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Társadal ni közgazdasági és irodalmi heti lap.
Előfizetési árok:

Egész érre . 12 kor. Nedveit évre . 3 kor.
Fel évre . . . 6 , Egyes bzíi n ára 30 fii.

Bériuentetlen leveleket tv tu fogadunk el. 
Kéziratok nem miattiak vis.--x>i.

Megjelenik min Jen vasárnap.

Szurkosztösóg ós kiaiiőliivaVil: 
Assódon.

Hirdetések
egresség szerint ji<tniiy..s ,V>« kftz.HteCnek Njrilttáriíort.
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Nehéz probléma.
Együtt fdcszik már a belűgyrnintezteriuin- 

ban a rengeteg írás, melyben az ország összes 
vármegyéi mondanak véleményt ni ró), hogyan 
lehet a közigazgatást egyszerűsíteni. Hogyan le
het elérni azt a czá|r. hogy haszontalanul kárlxv 
ne vesszen annyi idő s a hivatalnok sereg fize
tésére szánt összeg? Nem is wjiyira h pénz kér
dése a közigazgatás egyszerüsitese, mint inkább 
nz ideié, melyet a magyar vármegyéknél még 
mindig wm tanultak meg becsülni. tiriisi érték 
vesz kárba azzal az idővel, mely manapság az 
ügyek elintézéséhez szükséges, továbbá azzal a 
pzámos formasággal, melyen az akták keresztül 
mennek, mielőtt v ’glege-'m elintéztél nők. Igaz 
rákfenéje mii közigazgatá'iin'.nak az, hogy neiu 
tud gyorsan elintézni és int zkmliiL

Évek hosszú sora ö»a folytan csak egy 

orvosságé' sürgették ennek a bajnak; a közi
gang a tás á I hun os í Iásó t.

Gyökeresen uj állapot teremtését várták 
et’ől a hatalmas reformtól, és lő esztendő óta 
nem volt kormány, mely nem tarló’la volna 
szükségesnek jelezni, hogy a közigazgatás álla- 
mosdásáról szóló törvényjavaslat munkálatai 
már ennyire és ennyire haladtak*  És minden 
kormány progrtinjában fhgla hatott, ez a pont s 
minden alkalommal a síjtó és közvélemény ál- 
hilános helyeslésével tol i koznak nz illteéKts he 
Jyen ♦•l'aaiigyoi t kijeién esek, méh ek mindig 
egylinimii'ii .izi hirdették. h gy a közigazgaiás 
nllamesiiasa szükség*  s és be fog következni

Néhány hón'p óta azonban u y tapasztal 
juk, hogy a krónika hallgat a irigy államodtas 
TÓI. Hehotte egy uj j d<zó került forgalomba és

Te...
le kis bohó, féltékeny *9**00 y z 
Vyy f"> h(l <i> t.
Midii ///- f/'VÍ / fil/l/. ‘.toM^lli 
Más nők nbin i[>-kt<i<k.

Te kis h >k<\ féltékeny nssroiiyz 
Ne nyisd ily szökni a/kodat. 
II issen le éti'u/ ac ni ribiyoio. 
A csillagok kosi iitiy nuujad.

Te kis bMió. fi!lék • ny asszony f 
t Látod : e / il'bt mint I d<il . .
, Sok csilb y nm a vniyis ci/en.

Nap fyy ; de leyinayasalámn áll.

Te kis bulin, />• lékeny ntsn-ny, 
.1 csillag d: köri iitiy imyad. 
J/tMiy eiiyyndni '•ailhtyfény itbín, ki 
Unom mór a nap sugarai /

Te ki' Imliő fdb’k' ny :
Ne liirtl ily dotytm si< y frjid! 
At! ht bl bt c'<ik hoyg szived érc*.  
S mini én : örülne ugy sterel.

Te kis bohó. féltékeny arwny: 
Monti : bibéd ily biti mért keres ? 
Suih'sr tóiödj a csillagokkal. 
Nyy yimded b'yy< i f>«k ■ sreiess'

Stella

Előőrsön
A szabad-ág’i irczh ír tő t nt.
Mikor a diákok elm n •••» az isk ’lapad m< I 

161 elfoglalni a braiiyiczkói hegyet, megvívni az 
jtmazegi csatát, lőporfüsl lel Kormaid azt t» 
JWter arcz<>t, amit az édes anya o> kelt, meg
tolni Nagy sarló, Váez, Hatvan, Tápió Bicske, 
S^obett alatt u hazaért.

azt vármegyénk részéiül sokkal lelkesebben Imii- I 
goa’ntják, mint az államosítást. Az uj jelszó: 
egyszerűsíteni kell a közigazgatást. Ez az uj , 
probléma, melynek megoldásán buzgón törte u 
fejét egész Magyarország.

lehetséges, sót mi nem is hisszük, hogy 
az uj jelszó a réginek nieghalását jelentené, 
hogy n» illetékes tényezők a köcttgaxgalás egy
szerűsítésén látnak elérve a»t a czédl. mely a 
közigazgatás államosítása kapcsán lebeg azt or
szág előtt. Azt hangoztatták mindig •. a váime
gyék an'oiiomikus szervezete lejárta magát, nem 
illik Ind'1 a modern elet hatalmasan megszélese- 
dvt kereteibe, gátjául szolgál a társadalmi egybe
olvadásnak, a kereskedelmi!és ipari forgalomnak 
és az alt dános, egyöntetű jó közigazgatásnak. 
Mondották: toldás toldás nem használ itt sem
mit. tökéletesen uj szvivezeluvk kell a régi he
lyébe lépni.

