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Házi tűzhely védelme.
A huszadik század a socialis intéz

mények korszaka. Minden világrészben, 
szociális törekvések törnek elő ; ha nem 
is egyforma mértékben, de már láthatjuk 
mindenütt csiráját e törekvéseknek, me
lyek az elnyomott szegény osztály, a 
munkásság, a kis emberek felsegitésére 
védelmére irányulunk. Kezdik belátni az 
emberek, a kormányok, hatóságok, hogy 
épen a békés idő legjobb arra, hogy a 
szegény alsóbb osztály teljajdulásán segíte
ni lehessen, nem várva be azt nz időt, 
midőn az alsóbb osztály lerázni akarván 
magáról a súlyos terheket, fegyvert fog 
jogainak, me élhetésének biztosítására.

Eme humánus törekvések elöl Ma
gyarország .-em félhet ki 1 >e sajnos, ha
zánkban még nem igen találhatunk szám
ba vehető szociális intézményeket, me'yek 
a kis emberek, a munkásság- sorsán javí
tottak volna, ha vau is egy-két a nép jo
gait védő szociális intézményünk, azok 
a I a ni i z s a a számba mennek, holott 
éppen nekünk magyaroknak van nagy 
szükségünk szociális leformokrn, mert 
hiszen csak egy maroknyi nemzet vág illik 
és e maroknyi nemzet is fogy napról nap
ra. Nagyon nehéz a kis emberek megélhe
tési viszonya nálunk ; a minek aztán 
meg is van a természetes következménye. 
A kivándorlási statisztika holt szám adatai 
elszomorító képet nyújtanak erre vonat
kozólag.

Be szükség van szociális reformokra

| azért is, hogy meggátoljuk a téves szoci- | 
alizmns terjedését, mely hazánkban tér- , 
Iliekeny talajra talált, hisz ti-, év elölt csak I 
liirhöl ismertük a szocializmus, ma már I 
sz-milől szembe kell látnunk e tannak vé- | 
szes következni'’iiyeil, ma már n nép ez- I 
lei és ezrei valljuk e lant, melynek segé- i

I bével akarnak sorsukon javilani.
A társadalommik, a liató-agoknak, a

- kormánynak vállvetve kell szucinlis baja- 'j 
I ink megszüntetésére hatni okos, czéltuda- I 
, tos. humánus törckvéskkel. intézményekkel [ 
i törvényekkel.

Azért hát örömmel üdvözöljük Sza- [ 
badka városát mely n kis gnzdak védel- ' 
m -r.- (homst.ii.|) „házi liizhelv védelem" in- 1 
lézmény létesítésének törvénybe iktatása 
érdekében országos mozgalmat indít.

A homstaid nem uj intézmény, Észak I 
Amerikában az egvesült államokban mar ' 
régen életbe lépett s törvénybe ikt: tta- I 
top. Lényege abban áll. Imgy a kis e n- | 
berek háza, földje, követelése, házibulin- t, ' 
műhelye ki várniuk véve u végrehajtás 
alól. |

Es itt valóban szociális lilissiót telje- , 
sil a homstaid íntezmé' y

Szabadka városát, e törekvéséit di
cséret illeti, de ha közelebbről vizsgáljuk 
nz indítványt, menten egyoldalúnak fogjuk 
találni, amennyiben az csupán a kisjgazdá- 
kát éi inti. Hát ez nem is helyes I Nem 
helyes azért, mert ez által a kis gazdák 
előnyben, mondhatnám mintegy privilégi
umban részesülnének a többi kis emberek 
munkások, kis iparosok, kis kereskedők.

A menház.
Irta : Szívós Bélá

ik*  folytatás, i
— No jól van, hát néni bán un. Csín Ij 

vele, a mii tudsz . . . Különben, hallod . . 
épen úgyis ki akarok menni a tanvara, vagy 
két három napra, légy addig helyei les polgár 
mester s lgazitsd a dolgot, a hogy akutod, llgvis 
jobban tudsz a nyelvükön; hát .. . egy szóval, 
rád bízom, no! Szervusz !

Gergely ur jól latin, hogy a polgárnvsier 
voltakép a csávából akar ilyen módon szépsze 
révei kimászni.Me azért kapod az alkalmon, hogy 
most egy kis borsot törhet az alispán orra nla 
Menten elő is hajhás/tatta Pista Írnokot, a sör- 
niéréshrtl m diktálni neki, a mini következik;

Tekintetes Alispán Cr!
9823 számú rendeletére hivatalos liszté 

lettel jelentem, miszerint a menházi állapot az 
elmúlt hónap folyam in a következő volt :

Ápolt: nem volt egy sem.
Az egészségi állapot : nem volt semilyeii sem. 

A nem szerinti megosztás következő volt : 

Férfi : egy sem.
Nő: egy sem 
Csira : pgy sem.
Illetékességre nézve pedig •

Helybeli volt : senki.
Vidéki volt : senki.

Gyógyulva elhocsáttatott: senki. 
Gyógykezelés alatt maradt : senki.

Elhalt időközben; senki.
Havi bevétel volt: semmi. 
Havi kiadás : ugyanennyi.

Hivatali tisztelettel, maradván

BilrgKtdy G^rg^ly m. s. k. 
helyettes polgármester.

A mint az Írnok felolvasta a jelentést. Ger- 
| gely ur háirarugtn magát kétkarú székében s 
| elkezdett kauzagni, hogy az az ócska alkotmány 
l csak ugy recsegett-ropogott alatta.

