden néven
/ H*l*«**uh*  W.l . W. I. lí.iui, 1 .XIÁ.aa !■■■.'1.11. • U

í
FfflltíKKMKés Rézbélyegzök \

í i V111V 01 jutányos áron 2 nap alatt készíttetnek. \

\ Látképes levelezőlapok legnagyobb választókban!
\ Saját kiadású gödöllői látképes levelezőlapok. í

\ Valódi egyiptomi szivarkahiivelyek!
I dolmz 32 llllér. lo doboz. 3 korona.

)
I

nevezendő nyomtatványokat Ízléses kivitelben 
és a legjutányosabb árakon való elkészítésre.

Xnniiitahiiiii/renilelésiiél kérném a mintái he- 
kiihleni. kisebb nhik és mennyiséi/ •?■/ ára. nat/i/obh 
Illek és mennyiséi/ /<S ára Iilutl elkészítetik. Mey- 
leiiih'lésnél értesítés csi’lén *:  rmél ycsi-n rljiiriik.

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXX>t

ItlOO iv ügyvédi nyomtatvány iminta utáni 
legfinomabb fehér papíron .... 16.

KM 10 drb takarékpénztári leszáinitolo-jcgy . 4.
KJOO drb valtolejárati felszólítás (másolható) 8.
1000 drb levclpapir czégnyomással . . . X.
1000 drh buritek.......................................................
1000 drb nagy czimkártva............................... 10.
KM >0 drb üzleti szarnia........................................... 6.
KX.)0 drb jegyzék................................................. 4.
|UIK> drb levelezőlap........................................... u.

100 drb meghiv.t (többszínű nyomással)
2.40 koronától feljebb

100 drb névjegy icsontpapiron) 1 kor. lelj.
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Van szerencséin a n. é. közönség szives 
ügyeimébe ajánlani hatvanban, Jíorváth JKihály- 
362. SZ. alatt levő

kötélgyártó-üzletemet
hol minden e szakmába vágó k é s z m u n k a k 
a legnagyobb választékban kaphatok.

Megrendelések gyorsan es pontosan telje- 
sittetnek.

Tisztelettel

Tóth Int váll
kötélgyártó.

Legjlcsóbb bevásárlási forrás

B U T O R
c
0)

J2 
>.
C

Nagy választék mindennemű, szilárdan készült

asztalos- és kárpitozott butorokban.
< >h*só  árak.

V) 
fi)

fi)-

C
re

>

re
c

Bene Pál és társa
BUDAPESTI MÁSODIK ASZTALOS-EGYLET

BUDAPESTEN.
V.. iWidoiMllvz.il 1-1. Hz.iiin.

X"
re-
v>

3
re
3

*<
E:

A Franklin-féle 

jYíagyar Remekírók
Arany János. Arany László. Bajza 

József, Czuczor G.. tiaray J„ Kemény 
Zsigmond. Szigligeti Ede, Tompa Mi
hály, Vajda János. Vörösmarty Mihály 
munkái csakis a Eranklin-féle Magyar 
Remekírók gyűjteményében jelennek 
meg. Senki más ezidőszerint ki nem 
adhatja, mert kizárólagos kiadó joguk 
a Eranklin-Társulaté.

.1: o<5 kiilclM iiiiiijIi'Dií-Hii ára 220 
korona.

Az öt kötetből álhi első sorozat 
megjelent. Tartalma: Arany János 
munkai I.; sajtó alá rendezi Riedl Tri- 
gyes. Vörösmarty munkái I.; sajtó ala 
rendezi Gyulai Bál. 'Tompa munkai I.; 
sajtó alá rendezi Lévay József, Garay 
J. munkái; sajtó alá rendezi Eerenezi 
Zoltán. Csiky ti. színmüvei: sajtó alá 
rendezi Vadnai Károly.

E gyűjteményt kiegészíti:

Shakspere összes színmüvei 
ti kötetben, kiadja a Kisfaludy-társaság, 
melyet kötve 30 korona helyett 20 ko
rona kedvezményes áron kapnak a 
Eranklin-féle Magyar Remekírók meg
rendelői.

Havi részletlizetésre beszerezhetők.
Vigyázat! a megrendelésnél, hogy 

a kínált gyűjteményben a löm felsorolt 
irók benfoglal tatnak-e 5

Ciaytölir&Shuttleworth^
mczöganlaságl í ‘D’lyái'ósok e) Budapest Vil"1“rátmMt’i’iutlüsííl íPivMiósoK 1

álfal a le .jutó•’ -r

Locomobil és gözcséplögép-készletck sralmtikazalo.ók, 
továbbá Járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és arató

gépek. szénagylljtök, boronák.