És illése nem beszór senki semmit a nagy 
adamosilásról az egyszerű-db-s, az ügy \ itel gyor
sasága, a köziga/uatas javítása a regi alapokon, 
» x foglalkoztatja az elméket s erről tanakodó ik 
s K:»ipatait d uz Adriáig igaz hogy rt megyék 
sah rosa már ugy te Htlaniosuvn vannak, a uu- 
liythen a l.özigazgala-i liizoltság tagjai jó 7a p.»r- 
cmntben kö-s^gi h-^yziik, közigazg.itasi hivatal- 
U'dó'k, Iárak síb. akik kom.;n*lór>  szavaznak mink 
a pnranc^o'at sir-m uiiudeg mondhatók ömtalóuuk 
ii főipaiiiial szembe.

Ismét*  Ijük azonban, hnoy nem hisszük, hogy 
1‘ZZel vili Iliié ejb e a i;;.gy e> mdiez problémás llw 
1. et e i részleges megold ist. az egyszerűsítést is kl
et ‘gi"m d< iái t iiik illet *k  !.< helyen.Nem hisszük, 
i ért ez meg! ag .dósa lenne annak a (ragrarnin
ti k, melyet, lő esztendő óla fo it-m vallott a

Elment a pap, a jogasz, a tanító, az Iparos 
a polgár — mindkaiöltxe arany Ibiiket faragm a 
\ilágtöriéntdemben a magyarnak.

Ezek közül mesélte • gyik :

I

Előőrsön álh a hönvédkáphír. Volt mellette 
egy dobos, egy kürtös im*g  ot közlegény.

Bámultak a távol Gyöngyös városéit, 
amehre ráborult mar a téli alkony. Nem volt 
egyebb dolguk Nem is \ olt ínyére ez a tétlen 
élet a káplárnak. Színűi*  vágni, elesni vágy-tt. 
llven volt akkor a bonved, ki tehet róla.

Egxszer csak alakok bukkantak föl előtte- 
Szurunyt szegzeii rajuk.

— alj! Ki vagy.
— d j» menekülünk káplár unirn. ezekkel 

a kis hátinkkal. Vege Gyöngyösnek ! Mindent 
megesz benne a német.

Mikor jöttek ?
— Jtelut tt tájban.
— II.iIIXHU?

Hat ugy egy kétszáz.
— Md csinálnak ?
— Fáradtak nagyon, '"s horkobmk.
A káplár elkeigette tovább n menekülteket. 

Azu’án h 'iraté intett.
Fiuk! Puskát vallra. Irány ntánn.nn.

Azzal ne gindult Gyöngyös felé, A vám 
alatt meg>zi lált ax »£\ik b< UV d:

— K >p ar ír .ni! \ f jünkkel játszunk. 
Parancsunk v |r egy he ben mar.d.r.

— Nőkéin p’nanes a hazaéri cselekedni ! 
volt a kur a valasg Többet, nem is szolt, hanem 
röviden kiadr t n parancsot.

— A íö U'ez.án a kürtös inegfujja a kürtöt, 
a dub'w megp.trgeti a dobot, a legénység velem.

Ez a kih néz ember kétszáz ellen ?
í ven munkát ve^ezt.-k -kkor.
Megszól dt a kürt, megpörgeti a dob. amint 

piraiicsoha volt A káplár pedig tölcsért konya- 
limtt a két markából, es ugy üvöltött bele a 
uéma éjszakába. 

hivtiiatalos Magyarország. Inkább azt hísüzük, 
hogy a közigazgatás eg\szelüsilésével akarják 
megteremteni azt az alkalmas átmeneti állapotot, 
melyben sokkal kisebb rázkódtatassal lehet meg- 
teremteni az átlátni közigazgatast, mint a jelen
legi állapotban. El helyes. A talajt elő 1*011  ké
szíteni, lm uj gyiimöícsot akarunk Lenne éid 
A vármegyéket bele kell nevelni nz uj világné
zetbe, a hiva'ásnak uj oldalról való tel fogasába. 
Évszázados álf.pot*  k, szokások és lő.vények 
megváltó/.tatá-áróL vau szó, egy csapásni ezeket 
megváltoztat ni nem lehet, de nem is saabudk

Egy szeiiisitjttk tehát a kö'tg izgatást, hogy 
azután államositsuk ?

Szép és nagy feladat nz (‘gyszeritettós is; 
méltó arra*  hogy minden kö/.igiwgalási eiuher,. 
nz Írnoktól az alispánig, behatóan és komolyan 
CóglalKozzék vele, mert az egyszeribőles csakis 
ugy lesz la >yes és alkalmas, ha a közigazgatás 
minden hivatalos formában a legmesszebbre me~ 
uóleg érvényesül.

A belügyminiszterhez beérkezett jelentő*  
•••kbttu, melyek az egyes vármegyék vgyszerüsi- 
tési javaslatait tartalmazzák, sok a huszuos éi 
c/.elr.i vezető. Akik össze fogják uUíIuhf a 
közigazgatás uj reudj-t, azoknak nagy segítse 
gére lesznek a vármegyek tanácsi elmeiben kije- 
geczvsedett reform-részleteteké Használjanak i-« 
tél közül<»k mentői többet, mert hisz elvégre n 

| vármegyék tudjak legjobb.n, hogy i»i kell nekik.
Felős azoubaü. hogy az n*  m jár e sem 

költség, sem személy sz poritással? Mert ki-xé 
humorom színben tüntetné fel a reforin"t, in» ly 
egyszerűsítem akarván, több hivntakiokot foglal 
koztat s 83apTÍtj;i az aktakeresők számát. Nem 
kell több hivatalnok, mert eleg te, sok is, ami

— Emberek, asszonyoki Italt kvártélyt, 
eleséget I Itt jön Perezel tuezer emburnyi tabun*  
Kész.üljotek. Mar a falu alatt tartalak.

Meg hallotta a német, aki Imim feküdt az 
ágyb n. L)e menten kiugrott ennek hnlhitár.i, és 
oly szűk lett uski a bugyogó, hogy abba sem 
bujt bele, azt is ott hagyta. Így futott szanaszét 
cgysz il ingben Gyöngyösön kétszáz ember.