— Ilyen kell ezeknek ! Tudom, hogy el is 
| lepi rá a sárgaság azt a kákabélű alispánt. Ha

li.dia, hab iba ! Nesze neked menház, nesze ne
ked rubrika’ llihaha’ H mem, Pista, pakold be
felé azt a jelentést mentöl hamarabb, mert nem 
tudni : nem szeppen-e meg a polgármester s 
nem jön-e vissza ’? Tudod, a vén tökéletlen ti
tokban valami unióra vagyis, pedig ha ilyes 
jelentések mennek n nev-dien : igen csak elhe
gedüli a széni Havid az odót; En meg, tudml, 
nem sokat, bánom. N in sokai hanoin ha maga
mat kimarnak is! Mii uekvin? .\ ai szorultam 
én rájuk, meguntam én mar testemh d-lelkeniböl 
az egész állapotot- ug.iis. mióta ez az ujmődi al
ispán izetkllkedik az enih-r orra alatt.

i Csakugyan el is ment a jelentés, az alispán
I valasza pedig megjött rá harmadnap Egy csep- 
I pet sem volt mérges; mintha semmit sem vett 
í volna észre. Hanem egyszerűen csak a dolog 

ér lemére tért kifejtem, miszerint a lehetetlen 
seggel h<táros. hogy egv tizenkétezer lakosságú 
varosban olyanok ne találkoznának, a kik a 
m mhazban volnának elhelvezendők, az is való
színűtlen. hogy valamely átutazó koldus vagy 
m is efféle, egy-zer niaszor igénybe ne kivárnia 
venni ezen áldásos intézményt. Hanem ugy kell 
lenni a dolognak. Iiogv az illeti) elöljáróság nem 
hirdette ki kellőleg a dolgot s nem világosította 
fel eléggé a lakosságot a menház hivatása és 
jelentősége felöl stb. Különben, — folytatta 
tovább az alispán — melleslegesen illegje- 
gyezezve, minden jel oda mutal, hogy egyebe- i 
kot nem is említve, a nemes városban a ké- ; 
inányseprésre és kutyatartásra vonatkozó sza
bályrendeletek sem hajtatnak végre, bár re- • 
mányit, hov.v « t-ki«»t••tben, valamint sok más ] 
egyéb közigazgatási dologban is. a lehető lég- ■ 
kedvezőbb állapotokat fogja tál d il, nemsokára ’ 
bekövetkezendő hivatalos látogatása alkalmával, 

kis hivatalnokok fölött, a kiknek helyzete 
sem kiilömb, talmi rosszabb az övekénél, de 
m-m helyes ez továbbá azért sem- jinert ez 
állal a társadalom mintegy megtugoltalnék, 
már pedig lehetetlen ezen ország társa
dalmit l'öldmiveló és nem földmivelönépra 
os t ni. de nem helyes egen intézmény 
letesité.-e spi ei.ililer a kisgazdákra vonat
kozólag végül azért sem. mert egyszerre 
a hitelüket zavarná meg. A kis gazdák 
énmilfogva hitelhez sem jufhatn.iimk, ha 
földjük ki van véve a végrehajtás alól.

Azért hál roppant óvatosan kell eljár
ni. Lassan fokozatosan kell az intézményt; 
létesíteni Számolni kell azokkal a körül
ményekkel, melyek annak megvahísitásáraj 
gát'..Ing hatunk. épen azért feltétlenül' 
szükséges nz ezen körülményekhez való
alkalmazkodás. De má-részt féltétleiiüli 
megkivántatik. hogy a házi tűzhely védel
me ne csupán u kisgazdákra, hanem ni 
töhl'i kis emberekre is, munkásokra, kis
iparosokra és egyébb kisebb existetreiákra 
is kiterjesztve legyen. K nélkül meddő, 
sikertelen lesz minden törekvés ! Tnlálnr 
kell egy ,modti» nvendil"' arra nézve, hogy 
a többi kis emb rt kmd miiven tárgi uk. vo
nás ínnak ki n végrelmjlás alól.

A házi tűzhely védelmének nz ősz- 
szes kis emberekre való alkalmazása ille
tőleg törvénybe iktatása csak gazdasági 
előnnyel járhat, mi annak a kis emberek 
csupán egyik ágazatara való ^alkalmazása 
megbontván a harmóniát gazdasági éle
tuntain. gazdasági, tálsadalmi^esellcg poli
tikai összeütközést is szülhet,

A mint ez a levél megérkezett, még Gei’j 
gely ur is megrökönyödött rajta.

— Cm. monda. ennek mar fele sem tréfa. 
Ütné a mennykő- azt a menházat, hanem az n 
keményseprés, meg az a kutyás szabályrendelet I 
Ki hajtja azt végre, ki seperte! i meg azt a sok 
rongyos kéményt, ki szájkosaraziatja fel azt 11 
tiz-tizenkétezer darab kutyát ! Pedig hát ez 
nem olyan, mindjárt a kapitányt okolják oda
fenn. hogy nem seperteti a kéményeket, s a 
múltkor is, hogy azt az idegen ügyvédet ni**g-  
harapta a kutya, micsoda hevese-hurcjiu lett be
lőle ! Egy hajszálon múlt, hogy fegyelmi vizs
gálat vagy még más rosszabb nem lett a do
logból. Sztjü, ha most ezt megint előveszi az 
alispán, meg az a sok, regi sürgetett, nyilván
tartási lajstrom s más efféle eszébe jut . . Nem P 
Nem vesződöm itt ’ovább! Nem én. Lemondok. 
Nem leszek senkinek sem bolondja, sem lábú- 
kapezaja. kutyánál ■ nagyobb utaz ahspíinr d’e- 
nem Bürgö/.dy Gergelynél ! Ezzel olyat vágó bt 
hatalmas öklével az ócska asztalra, hogy min dl
járt kikivánkozott az egyik lába.