2- ói 3-vasu ekék és minden egyéb gazdasági gépek.

legjobb sorvetógépek, 
szecskavágók, répavágók, 

kukorkza -rnorzsolók, 
darálók, Örlii-o almok, 
egyetemes aczél-ckék,

Részletes árjegyzékekkivá-
Sinp* -n na/ra ingyen és bérmentve 

küldetnek.

1 ocomobi 1- és cséplőgép-gyára.

Lincolni törzsgyárunk avilág legnagyobb

Lakberendezések vagy egyes bútorok 
részletfizetésre is kaphatok.

Didéki megrendelések előírás szerint pontosan 
eszközöltetnek. s

■<; Tessék árjegyzéket kérnil ,,

Kedvező fizetési feltételek

S heklós hordók honiak, eczetnek. luesznek sth. olcsón kaphatók. 
Hol ? megmondja a kiadóhivatal.

\lc Cormit'k llarvesíiiig Machine-Coinpaiiy

Tisztelettel

Midőn Hatvan város, t. ez. 
közönségének az eveken ke
resztül tapasztalt szives biza
lomért köszönetét nyilvánita- 

van szerencsém tudatni, hogynék. egyben

Új-Hatvanban, az yíöler-féle házban 
egy a kor követelményeinek mindenben meg
felel..

>

nyitottam, továbbra is kérve a nagyérdemű 
közönség szives pártfogasat.

1 Jni-Iw<-h V ilinos
órás.

W

((Tiicnirói íiniiógépayiii')

Kévekötő aratógép, Köszörükészülék,
fükaszálógép, „Jaisy" marokrakó aratógép,

gyártmány
Ne vásároljon, inig gépeinket ’em látta s árainkat nem kérdezte.

Williiim J. Slilliiiim,
igazgat"

Szénagyüjtő gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartalékrészek óriási raktára

Tessek mintakönyvet kérni! =

Évi termetes: 
362.000 gép.

Budapest.
V. kerület. Váczl-ut 30. szám.

44- 4j4! f/. aj.. .Ml) ak a|'.-. ak- -'hl .'K .'t'-i - .'U•. jt-.. ak ,.^4 ,-k. ak. ;.4|4a|'.. aj'.- .
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Hazai ipar'.
V ÍMz;<>iitelárusiiók k<Mlv<kző íbltóivlek melleit. körösiéinek!

„EMKE padlólény máz! Magyar gyártmány!

pad lói ényrriázt,
Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

M 1^ t/‘ 4
s igv elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiválói közművelődési czélt szolgaiunk, mert 5 százalék az „EMKE' 
szolgál. A Berkes-féle „EMKE" padló lakk ; a szobapatllók fényezésére kiválóan alkalmas, mert

A
A
A
A
A
A

A
A

Berkes-féle 
Berkes-fele 
Berkes-fele 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-fele

„EMKE 
„EMKE 
„EMKE 
„EMKE 
„EMKE 
„EMKE 
„EMKE 
„EMKE 
„EMKE

(lyártás

javára

szobapadlo fénymáz:
szobapadló fénymáz:
szobapadlo
szobapadlo
szobapadlo
szobapadlo
szobapadló
szobapadlo fényniáz:
szobapadló fénymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 ku'.-os uvett’ liórmenive l»nrli<»vn« 12 koronn.
es fieladasi hely: Berkes Bertalan Nagyvarad. - T.ladasi helyek: Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czogléd.’Turnay Pál vuskereskedő 

l’jpest. Berger Vilmos Jász-Bcrény. Boros B„ Péter Mór Szolnok.

rögtön szárad és igy a fényezett szoba már I óta múlva használatba vehető, 
szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 

fénymáz: mosható, s szárazra torülve fénye még fokozottabb, 
fénymáz: víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
fény máz: " ' • .. < .............................................................
fénymáz:

üveg keménységűvé válik, s így legkevésbbé kopik, 
szeszszel hígítható,
kitünően alkalmas konyhabútorok, es más erős használatnak kitett tárgyak mázolására.

s ____________________________
NYOMATOTT SCIIULCZ .1. KÖNYVNYUMDAJÁBAN GÖDÖLLŐN.

iWidoiMllvz.il