Csak egy őr sillxikolt a városház előtt. A 
vitéz német generális urat őrizte. Fenn aludt az 
emeleti szobában.

Azt leszegtek a két lábáról, fölmentek az 
emeletle. A generális ur a pisztolyával kétszer 
oelelót a levegőbe, azután megadta magát.

így vert szét egy honvédkáplár kétszáz 
uémetet és fogott egy eleven osztrák generálist.

Persze, hogy bevitte u táborba büszkén 
diadallal . . .

A k. pitány ur felköti a kard >t. Rapportot 
tart. Ott áll a gyöngyösi káplár.

A kapitány ur szemei villámokat szórnak, 
homloka sötét, «rc/.a haragos.

Oda lep a gyöngyösi káplár elé:
— Hallja kend ! Tudja e kend mit tett kend.
— E hagytam a poszt ómat.
— Mi a büntetése ?
- Halál.
— Nem éti mondtam Kegyelmet kér kend ?
— Nem.

- Jó. Hát kend egy himpellér akasztó
fára való fráter. K üdét arra iiéli a tábornok 
ur, hogy tüstént vágja le azt a két káplán strá- 
fot. Aztán takarmljon kend ex addig meg na 
lássam*  no ... No mit go id d kend módiiig?

— Meddig?
— Mig föl nem veszi azt a katonai unifor

mist .-.mi’ blinte’évBól a tábornok ur küldött ön
nek .kedves hadnagy ur, azért a gyöngyösi bo- 
londsngert . .

Azzal tisztelgett és nagy haragosan tovább 
csórta ett a mérges kapitány ur.

igy büntették akkor, aki igy érdemeltwl 
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eddig Viie Ami kell.- nz a közönséggel való 
gyors eu közvetlen, lehetőleg szóbeli érint ke/é«, 
rövid záros határidőn való elintézés, és hogy 
mindenkinek, tiki a várai gyet szóig dja, megleivlö 
minőségű es mennyiségű munkája legyen Enn *k  
az elvnek kell érvényesülni a közigazgatás álla- 
mosilasábmi is.

Kath. egyházmegyei gyűlés.
A „Váczi Közlöny f. hó 18-iki szamában 

Rózsahegyi Gyu'a e m. unton, képviselő, gödöl
lői lakos „Fötisztetend > egyházmegyei papság !*'  
czimü ezikkéhen felhívja a váci egyházmegye 
főt. pipsagit, hogy foglaljon állast és közölje 
azt vele lev Illeg — kiki az irá it. hogy kívánja e 
nzűkségeszek, czelszerünek, opportunusnak latija 
e az .Egyházmegyéi gyűlés**  leendő fel- 
állítását.

A kath autonómia ügyében eddig annyi szó 
esett, — vezeti be czikkét R ó z s a h e g y i, — 
annyi jutott köztudomásra, hogy a további fej
leményekről kombin icziót, a szervezetet illető 
lég kiváltságot formálható*  t bárki ha egyáltalá
ban érdekli az ügy.

Akkor midőn a szervező tagj lit választották, 
programtant nem kének, nem adlak, feltételek 
nélküli volt a m •gbizás. Ez in igában foglalhatta 
a műiden eshető ■••gre félté lenül előlegezett 
bizalmat, — mert. a kialakulást folyamat fázis i 
nem volak előreláthatok és mert nem álhatóit 
az ügy érdekéből elev • megkötni a képviselő 
vélem my- és akczii sxadadságát — s ebben 
azon jogosult feltev * 4t, ho;v a papok kölcsönösen 
•elegg'-* ismerik egymás nexutét.

Kérdés, hogy mióta a történtekben mind 
felismerhető!.h a jövő al dudások kepe, a fr. egy
házmegyei papság velleilnsai és reményei 11*011  
léptek-e a határozottabb igények stádiumába ?

Mert a kongresszus plénuma tavalyi ülései
nek során úgy, mint a 27-es bizottság imént 
tirto't tnrgvalás linak menetén merültek fel jelen 
Régek, mdyek alig hiivnik kétségben azirint. 
hogy oly árain hu dönthet a kongres<znsbnn, 
mely az autonómiát egnszj.t mis alakban létesi.i, 
mint minire a ft. egyhízm’gym papság óhaja 
és várakozási szerkesztette tervét.**

E bevezetés után gondo'kozóba esik az em
ber és hajlandó elhinni, hogy igenis van. égető 
nagy szükség van erre a gyűlésre. Vélem mye 
azonban lényegesen es egyszeriben megváltozik 
ha a ezikk későbbi részeit olvasva, az indoklást 
nézi é< vizsgálja

., Az e g y h á z 111 e g y e i g v ülés az 
ortzágos kath. kongressus előkészítője s leendő 
tagjain ik az egyház ii'*gvei  k’épv s'löknek ez is
kolája. ..Az egyházmegyei gyűlés alkalom arra, 
hogy nz egyiiazmegyei papság *s  a világi inteli 
genczia isiU'irkedjen-k, az előbbi az utóbbiban 
kedvet keltsen ne csak a társas együtt lat ölö
méihez, hanem nz együtt működ *3  iránt, síb.

A czél tehat. ami nz « g y h á z in 0 g y e i 
gyűlés fel állítása által eletetni kívántatik, 
nem az, a mit a ezikk beveze'ége körvonalaz, 
hogy t. i. az esetben, ha ti It egyházmegyei 
papság velleitásai időközben az esomenyek be- 
hatísa alatt határozolabb stádiumba leptek, — 
azoknak mód legyen érvényt szerezni, - hanem 
hogy az inteligens középosztály soraiban erős 
katliolikus közvéleményt lehessen teremteni.