A polgármester azonban megszeppent,, 
hogy mi lesz, ha bölcs tanácsosa <>kt hagyja, 
azért el is kezdte buzgóit esitjtani:

- Nőim, no szeGskedj Gergely. Hit Ili 
szén tudom, hegy nem vagy a hivatalra szo
rulva, hanem hát ha most elmeiméi, tudod e, 
hogy mit mondanának ? Azt, barátom, hogy 
me'ijedté), hogy nem tudsz az alispán előtt 
megállón).

A kapitány mérgesen szökkent visza szé
kébe.

— Igazságod van. Csak őzéit is maradok f 
Ne mondja senki, hogy ilyen pipogva en b«-r 
elöl megretirálok! Hanem Imr tudod . . . mar 
mégis esik kell avval a meny kő menhá'Zal‘ va
lamit csinálni. Miért? mer’ I thi ol. hegy «•/ rv 
bogara nz alispánunk: h> telíti. c\v I belu/jnk 
Hazáját, akkor aztnn eszébe sem jut aki np| \, 
sem a kémény, sem a kutya, S"in inas egyéír 
Mát*  pedig inkább a menhazba fogok valakit,
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Hírek.
A. >i<*t  története.

Izgalmas, esemény dús balé volt az zlmult 
hét járásunknak, amely izgalomból maga a köz
pont, Gödöllö vette ki különösen a részét —két- 
szaraién.

Mindjárt a hét elején egy járás, sőt vár
megye aaerte ismert s köztiszteletben Alié pol- 
gánársunknaí, a hirtelen halállal elhunyt Gráf 
Márton gödöllői kereskedőnek a teint-tése, majd a 
czinkotai vasút ügyében tartott népgyttlés, azu
tán a járás szerle csaknem mindenütt meglepe
téssel végződött megyebizottságf tngvála-ztasok 
t végül Szondy Lajos gödöllői'főjegyző há
rom és fél napon át szakadatlanul tárgyalt 8 
Utóbb feiniggesai ésaél végződött és szinte járá
si szenzáczió számba menő fegyelmi Ugye s an
nak folytán a nevezettnek mondhatnánk: 
erkölcsi eltemettetése tették változatossá s időn
ként igazán kínossá a hét történetét.

Szondy Lajos huszonkét év óta jegyzője 
Gödöllő városának. Ezen idő alatt tekintélyes, 
mondhatnánk a helyi viszonyokhoz mértén: nagy 
vagyont szerzett. Köztiszteletben álló polgára 
volt gödöllönek, tagja a megyebizottságnak, fe 
lügyelö hizottrági, igazgatósági tagja töl b köz
intézetnek szóval: vezető embere volt Gödöllő
nek, aki 22 esztendőn át valósággal tetszése 
szerint vezette nagy befolyása folytán köztigye
inket. 8 tnost a vizsgálat során beigiizolást 
nyert szomorú, hogy ugy mondjuk, sötét lények 
lerombolták a belé helyezett altalános bizalmát, 
megsemmisítették azt a nimbuszt mely állásánál 
ób egyéniségénél fogva kör ül vette.

Szomorú tények ezek és nem sajnálhatok 
eléggé. Mondanunk sem kell, hogy benne legin
kább a rendszer csődjét lá'Juk. Azért a rendsze
rét, amely idegen befolyás nélkül nem volt 
elog önnáló ahhoz, hogy gá'at vessen a dolgok 
folyásának, hogy lehetetlenné tegye a bűnt, még i 
mielőtt elkövettetett /

Igen/ Mi akkor, midón M felfüggesztett B I 
most védekezésének mikéntjén töprengő, renge- | 
teg s többé kevésbé bebizonyított vádakkal el- 1 
halmozott egyént szánjuk, mint gyarló földi em
bert, kárhozatáaunkal Gödöllő 22 éven át volt 
s ellenőrködésre hivatott képviselő testületé el
len fordulunk, mely idötlen.’időkig törte ’-n|na el 
azokat a vissza éléseket, melyekről Gödöllőn 
már évek óta széliére beszéltek, melyeket már 
mindenki tudott e melyek mai napig sem jöttek ! 
volna napvilágra, hu Rózbs István, Persler Kál
mán, Nyomárkay Kázmér és társaik Illetékes 
helyen a községi képviselő testület megkerülő- i 
sével nem teszik meg feljelentésüket s nem 
forszírozzák ki a vizsgálatot.

R vizsgálatnak a képviselő testület határo
zatából kellett volna megindltatnia és nem ma
gán feljelentésre I

Nem vágunk as események elé s igy a

minthogy a parasztot kéményseprésre szoritsnm, 
vagy n kutyát fogdoetassam, hiszen ilyen bo
lond szabályrendeleteket csak nem hajtunk tán 
végre, s tűt a paraszt is huaiczut volna, ha 
ilyesmiért még ma fel nem gyújtaná a tanyámat, 

de Gergely, az ám a Imj.' hogy 
as ördög Bem akar a menházba menni. Ez a mi 
parasztunk jobban fél tőle, mint az égő tűstől 
Ugy hívják, hogy .Ispotály". 8 énnél egvébb 
aetn kell . . . Különben is tudod, mindennél igy 
vannak, a ml uj, szokatlan előttük . . . Még 
nem is mondtam : a minap biz én elizentem Pi- 
pás Juliéhoz, a féllábu koldusasszonyhoz, hogy 
jöjjön be a menházba, ugy élhet ott, mint a 
hal a vízben, s tudod-e, mit izent vissza ? Azt. 
barátom, hogy inkább it kútba ugrik. A f.-lke' 
gyelmü Csimbók Gyurkát m»g erővel be akar
tam hozatni, hót nem a nyakamra jött vala
mennyi myafla, hogy mit vétettek, a miért igy 
csúffá akarom tenni a famíliájukat?

Gergely, ur kidli leejtette öblös mailét, pi
paszárával megveregette vaskos dombjait, rzó 
h-s szájából egy nagyot fújt s roppant önér
zettel igy szólt :

— No esek ide kell bízni. Nincs még olyan 
ezen a tukuros világon, a mivel Bürgözdy Ger
gely el ne bánnék, lm — akarja I

Mindjárt hozzá is fogott, ranmrdulván az , 
Írnokra ••

— Csengess ! I
A Csengetésre berohant János pandúr s 1 

megállóit peczke-en az ajtó elölt.
— Te, Jmikó, eredj ki a pizerra, nézz , 

széjjel. s lm valami csavargót látsz, hajtsd ide 
eleliem rögtön. Csavargó uélkül a szemem elí ; 
ne kerülj I í

.. .....sokára visszaérkezett János pandúr. | 
két holtra szeppent ablakos látót tasiigálván 1 
maga elolt.

- J.-.en'em abisan, tekintetes uram, most 
másféle csavargó nincs, hanem esek a tótok 
úgyis éppen összevesztek a piacion, hát. . .

(FelyUUaa köv,)

| vizsgálat anyagát ez idő szerint még — a Vád- 
I lőtt további védekezésére tekintettel — nem is- 
I mertetjllk, azt azonban bármiként dőljön íb el 

a renkivül kinos ügy — konstatálhatjuk, hogy
1 Gödöllő polgársága valósággal köszönettel tar

tozik és csak hálás lehet azon polgár társai 
iránt, akik feljelentésükkel lehetővé tették a 
helyzet tisztázását.

Gráf Márton. Vasárnap volt d. u. 3 óra
kor az ő temetése, kit férfi korának deleli szó
lított ki közülünk a halál. Megjelelnünk tava 
tálánál mindnyájan, kik éleiében tisztelői voltunk, 
Ott volt Gödöllő polgársága teljes számban 
hogy végbucsut vegyen tőle s kik megjeleli'Iliik 
könnyekig meghatva halgattuk dr. Kivin hely 
beli rabi remek gyászbeszedét és Gráf Ignáez- 
nak, a család szeniorénak szónoklatát. Megható 
volt ezek után a polgárság hódolata, melyet a 
dalárda képviselt remekül előadott gyász dalá
val. Azután kivitték oda ahonnan nincs vissza
térés többé. Nyugodjék békében I

Megyebizottsági tag választás. F hó
13-án  lói télitek meg járásunkban a megiliesedett 
megyebizotts.-igi tagságokra a választások. — 
Lapunk zártáig az alábbi tudósításokat vettük 
az egyes községekből: Gödöllőn három jelölt 
volt a megürült egy megyebizotisági tagságra 
Déciy József járási szolgaimé, ki 25. dr. 
R ó z e n f e I d Sándor gödöllői ügyvéd — ki 
69. és J á in b o r András gödöllői birtokos ki 
— 127 szavazatot kopott, s igy J á in bor 
András lett 58 szótöbbséggel megválasztva me- 
gyebizottsági taggá. — Turdn ugyancsak f. hó 
13 án volt a választás s a legnagyobb rendben 
folyt le. K á 1 m a n István malomtulajdonos és 
Moln á r Jnkvis gyógyszerész lettek megvá
lasztva. Aszódon erős küzdelem után nagy iöb- 
seggel győzött Kővé r Péter bérló és B e.n- 
c s o k János az aszódi polgári kör elnöke. Ér
dekes választás volt Bagón is, hol Bag, Hévíz, 
és Héviz-Györk községek választottak összesen
2 megyebizotisági tagot, lieadalvtl összesen 
119 szavazat, abból Benedek István 12. Ubran- 
kovics Dániel 29. , Hnnisch György 82- ifj. 
Kustra István 36. Fridricll Béla hévizgyörki 
jegyző 44. és Fleiscbmuun Bála rom. kaili. 
plébános 611 szavaz ion kaptak s igy ez utóbbiak 
leltek n gy lelkesedéssel megválasztva megye
bizottsági ingókul Csömörön szintén igen erős 
volt a küzdelem. A ráko-szentmihályiuk min 
deli áron maguknak vindikállak az egyik me
gyebizottsági i -g.-mgi helyet, azonban azt elliö- 
ditaniok nem sikerült. A szavazatok a követke
zőleg oszlottak meg: L’jváry Ignáez szentmihá- 
lyi orvos kapott I. Oldal János iskolai igazgató 
1. Farkas Ignáez építő mester Szt. Mihályi la
kos 24 dr. Csillag Szilárd Szfetuhályi lakos 131 
Speidler Ferencz csomói i szőlőmben 193. és 
Hartmnn Mihály mogyoródi földműves 228 sze- 
vazat"t s igy ez utóbbi kettő lett megválasztva 
megy ebizottsngi taggá.

Helyettesítés. Vezető helyen foglalkozunk 
Szondy Lajos főjegyző ismert fegyelmi ügyével, 
ki állásától felfüggesztetvén a járási főszolga
bíró által; Fridiiéit Béla hévizgyörki jegyző állal 
helyetteslttetett. ki a jegyzői hivatal vezetését 
f. hó 14 én át is vette.