Ez<*n  expoziezió után kijelentjük és azt, 
hisszük egyházmegyénk p psága ezen vélemé
nyünket osztani fogja, hogy nem láttunk egy 
reszt a felálitani óhajtott szervezetben oly té
nyezőt, ami által a kívánt czé| eléretnék, Vagy 
csak egy lépés is tétetnek annak elérése felé, 
másrészt nem ismerjük el, hogy közép osz
tályunk it a katholiczizmiisnak visszahódítani 
szükség s volna, vagy hogy a k dholikus közvé
lemény ma is nem volna elég erős és hagyna e 
tekintetben még valami kiváni v..lót fenn.

Ez uj: bb gyűlés által estik egy újabb és 
határozottan felesleges teherrel nyomatnék az 
amúgy is nagyon elfoglalt papság, minden kilá- 
lás nélkül a czel elérésire, mert hiszen az ér
deklődést forszírozni, vagy mestetflégésen fel
kelteni nem lehet.

Kérdés még az is. vájjon a középosztály 
túlságos érdeklődése az egyház behő ügyei iránt 
egyáltalán kívánatosé?

Olt van előttünk más — az elérni kívánt
hoz hasonló szerven 1 tel egyházak példája, 
azokat szemlélve aig hisszük,] hogy e kérdésre 
igenlő feleletet adhatunk.

Minek lenne lehat, ez nz újaid) g\ Illés? 
Hogy egyel több hely legvn a dikeziózásra ? 
Az ugyan nem hódi.ja vissza 1 művelt közép. 
Osztályl lm ngvati elpártol' vagy közönybe
RŰlyedt -a k rtholie/.izm'H 1 ik Nem pedig azért 
mert nem hit ki r**i.  Lassul kitartó munkával 
kpési'Qi lépjjre kell azt visszahódítani. Alin ik

I

mikéntjére pedig nem szükséges a ft. papságot | Antal (Róka), Horváth Antal (Erzaébtrifalva,) Ná- 
ut.isitass.il ellátni sem magán utón, sem gyűlé
sek utján, mert minden pap tudja a kötelességét.

1 Hírek
Uj anyakönyvvozetö. A belügyminiszté

rium vezetésével megbízott miniszterelnök az 
isaszeghi anyakönyvi kerületbe Fáy Aladár 
jegyzőt anyakönyv vezetővé nevezte ki.

Uj gazdasági tudósitó. A m kir. föld- 
tnivelésügyi Miniszter Fekete Sándor!, a túrni 
báró Schósberger uradalom jószagigzgntóját a 
gödöllői járás beoszto t területére nézve az állandó 
gazdasági tudósítói tisztelettel bízta meg.

Szobor bizottsági ülés. A gödöllői Er
zsébet szobor bizottsága f. hó 21-4n d u. 4 óra 
kor gyűlést tart"tt Gödöllőn, a kaszinó helyisé
gébe 1 Kapczy Vilmos főszolgabíró a Foreticz 
József rend lovagja elnöklet-e alatt. A jegyző
könyvet Brílll Lajos vezette. Jelen voltak : Al- 
berty Pál, Adóm Ferencz, Deninger Imre, E^yed 
Lajos, Fekete Imre, Garán Dániel, Gónczy Benő, 
Heji< István, Karasz Gyula. Magyar Ká/111 ír, 
Nick Ede Pirkner Ernő, Ripka Foreticz, Szon-ly 
Lkíos es T chy G\ula szoborbizottaági tagok. A 
mull gyűlés n-g\z.ököny v * felolvasta!váll Ripka 
Ferencz indítványára Sulley Sándor mim taná
csos. Gallé Antal várkapitány. Ivanics Ferenc/, és 
Tavy főerdő -an ;c« »s a szobor létesítésé korul 
szerzett érdemeikre tekintettel a bizottság tagjai 
soráb > Imvólasztaltak. Azu an Ripka Ferencz elő- 
terje</li. hogy a szobor alapzatára nz első o1 da
lon ,,Erzsébet királvnőtik1* a hátsó oldalon pedig 
„Köz alakoz. sb-d 19 )1 “ f< lírátok jönnek An.iaei 
a bizottság vita nélkül hozzá jármi. A’ipka Fe
rencz j»den'i limitén hogy a s/obor érezbe önté
se a budapesti !>•*•  choriier gyáibm jól >ik iiilt, 
a szobor « formákból mai kivétetett s így sem-

I mi ak.alálv sem al.iat e részben m.ir útjában 11 
j május 19 iki lelep'ezésnek. A |e'< :i’"zési üntin- 

pcl\ alkálin Jml eszköz delid" (I z usekre n <ve 
lesz nzilta? Ripka Fel' licz elo.eijeszié-eket, 
melyek alapján liü; z;»s -és magas szilivomiloil 
álló vi'a indul*  illeg,-inelyhen az előterjesztőn 
és nz elnökön Livii. Deié'tiger Imié. M: gym*  
K •/.mer, Gután Dmiel, .\’a*k  Ed- es Pitkner 
Ernő veitek részt. E lárgyuan eihatározt.doti 
hngv a bizottság a legelőnyösebb ajánlattevő : 
Rum bőid zászló gyá' o's részletes köhségve é$ét 
kiváltja bevárni ás csak azutan fog Imliíiozntot 
hozni. Brü’l Lajos előterjeszti h ry n rendező 
bizottság 24 tűzoltó testületnek küldött felszólí
tást mitm, hory 11 rend femuriás;i ve.-éti vegyem1’ 
részt a Rioborlelople/.ósi ünnepélyen Ezek 
tása és ulszálás'dasa ismét vitnra adott okot mely• 
ekmdc alapján, a bizottság elhatározta, hogy va
sit i kedvezmény ért folyamodik a kereskedelmi 
niiiiisz’ei'iunilioz. az el álásra és elszállásolásra 
n*Z'*  pedig e k«irvény elintexé e után fog hatá
rozni. Ripka Fe •(*  iC4 tmr, m »g több apróbb j dtn- 
t'íségú eloterjus/lóst a végrehajtó bizottság rosíé 
ról, azután pmtban 5 ólakor elnök az ülést az 
"gybeüllek lelkes éljenzést mellett bezárta. 
F. hó 28 an Vasárnap d. u. 3 órakor a szobor
bizottság ismét gyűlést fog tartani, Gödöllőn a

! kaszim*  helyiségében.
Pair föliadsegédröl. Királyunk körünk

ben léven, nem lesz érdektel- n egyel mást föl
említeni fóhadsegedém’k fiatal éveiből, melyek 
fénytvelliek nemes lelkűimére, emberbaráll szere
tőiére \ -ír f a hatvanas evek alkonyon a Naszy 
károlyb.in álló násozó osztfk ezred p ír mc-nok.i 
volt. Akkoron m eg *sz  f i it ember, harmicz- 
eves lelnHett tibiidössze. Segédtisztje a főhadna
gyi rHígban lévő Blayer egy alka'omimil séta 
Ío\.ig-asa közben lábat törte. Azon időben még 
dús g-izd ig. a varos közelében legelső szerepet 
vivő f ildbirtokos: Kirósz. Jánosnál ki most pé- 
ezelen lakik feküdt b. tegen Bluyr. Paar gróf 
kedvenc', lisztjét soksz *r  meglátogat in. A háznak 
is már rendes, szívesen látott vendége leit. Hó
napokon at minden este „kedélyesen prnefenin- 
czoziak hármán egy kerek diófa tisztul körül : 
P.inr gróf, a házi gazda : Kirósz .János, meg 
Fábry Endre ügyvéd A magyarok iram tantisi- 
tolt rajong > szeretető kiérzett minden szavából. 
Szolg.ij 1 i • egy magyar származású nős ember 
volt, kinek egy fi^vérméké születvén, Paár gróf 
a fiz •lését 20 koioniivsil fölemelte azon nemes 
megóknlass il hogy a gyermeknek is élni kell. . ,

Dr ZaMiár KUrnán ügyvéd irodáját Gü
ri II.Í.e pesti nic: a) h Ivezie á‘.

A pöstvidélci esküdtek. A pest vidéki 
törványsz. ■k«*ii  ki sorsolták az esküdtekig az uj 
(‘iklusra. tn< |\ május 28 . ió| junius I I óig larí. 
Es'Jid"tk lellek: Zsad.myi Ami Ilid (Ihviz), Szel

| iihi József (Sz l'jidi *).  Krakker K 'lmán (Uj'ipst) 
Szltls Ferencz Bngvi). H.idzsich Kamill (Szt 

:\ene|c 
í elhitt
lllttlv- <

| Erin) .\|:ioy .ri Ko.-s.i Sámuel (T Szí. Marion).
• l’elr.n iN .bánó-(S/.i, Endre,) Prokop P.d (Erzsébetl’elr.n it.s .láno-(8/j. Endre,) Prokop |‘.d (Er/sébel 

falva.) ilj. 1‘ruxa Béla (Ráczkeve,) Javorszky 
János (Újpest.) Mate Ambrus (Újpest.) Kostyánszky 

I daskay Béla dr (Rákospalota,) Langfeldtr László 
(Aszód), Hoppé Vilmos (Újpest.) Goldminm Antal 
(Rákos Csaba), Bari mami Ede (Újpest), Bieskey 
Béla (T. Bicske.) Purczel Andor dr. (R ikos-Keresz
tül'.) Fialka Róbert < Erzsébetfalva), Lágler Károly 
Gödöllő, Muftiik Gvula Jrsn, Szarnék Manó (Vác),. 
Persler Kálmán (Gödöllő;, Jnczédy Soma (Vac)r 
Tr goer Karoly (Vácz). Fenyő Mayer (Gödöllő), 
Zeizler Pál (Monor). Már Pál (Vecsés). Pótesküd
tek : Krnó Iván dr. (Vácz), Forster Manó (Sorok
sár), Garán Dániel (Gödöllő). Vörösmarty István 
(Alsó Dubai), Feldinaim Gyula dr. (Újpest), Got- 
inanu Károly (Kispesti, Csapó Géza Ede fUjpent)' 
Deutsch Z-igmond (Újpest) ifj. Bachtmiyer Ká- 
rely (Újpest)!

A vasúti kalauzok figyelmetlensége. 
Kellemetlen inczid ns zavarta meg az esti órák
ban a péczeli vasútállomáson a Rmtkii felöl jő
ve személy vonni utasainak nyugalmát. A sze
mély kupék, mint minden alkalommal, úgy most 
is zárva voltak egytől egyig. Az a néhány „sors- 
üldözött**  utas is ki Péczelen fölszált. először 
reked'é kiabálta magát, hogy a kalauz urak aj- 
tótjméltóztassanak nyitni, máskülönben szépsé
gesen lemaradlak volna a vonalról. Egy család 
is: apa, anya m"g egy kis fiú végig menve a 
kocsik mellett, mind zárva találták az ajtókat,, 
daczára annak hogy tizenöt személy kocsi csak 
úgy pangott az ürességtől. Minthogy az esti 
órákban induló személy vonatok közöt a ruttkai 
volt a/, utolsó, mely a fővárosba indul, :i család 
tagok, hogy ne legyenek kénytelenek az éjszakát 
idegen helyen töli- iiiök, az u olso kúpé lépcső
jére kapaszkodtak. A személyvonat már kifelé
robogott a pályaudvarból, mikor az állomási fő
nök észre vette a lépesükön szorongó alakokat. 
Óriási lárma vés'.ki iltis vette k-z letét, mivel 
sikerült is a halad" vonatot leinteni s idejét véve 
igy egy bekövetkezhető szerencsétletiségnek.