A gödöllői polgári kör választmány a f, 
hó 14-én d. u 5 órakor ülést tartott. melyen el
határoztatott, hogy :i kör f. hó 17-én —’vasnr 
nap — d. u- 3 órakor fog hivatalosan megin il
letni. Az ünnepélyes megnyitás deezember t-lző 
vasárnapján lesz.

A gödöllői petioiö OlaySzihird.il gödöl
lői kerület volt függetlenségi és 48-as képviselő
jelöltje a következüket Közölte a Buihip.-stben : 
Abilirott mint a gödöllői kerülői, 1848 és lilg- 
getlenségi pártjának volt országgyűlési képvi
selő jelöltje, választ.'' polgártársaimat hitó) érte
sítem hogy Wolfner Tivadar választásának 
inegsemmitése végett a petíciót n kir. Kúriához 
benyújtottuk, s a költségek fedezésére sajátom
ból barom ezer koronái az adóhivatalba leiéle 
Hiányoztam, mely cselekedetem által jólelkü és 
bi'OSlIleles polgártársaimnak a függetlenségi el
vekhez viib*  ragaszkodásét akartam meghálálni 
Budapest, 1901. november II Olay Szilárd.

Nyilvános nyuktázás Halottak napján a 
gödöllői temetőben nyugvó honvédok sirjaira 
koszorúi helyezett Gödöllő kegyelete polgársá
ga. Adakoztak erre: Persler Kálmán Adóm Fe
rencz Rózsa István Dömötör Gusztáv Alberty 
Pál Stróbl Vilmos Költánvesilv János 1—1 ko
ronát Teér Béla 50 Wirnlmi't Béla 50 Halász 
Péter 52 Beszedő István 10 N. N. 10 Ülni 
András 20 Gyulai József 20 Szeder János 20 
Knapp Józ..efná 30 F»nyö Mater 30 Pólyák Má
tyás 30 Virnhnrdt Vineze 20 Virnlmrtlt' Károly 
30 Hejk János 30 Knizer Ferencz 40 Csery Fu- 
renez 40 Smrcz Mátyásáé 30 N. N. 10 Zentko 
István 20 Szeder Géza 10 G.yiirmaty József 20 
Jánoska János 20 Sándor Mihály 20 Tóth Má
tyás 20 Winkle István 30 Halász Jenő 20 Hu
tása Péter 02 Csery Juliska 50 dr. Zuchár 60 
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Kálmán Gábor 40 Brüll Lajos 50 Neubauer Hu
gó 40 Berenkey 20 Nemes Viktor 20 Rosenfelii 
Gyula 20 Weresmarty 30 Bényitsevits 20 Kir- 
knopf 20 dr Csengey 40 Kropáesy Károly 40 
Miró JózBef 20 Strauszler Frigyes 40 Freiwilllf 
Mór 20 Gold Ignáez 20 Portko László 20 Dl- 
nyél Lajos 50 ifj. Jurka Ferencz 20 RibszliV 
János 20 Antal Ferencz 30 Gyarraathy Mihály 40 
Bárdy Ferencz. 30 Joeef Mujzer 20 Heng ur 40 
Dinyés Jóimé 40 Bura Mihály 20 fillért össze*  
sen 22 kor. 54 fillért.

Kiütötte a villamos Lipták János isa- 
szegi polgár bevásárolni járt Budapesteu, f hó 
10 én vasárnap. Egy kis elintézni való ügyes-ba
jos dolga Is akadt s hogy gondolataiban mé
lyedtől! járt dolgai után, ugy délbíjliaii n Rátaúcil 
téren és a József körút sarkán elűiötts egy villa
mos kocsi. A súlyosan megsérült embert a Ró
kus kórházba vitték.

Nópgyillés a ozlnkotal vasút ellen. 
A czinkotai viczinális mentén lakók I. hó 10 én 
d. u. Rákosfalván népgyülést tnriottak s meg
vitatták bajaikat. Számosán fölszólaltak a nép- 
gvlllésen. Valamennyi kifogást telt a menetrend 
ellen, hogy szombat és vasárnap kivételével este 
nem niaradhattiak a fővárosban meri korán 
Indul nz utolsó vonat. Heves kifakadások voltak 
a vasúttársaság amaz eljárása ellen, hogy több 
állomáson, igy a József föherczeg telepen, az 
Alniásy telepen nem lehet j gyet kapni, a ko
csiban pedig rá kell fizelniók, mert jegy nélkül 
szálnak be. Legkomolyabb panaszuk az a rákosfal- 
vaiaknnk, hogy ha Kőbányára kell inenuiiik a 
viczinálisoii, be kell jönniük -i központi pal.vahá- 
zig s onnan viszameiini a villamoson Köb oviira. 
Az utazásuk másfélóráig tori, noha a imislél ki
lométeres utat gy dog fél óra alatt meg leszik. 
Télen azonban leheletlen uyalog átmenniük Ivó- 
hányára. A népgyiib's elhmár..zta, hogy ilepu- 
lációt küld a kereskeib'liui minissterliez s a fő
városhoz, hogy a vieziaá’isnak villnurnsra való 
átalakítását meirsiírgosse, továbbá kérje, hogy a 
viczinálison is h mositsák inog a zóna, illetőleg 
szakasztarifát. A rákosf.ilvn-köbányai összeköt- 
teté-t, illetőleg pedig arra kérik a minisztert, 
hogyha a közüli vasútiársasag záros hiiáridön 
beiül nem csinálja meg, adjon eng'délinél óvá
rosi viíhimosv'isul tnrs-is.utunk, hogy a kóbívuyni 
vonalúi Rák’osLdviiig nn ghossziihbilsn.