Az issaszeghi honvódazobor ügye A 
magyar dicsőség egyik nevezetes heh én: a» 
issaszeghi csatatéren a hazafias k'*gy*b ,t szobrot 

j emel a névtelen félisteneknek A szükséges ősz- 
i sjjftg a kiadások fedezésére egy begy ül vén, a 

szoborra való pályázatot még a múlt évben 
i kiírták, hogy a tervezett időre: 19 »1. május 

2-kára ti szobrot leleplezhessék. A bizottság 
azonban a napokban tartott ülésén közbejött 
akadályok miatt a leleplezési Ünnepélyt ez év 
ősszéru htilaszlolta el.

A péczeli függetlenségi kör újjá s«er- 
r vezése. A pécz-di függetlenségi és 48 as kör 
' már régebb idő 01a küzd a közönség közönyével 
| s a let és elmúlás között lebeg. Tagjai két ve

zető alatt két parira szakadlak s ebből azután 
az következett, hogy uiind a két part vi-s/.al ‘pett 
az aktív cselekvés teréről A kor progriimjami-k 
sem felelt meg Az egész léten nem tarlóit »*gy  
Ünnepélyt, vagy I. lulv sast, vagy matinéét, pe- 

. dig alapszabályai szerint programjának egyik
sark pontja tagjainak >z*  llemi kepezé-e. 11 mű
veltség és aes'h'*iikai  ízlés fejlesztése >|l». Most 
végre. — mint Bee • Iről Írják — Csikós István 
kezdeményezésére 
hogy ujjotiaii fog 
zalot a közgyűlés 
elé'iii azt a cz-dt, 
körbe a másik 
vagy maga alt).
pedig feloszlik. Nem ismerjük az okokat, amelyek 
az ellentéteket annyira kielesitelték » s csodáljuk 
hogy a partok vezetőségei nem tálal'nk módot 
a difere cziak 
azt azonban 1 
vezé-ével a 
körnek egy 
kétes értékű 
vagy 
cs:u< 
dig I’éczel 
kívánatos

Fölásott középkori török pénzek. 
Értékes török pén/|eleire bukkantak a napokban 
Róczi’len kíu.isis alkalmával euy polgár ember 
portáján Ho<<ztj fabulába körülbelül .350 <hn*al»  
ezüst pénzt találtak mindkét olddon török löl- 
it assál. L ilzkó s. jegyző e;y p nz I u*  ib >t n\o n- 
bon beküldött a ,.M 1 arorszég**  fővárosi nipí- 
lap szerkesziőségélie. Itt. megvizsgálva vis-zn 
küldöttek !ail k nak a további oljiras foganato
sítása ezélj ib d Mint a szem 11 d I Hintő a<liHok 
is bizonyítj k az er ékes pénzűdét, valószínül g*  
11 török hódi.ás koránéi 'aló

Öngyilkossági kísérlet. Friedmann R'»ziv 
ráko<i szüle'ésl) 19 éves k-ivóméra f. h » 24 éi> 
Bltd p- slen. Rollenbiller-ntczti 24 sz. hikasnti 

| mar- lugot ivott a felelt való elkeseredés’lun, 
1 hogy mivérével összeveszett. Bevitték u Rókus- 

kórházba.

kimondta a kör választmány ti 
s ervezkedni s ezt a határo- 

is magáévá tette. Így remélik 
hogy nz ujjop.in szervezendő 

part nem fog belépni, hanem 
it egy másik 48-as kört, vagy

ami ik idején val" kiegyrnlitesere, 
nem.hisszük, bogi a kiír ujjászer- 
kivánt ezé! elérhető lesz, mert a 
tagjai sem lehet az lljjá szervezés 

j 'gczime aluli a körből kizárni,, 
„kihagyni**  min *gy  kifelejteni. Ez ismét 

uj ibb koiipolikácziókra adna okot, nini pe- 
társadalmi életére nézve épen nem

ut.isitass.il
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A póczell vasút Állomás kibővítése. 
A magyar állam vasutak Igazgatósága — mint 
tudósítónk írja — helyt adva a kószája érkező 
számtalan kérvényezósnek, nielyaket a péc/.ellek 
az állomás kibővítése tárgyában intéztek a in.
a. v. igazgatóságához, elhatározta,*  hogy a 
várótermeket, tetemesen kibővitteii. Az épület 
mindkét szárnya kap néhány méter hosszúságú 
toldalékot. Különösen a nyári évad alatt a sze
mély forgalom oly nagy Péczelen, hogy a váró
termek a közönség egy részét is alig tudják 
befogadni. Az állam vasutak igazgatósága e 
tényével egy régi közóhajnak tesz eleget.

A hévízi tűzesetről közölt hírünkre 
nézve Benedek András — kinek a házáról ke
letkezett a tűzvész — azt. tudatja velünk, hogy 
h veszedelem nem az ó, vagv háznépe gondatlan- 
ságából származott. „Sir a lélek bennem — Írja — 
hogy igy vádolnák 61 éves korban.“ Szívesen 
teszünk eleget az érdemekben megöregedett köz
gyám és biró viselt ember kívánságának, hanem 
hírünket, helyreigazítani mindazonáltal nincs mó
dunkban, amennyiben az részben személyes in- 
f-rmiczión. részben t'djes hitelt érdemlő okmá
nyokon alapul, melyek meg megczafolva nincse
nek. Majd kideríti a vizsgalat —amely folyamat
ban van — a valóságot.