Érdekes oskltvö Egv iluuaoi. Ilékl város 
társadalmi eleiében előkelő szi-repei jelszolt a 
Sz. család Volt is Iliiből. A vagyonban úsztak, 
az úri osztály szilié java jnrl-kelt hé uklia s 
egyetlen eladó l.-áiiyukerl nem egy előkelő csa
lád sarja versengett, n'.müve t lelkületű leáuy 
azonban már régóta egy szer'ny jövedi Imii me
gyei hivnt.dnokmik igérle kezét é» a du-g-izdng 
szülők leányuk hajlamának engedve, beleegyez
tek a házasságba. Nem volt boldogabb jegyes
pár n világon, de nem is volt irlgyeltebh loulmr 
a városban, mim a vőlegény. A lakodalom napja 
már ki volt tűzve. R-méiiy. szerelem és bol
dogság volt a fialni jegyesek élete. De mint 
mindenhol, ugy itt is beigazolta a sors, hogy 
nincsen rózsa tövis nélkül. Sz. ék egy rokonuk 
lelkeltleiisége folytan őelvesztették teljes va
gyonukat. Éppen hz esküvő előtti napon julotB 
ez a Iim- nyilvánosságra, Az emberek önszedug- 
ták fejeiket Találgatták, hogy meg lesz-e az 
esküvő? A pletyka pedig a szélrózsa n inden 
irányában .elville a^lehelell-nél l< hi-tetlem lib 
híreket. Az esküvőre a meghívott vendégek már 
csak kíváncsiságból is leljes számmal megjelen
tek. Csalódtnki Az esküvőt megtartották. Szo
morú volt nagyon, mert ezentúl a fiatal férjnek 
csekély fizetéséből nz öregeket is el kellett tar
tania. Annyi még jutóit, hogy " Inkzit. megtart
hatták. Számos üdvözlő sürgöny érkezett, melyek 
Irtiziil a következő visszaszerezte a vagyont a 
kétségbeesett csillád.tagjainak: „A mai húzáson 
nálunk vásárolt sorsjegyükkel megnyerték *a  
főnyereményt. Török A és Tsa h.uiklmza Buda 
pest V„ Viiczt kői m 4. Ilyen vígan végződön a 
kezdetben szomorú lakod lom.

A ..Wiener Mode ‘ leguinbb füzete » 
téli divatot In rí ul mázzá. Hó és jég födi a Iáját, 
az ifiuság szánkózik, vagv korcsolyázik a szín
ház látogatna és a zsurok ismét fekapo’liik tesz
nek. Ez a tél képe! S a mi a szezonban láto
gató ruhák, színházi tollettek, estélyi blúzok, 
s p o r t koszt II in ö k. csinos kalapokban 
használva lesz, ami pr.k’i'us, modern és ssáp, 
az mind felinh’ilhiitó a „W I e n e r Mód e*  
leguj ibb számában uazdiig mintaszerű válasz- 
tékáim A kézimiiukn rész felújítja azt a wép 
régi karácsonyi szokást, hogv saját kezűleg ké
szített kézimunkák képezzek nz aj indák lárgváj. 
A könnyen megérthető kézimunka mintához 
kézzel fogható magyarázatot nd s igy azok 
könnyű kivilele kiváló sn|'t'-ágn-e résznek. Mu
lattató része is kitűnő Előfizetést felvesz min
den ’ könyvkereskedés, a posta liivntnlok és 
a .Wiener Mód e, kiadó hivatala 
(BécB VI. 2.)

OlaySzihird.il
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Domonrban szerdán f. hó 13-án este se 
evangélikus templomban isteni tisztáiét, mellett 
a szokott lelkészt urvae-ora fölvétele után : vallá- 
■oi ostélyt tendeztek „tíz Evang. Theologusok 
otthona'*  Juvára. Föltdvasást tartott ak dr. Mnsa- 
nik Endre, Kovács Sándor, StromfLássIS és 
Albert József pozsonyi evang. Theologus taná
rok. Közreműködtek még: Petényi Rezső aszódi 
ének vezető, ki magán éneket adott elő. 
Karének vott előadva az aszódi dalkör által, 
melyet Bolla Lhíob ászndi gymnasiumi igazgató 
vesetett s kisert orgonával.

Aszódi vásár Vásárunkat amely mindég 
a leglátogatottabb szokott lenni különben, seet 
mosta az eső. Nem fejezhető ki milyen nagy 
kár ez különöseit az aszódi kis Iparnak és ke
reskedelemnek Az intéző körök egy pót vásár 
kérelmezését tervezik, ami regressálná nz elmúlt 
vásár sikertelenségét.

Kongresszus-induló. A zenetanárok első 
kongresszutm emlékére teljesen magyar niotivu- 
makkal uj indulót szerkesztett zongorára Erdélyi 
Dezső zeneigazgató zeneszerző. A eziinlitpot gróf 
Szépért Pál nrezképe ékesíti, kinek ujnulva 
is van B remek kivitelű h igen szép dalliiiuu in 
dlitó előre láthatólag rövid idő alatt közkedvelté 
válik. A Jövedelem 2E százaléka a zenészek 
nyugdíj alapja javára fordittalik, miért is a nagy 
közönség figyelmébe ajánljuk. Kapható : a Ili 
kerületi Zene Conservatórium igazgatóságánál 
(Lajos utczu 84.) Budapesten ára 1 kérőim 
90 fillér.

6691. sz. tkvi. 1901. szent. 19.
IV.

árvorési hirdetményi kivonat.
A galtllii kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogv Friedmann 
Lajos és esni la kozott társa végrehiiltiiióknnk 
Márton András végrehajtást szenvedő elleni 
ön kor. slh. tőkekövetelés és jár. iránti vegra- 
inijiásl ügyében n peslvidéki kir. tszék. a gö 
diillói kir. jiirtobírómig területén lévő Gödöllő 
köts.'g határában fekvő, n gödöllői 730 sz be
iéiben felveti, fele részben Marton András vég- 
r hajiást szenvedett név n ál ó. azonban nz 
1881. 60 t. ez. 156 S a alapián egészben elár
verezendő A I. 1. 2 sor 1116 és 1117. hisz. 
278 ö. i. sz. házra 880 karimában ezennel meg- 
állapított kikiáltási árban az árverési elrendelte 
azzal, hogy ainein viben az uiónjmibili inven-sen 
H-rze Samui'lne szül. Miiiiiz Julianna uhui a 
fenti inga’lauért beígért 726 koriamnál leagasnbb 
vételár el nem éleinek, nevezett uu'mjáidnttevő 
fog árverési vevőnek tekintetni és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlan f.90/ éri ilrcn leber li ik 
tinpjdn (leielölt 10 diakor ezen kir. jbirórág Ili 
Validon helyiségében megtartandó nyilván s ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
viadalul fog.

Árverezni azándékozók tartoztak az ingni- 
hm beesáiániik 10 százalékéi készpénzben vagy nz 
1881 LX. lörvényezikk 2 §-aban jelzett ni-lu- 
lyammal számított és az 1881 novb. 1-en 3333. 
sz. a. kelt Itt. kir. lg. min. rendelet 8 §-nlmn 
kijelölt óvndékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez letenni avagy az 1881 60 lez. 170 §-a 
értelmi-ben it bíróságnál elóleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál uitni.

Gödöllőn, a kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság, 1901. oki. hó 19 ik napjait.

Stróbl s. k.
(P. H ) kir. alj. Idró.

Csak Réthy-félét fogadjunk el ’
A valódi pemet fii czukurku kék pn- 

pirdobozokbun kapható. r mindéi) dobodon 
készítő : RÉTHY BÉLA ulálmsn olvas

ható. Eltérő kéRziimények mint hamisítva 
nyok vi88«Hut«8itandók.

KURÁS PÁL temetkezési vállalata 
aszódov

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Adandó raktárt bírt mi iitlen tíile*  IroporHÓhhóI ftixw, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba beliuzatok. ravatal felállítása, személyzet dfsz-egyenruhabnn fák
lyával <iiee>v«*<  sryrtRzJsoctsi.

Temetések 1 no koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre Is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egy óra alatt szállíttatnak.

Saját készítésű és egyhzhi-6 polgári l>iltot-ohí
kaphatók a legolcsóbb szabóit árakon Aszódon, Kuetka Pál épülőt- és ^sithnf1 «■ 

tol ősnél.

szőlötrágyÁzásra «<?"•,«« ••««<«

BUDAPEST KŐBÁNYAI TRÁGYASZÁRÍTÓ GYÁR 
, BosAnyl. SchUtrumpf M TAfJpa

■UOAPMT, V-, •Al.ánr.^tej'w t.
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V. 487 4. iiáni. 1901.
Árvarósi hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel köz
hírré tesai, liug) a gödöllői kir járásbfróságnak 
1(X1I. évi V. 487. számú végzésével (ír. Bródj 
S»mú ügyvéd által képviselt Adler Antal felperes 
réezers Haluiei Zsiginotid alperes ellen IOuOU kur. 
követelés és jár erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperesnél lefoglalt » 23<0 
kor. 20 Ili. becsült Ingóságokra n giidöllói kir. 
járásbíróság fenti szánni végzésével az árveres 
elrendeltvén, annak falülfoglaltatók követelése 
erejűig is, u mennyiben ások törvényes zálog
jogot nyertek volna, Ba|h községhez tartozó 
csiiitovai téglaháabuzt leendő megtartására határ
időül 1901. éri november hó 21 napján délelőtt 10 
órája tüzelik ki. mikor a bitóikig lefoglalt tégla
vető aezközök, vályog s egyelt ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellet, szükség , 
esetén hecsáron alul is el fognak adetni.

Felhivatniik mindazok, a kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőző kielógiltetéshez tartanak jogot, 
elsőbbségi bejelentéseiket nz árverés megkezdő
iéig alulírott bírósági végrehajtónál vagy írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

a' törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
■zémittutik.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi hó november 8-an. 
Bölil Ambrus s. k.

(P. H.) kir. bír. végrehajtó.

KIS TÁRCSÁN, közvetlen az állomással 
szemben egy épület, mely úgy gazdaságnak 
mint gőzmalomnak, vagy bármely más gyárhe- 
lyiségnek alkalmas, földel együtt vagy anélkül i 
jutányos áron kiadó. — (> szóim. 2 konyha kü
lön épület istálló 40 drb. marhára, kő és tég- 
)ab<d,sziliirdan epíive. Czim : Moldovait Krajne 
János, Csik Tárcsán 2—3 .

Szölöoltványok
■■okvAny minőségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegofajokbuu i'aj- 
lisstán, teljes jótállással

Élőket! lói- 
Gloditsohia csemeték pb magvak 

Uradalmaknak, községeknek három évi tör
lesztésre is adatik

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövényni vúiy. 
Kz az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nyel
hető pár év alatt, londklvíll csekély kindir-al, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle ui.at. még 
H2 apró nyulak sem hatolhatnak at. Minden ren- 
deléshez rajzokkal ellátott ültetési és kezeié 
si utasítás mellekeltetik. Ezer csemete oleg 

200 méterre. — Ára 6 toriul-
nincepniptók "rllis' iövommnoi biztosító 
UIULÖUIIIU lülV vsliánal lógva, ennek teny< sz- 
tése számos gazdaságban az utóbbi időben rentl- 
5—20 kívül elterjedt.