Rövid hírek, lile F. hó 17 én
este 9 órakor kigyuladt Kis Mihalv lakóháza 
és a mellette levő istálóval együtt leégett. A 
kar 1040 korona, amely azonban megtérül, mert 
n ház biztosítva vollr. az első magyar áltálát.o<
b. zlositó társaságnál A Ili- keletkezésének okát | 
a nyomozás nem derítette ki. — Ügyet ló kötök I 
lopták el Mogyoródon Koma József két katicza 
lovát f. hó ll-ás éjjel, az istálób d. A 480 koro- 
értékíi kei ló nyomára mai napig sem jutott a viss 
g'lat mii tha esik elrepül -ek volna. -- Zsiimho 
ki csendélet B il.nt József zmmhoki gazda nyu
godtan pipázgatof ottli n. az u Ivarban mikor 
úgy este 9 óra fajban m-gjelen’ek nála Makady 
Mihály és András. Kovács Niván. Szabó Pál és 
Benczo István, megtámadták és alaposan elverek. 
Az eset feljelenteteti.

„Gyermek Áldás — Isten áld ás." Ezt 
tartja egy régi közmondás. Mar pedig a köz
mond isok az élettapasztalat példáiból keletkez
nek. Es csakugyan bebizonyítja a mimlenti«pi 
elet, hogy ahol sok a gyerek, ott közel v.an 
Isten áldása is E»y csalod ip tval, kinek kilencz 
kanya v ui, történt’meg az az eset, hogy — 
bár n igyon szegényesen élt - mégis ósszeku- 
porgaof.t egy osztály sorsjegy vásárlásához szük
séges pénzt, -látszott egy két sztályou kérésziül 
s mit sem ny«-rt, inig végíil beütött a - fő
nyeremény Meg pedig egy nagy főnyeremény. 
A cs láilapn. midőn a nagy összeget felvtle, 
örömében mind a kilencz leányai díszbe öltöz
tette és kópzclhe'ő minő feltűnést keltett, midőn 
kilencz szép leány eljött a Török A. és T -rsa 
bankház iba hálájukat leróni a nagy nyelemé
n.vurt, mely boldoggá tette az eg<sz családot. 
Több ily megható jelenet játszódik le a Török
bankház üzleteiben ( Budapest V., Váczi-körut 4’m . 
Erzsébet, ‘körút. 54.), ami természetes is. mert a 
Török A. és Társi vevői lit.ki*  szerencsével 
játszattak és a c ég orsz igszerte ismert a pontos, 
dinerét és előzékeny ki-z »lgal isrol az rl vásá
rosa bizalomm.nl e c égnél sorsjegyeit

a seigemtenyesztes közigazgatása Igen 
érdekes újdonság jelent meg a dr. K impis .János 
által szerkesztett „Közigazgatási Könyvtár" 1901. 
évi, III. évfolvam III kötete gyanánt. A munka 
teljes ez iné; „A selymtenyészt s közigazgatása. 
A selyeiiilenyé-ztés védelmire é.< előmozdítására 
vonatkozó törvényes sznmdyok." összeállítottá: 
dr. Doleneez József. Átm’z.l-' é kiegészítette: Az 
országos selyemteiiyésztési lelügyelőség Szeg- 
szánion. A selyemtenyésztés niliink ’illami 
egyedáruságot képez, miért is az államhatalom 
részéről különös védelemben részesül. Ebből ki
folyólag a közigazgatási hatóságok, nevezeisen 
n községi elöljáróságoknak, járási hatóságoknak, 
a meg\ei alispánoknak számos intézkedési joguk 
és köielességiik van a selyemtenysztés érdeké
ben, mert ezen h itósígokru van bízva a selyem 
tenyésztésről sz» ó törvény é< mii-íszteri remie
letek. valamint a mexöreiidőrségi törvénynek a 
faiskolák és különösen a sel.\ emienyészt *s  aln|- 
ját képező szejerfík védelméről sz<dó rendelke 
zéseinek végi-phrjtása. Mindezek a szabályok 
ekként öss/egvüjtve. rendszeres monográfiába 
foglalva. mo<l jelennek meg elös -.ör. \ 1 » iy vn*»\  
nagy hasznát, vésők úgy a köognz? á i Ii-ho 
Hágok, mint a selyemleiiveszie.- n.nii »•> tl»*k  ló.lö 
körök. A mű ára I knroui 20 fillér Kapható a 
•Közigazgatási Könyvtár" kiad ihivn In Iában 
tBiidanest. VI.. Vaczi-körút 61. sz.) es mindéi' 
hazai kbliyvhPreskedésbei’

Seerkesztői üseietek.
Péozel 808, sa TudóMltiUAt köszönjilk, brtr hélyi 

tudósítónk ott ijiór van , szívósén vesszük érlesitisftit. 
Több saeni többet lát!

Szabó Arthur Gödöllő, Varsói elárulják bar 
tohetsó^ót ós hivat.m-i i-g.l’. in irtókünkot in -,g nőm illik 
meg Jobbakat kérünk !

K. N. Bpest. HiKvé'i czikk-J lekésett A v.»gy és 
Vimi<ztnl • ozimil vars a jönni fugn.K. \ kórt tisztelőt 
példányt megindítottuk, <lu többet s.nn „egyelőre" su.n 
azután nem tehetünk,

Sz M Gödöllő Nagysád már tudjuk hogy türel
metlenül varja közlésünkét Legközelebb sorai ejtjük.

St Pécsei B Gy Túra L B Törökbálint Mi az 
oka Imlgatusuknak ?

E 1’ Verseg Levői magy a kérd «z itt névsorral 
Csak kevés inira.lt m >g u bokdldötl eziinjogy/.ékeöl.

M lsBUszeg No.n igaz, hagy l''.i.v in ••lőtt .nva alos 
korteskedes folyna! Ő. egyénisége aj.ii.lj i légin <ah;» és 
valószínűiéit meg is lesz minden korteskodés nélkül

(1 S Gödöllő It nry vannak ellenségeink és pedig 
különösen a kereskedő náp közt, megengedjük De ék az 
okai, ha az ig -íz mondásért. mogharagusznak

Az utolsó óra, Királyunk gyásza, nem közölhetők

Felelős szerkesztő : Nyiry Lajos

413 .tlkvi sz.1901. Erk. január 23.
Árverési hirdetmény kivonata.

.A gödöllői kir. jarasbirosag. műit tkvi há
lósig közhírré teszi, hogy Szamok Dávid végre- 
hajtaténak, özv. Túrái J »zsefn ‘ szül. Oravot í 
Teréz végrehajtást szenvedő elleni 240 korona 
tőkekövetelés és járulekai iránti végrelvijiá>i 
ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területén 
lévő Kerepes*  községi en fekvő a k^repesi 37. 
szitun bőiéiben foglalt 1. A I 17 sor. 2JI, 
292. 1335 1. 13352. 1655 24 .hisz, alatti ingat- 
lanlo.l és 18 ö i. sz h i/hól vgióhajtást szen
vedett nevén álló 4 8 illetőségre 513 korona
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Elvállal niiiuli-nneinii U-nietések rendezósi't leg.'gyszei übtől a leaelegiíiisiibb' 
kivileiben. Állandó raktárt I irt ni i n <1 <» n lol <■> k<» |><>i-m<>1<1><'► I. Erez 
küniényfa fényezett fenyőfa koporsók inimleii nagysápban.

Szoba behnzafo; ravatal felállítás a személyzet dísz egyenruhában fák
lyával fJSSZJr nszkocsi

Temetések IttOkoronalól 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

(rVászjoh-iitések <>s.v óra alatt szállilhitnak. 15-52

5) ti.. kLi illan á hm. továbbá ugyanazon betét- 
bili f-’lk • l 18 iHiZi‘0 V .'I o-niiv*-  
daliul i Irtó, azonli-m az |SS| |.\# icz. 156 § a 
alapján ejeszhen elárverezendő; 2. i + l sor, 
543 hrsz. ingatlanra 64 korona kikiáltási tirban; 
3.. A t 2 sor 6'i5 hrs< szőlőre 17g «or kikiáltási 
árban; 4. A f 3 h >r ö34 hrsz. szólóra 20 i kor. 
kikiáltási álban; 5. A j*  4 sm1 1079 hrsz. szel
lőre 212 koron i kikiáltási árban. 6. A +5. sor 
1770 hrsz. szántóra 93 korona kikiáltási árban, 
a komp sí 842 sz bűiéiben foghilt és fele
részben végi -h íjtást szenvedett nevén álló, azon 
bán nz 1881 EX. tc< 156 § i al ipian eg-szbeii 
elárverezendő ; 7.. A 4 I sor 934 hisz szólóra 
208 korona kiki Itási árban ; 8. A 4 1 sor 977- 
hrsz. ingatlanra 240 korona kikiáltási álban nz 
árverést elrendelte és hogy a fonttbb megjelölt 
ingatlan n? éri tnnjus hó Ml ik iifipjóni dél-
vldli 10 o /v«rt7*í ’s/.-ó?-.- //? i de. Roscn 
fold Sándor ügyvéd közben jőttévol megtar
tandó nyilvános árverésin a m«g illnpito't kiki
áltási áron nlul is eladatni fog Árverezni szán
dékozók tartoznak nz ingni hm becsárániik 10' 
százalékát v így készpénzben, vxg.v n- 1881. 
EX. fez. 42 ;iban jelzett árfol^ammnl számi
lőtt és nz 1S8|. évi november hó l en 3833, 
szám alatt kelt iga/ságiígyminiszteri rendelet! 
8 §-áh«n kijelőit óvadékképes értékpapírban h 
kiküldőit kezéhez letenni, avagy nz 1881 I-X".
fez. I 70 § i értelmében a b i n ilp-mznek a bíró
ságnál előleg.*s  elhelyez‘-•ő'd ki i lílotl «Z.abaly- 
szevii elismervényt átszolgaltatni. Gödöllőn, 
19U1 évi marezius hó 1. a kir. járasbirósng, 
mint tkvi hálósig. (P. II.) Siróbl s. k kir-nlbiró.
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Epitö anyagok:
gipsz, portlnndi és román ee- 
r.lli tégla, tető fedlelliez. kiU- 

sodrony szövetek és kerítések, 
szűrés sövény sodronyok,

kehlheiml-

mA«. 
nienl, 
rány,

Mint különlegességek: 
oppelm porlland cement agyag és ce
ment c-övek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Belonirozásokal, kövezéseket, va 
lamint gránit-ternzzó munkákat juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

36-62 ingyen.

Megrendeléseket a gödöllői nyaralóm- 
• Inni rdizellft utcza 6M I is szívesen átveszek. 

I h«l n ti/mkiMÁbn vágó fe«világosii • sokkal is 
l| kéexveggel szolgálok.

keramit-

metiahi és

cement lapok.

B" Tümtlló chamotte légiák, elei 
■nőtte agyag és cliamotle liszt.

Budapesten. V., Lipót körút 8.
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Min lt i!it‘.iiíi k<>|> kaphatók érez, kein ‘iiyf.i,
s®l»h inuxoLh meiiékbún.

Szó■ fedelük, . virrgok szal.gol: kosboruk viaszgyertyák
■ iI)"Ihl 'ok r.tt.'alh >11: ár. i N/.i'iii’l\z 5- di<< ’s egyeli a i iba, a grá<z vU?.-<i mellet fáklyávílll 

nj •!«•*» ’ Ii.iIoKih < tu.'i » v <lis/. •>ti'»h iir»»g kocsi >kar vi'l 'l i’e is mind *i>  felnzerele <sol wlfmg.-id Intik.
u viszi ■ eniesuk •ra al itt dkÓRzit leinek a I ngj arány owabb arak mellen,