Hilnei fénynyomatu föárjegyzék ingyen és bér
mentve küldetik minden rsndolési kötelezettség 
nélkül. Az árjegyzésén kívül még egy ólján 
könyvet kap ezzel, ki azt elmére Ingyen és bér
mentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy 
csaliul, a hol annak tartalmát haszonra ne fordí
tanák, városén, falun, pusztán, gazdag vitay sze
gény csuládnál egyaránt. Igv még azoknak is igen 
érdekét un áll, kik rendelni semmit nem akarnak, 
xnort benne számos oly közleményok foglaltainak, 
melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek (lm: 
„Ermelléki első szólőoltvány-telep Nagy Gá

bor Nagy Kágya u. p. Szekelyhid.

Az öezea 50.000 nyere ner4y 
JEGYZEKE.

A legnagyobb nyíremét.. »z®reni«é»ol>b «»> t. ■

1.000.000 kot-.ti.
> nyeremények részletes beosztásúd követkéz ■ 
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TÖRÖK nél
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Öt ós fél millió koronánál többet nyertek 
nálunk nagyrabecsült vevőink.

Az egész világ legesélydusabb sorsjntéka a mi in. 
kir. szao. osztálysorsjátékuuk, mely nemsokára újból 
kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50,000 
pénznyereménynyel sorsoltiitik ki. teliit az Bsz-1 
szes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint,

5 hónap alatt összesen Tizenhárom millió 
160.000 koronát, egy hatalmas összeget sorsol
nak ki. Az egész vállalat állami felügyelet alatt All.

Az I-ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 
betétjei a következők : 
egy ityolczad ('h) 
egy negyed (',) 
egy fél (' .,) 
egy egész (’i,)

A sorsjegyeket utánvétté) 
dése elleneben küldjük szét, 
talanul. Megrendeléseket kérüi.k tekintettel úrin, hogy 
a ayereményhuzások már november hó 21., és 22-én 
lesznek, azonnal, de legkésőbb

f. év noveuiber JiA
bizalommal hozzánk küldeni.
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vagyis 1.50 kotorni. 
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vagy n póuz bekül- 
Hiviitulos tervezni díj

Török A. és Tsa.
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Hazánk legnagyobb deuiil usztály-vorsjátók üzlete.

Föárudánk osztálysorsjatólc osztályai:

1. 'Vitv-sni-köi-iit -4.
2. Aluzeiiin-I.öriil II.
3. Erzsébet-korul 54.

A. ói*  'l'ni-siri baiililiiiz.a 11 m<I.-1 [>v.t. 
részetui'tí 1- oszt. m. kir. szab, osztály-sorsjáték eredeti sorsjegyül
tervezettel együtt küldeni.

( utánvételeim kelem (
korona összeállón , postautalvnnynyal küldöm A nem tetsző törlendő.

s ( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.) (

Komlelölevél le vágandó r1/< > 1 •< >I£

Az összeget

'Viwxont elíki-usil ók . ko<l veiz.ö f< ■! I ól «?!<-k iii.-llolt, ki-i-.-Mt ot nők !

Hazai ipar! „ENIKE" padlofenvmáz I Magyar gyártmány!

Nem kuli osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes féle

E Ml\ E“ p a cl 1 ó-f é n y ni á z t,
yártmányt kaphatunk s e melleit kiváló közművelődési e.'.élt szók»Ilink, mert 5 százalék 

A Berkes féle .EMKl!'," padló lakk : a szobnpadlok fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
>zobapndl<> fén\máz: rögtön >zárad s igy a fényezett, szoba már | óra múlva hasmaíutha vehető 
-zolmpadló len\nmz: szagialan, tehát nem kell u kellemetlen Terp' iilin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szobapi.dl fensmáz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
>/ol>.ip:ul’ó f< a\máz: víziói nem lesz foltos, mint a többi lakk 
>z.obapiidló f-nymáz: lényét a többi h isonlo gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb. 
>zob»p:idK» tvnymaz : üveg keménységűvé válik, s igy legki vesbbé kupik.
jjzubiipi.il'o lein msz : szeszszel hígítható, 
szobapadló fén\máz: kitünően nlkalmas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szobapadlo-féhy má*  : a rag: dós padlókat szárazzá teszi/

I !<«■-<>*.  Uvojx, tv<^ 1>jírliová, ti Iíoi*.
(Jxúrlas és fóeludási hely : Berkes Bertalan Nagyvárad — Eladási hely: Murozkó Endre kereskedése Hatvan. Kiéin Adolf Czegléd, 

Turnay Pál vas kereskedő Újpsst. Burger Vilmos Jász-Berény, Boros B. Péter Mór Szolnok. 1«—M

s így elérjük, Imgy kitűnő legjobb m <gy:ir 
az „EMKE" javára 

A Berke*  fele 
A Berkes-féle 
A Beihes-fdle 
A Berkes féle 
A Berkes fele 
A Berkes fele 
A Berkes féle 
A Berkes-fék 
A Berkes féle

szolgnl 
„EMKE 
.EMKE" 
,IÍMKIi- 
.l'.MKE" 
.EMKE" 
.EMKE" 
,1'MKE- 
,KMKK" 
.EMKE"

NyomattU az aszJilí kir.juvitó-iíitézet könyvnyomd^lfbnn


