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A közigazgatás államosítása és 
a megyebizottságok.

A trónbeszéd minden kétséget kizáró 
nyíltsággal haugozlaltn, hogy ebben nz or
szággyűlési eziklusban fog (örvénnyé vál
ni a közignzgnlás reformja. Megeniléke- 
zelt a trónbeszéd a nagy reform előhír
nökéről is : a megyei számvevőségek 
lami felügyelet alá helyezéséről és a köz
igazgatás egyszerűsítéséről s kiemeltn, 
hogy mind a két ujilás igen jól beválik. 
Ebben a törvényezikkben fog tellát eldől
ni a ^magyarországi vármegyék, hazánk 
e dicsŐHSéges iniiltii oszlopai sorsa !

Az o'yannyira fontos törvény 
zele imgy vonásokban már készen fekszik 
a belügyminiszteri bürök elzárt szekré
nyeiben. Tartalmát nem ismerjük még 
Ml a szellemei, mely átlengi a terveze
tei. Az a kérdés, hogy az uj törvény j 
omllipoten.ssé akarja-e lenni az államot a 1 
közigazgatási élet minden terén, vauy csak I 
feíllgyi-leti't. e lenőrzésl és beavatkozási | 
jogezimet kíván biztositmii az államható- , 
ságnak, melyek által elejét tudja venni a ' 
jelenlegi hibáknak, félszeg-égeknek s az 
anionom megyei közigazgahist be'eilleszfi 
a modern jogviszonyok hereiébe. Az ■ lob
bi c.zélt örömmel üdvözli az ország s kész- 
•éggel adja meg hozzá az eszközöket — 
do az utóbbi ellen minden tőlünk tel
hető energiával tiltakoznunk kell, mint a 
vármegyék közönségének. S az erőt eliez I 
a tiltakozáshoz a vármegyék dicső törté- I 
netéből kell merítenünk.

A menház.
Irta : Seívób Béla

(3 folytatás.)

Mit, — mordult a tótokra a kapitány, — 
liái veszekedtek, semmirevalók ? De hogy mertek 
ott rendetlenkedni, a hol én parancs lók I Ezen
nel két napi rnenházra ítéllek benneteket.

Ezután barátságosabb hangon folytató:
•— Hanem mondjátok meg, fiaim,*  hogy 

mi nyavalyátok van? Mondjátok bátran, ne fél
jetek, senki se bánt benneteket.

A tótok egészen nmgitiúl’ak. a nr'nt látták : 
hogy megszelídült hirtelen a félelmetes tekintetes 
úr, s vigyorogva kijelentettek, hogy nincs semmi 
bajuk.

— Ej, dehogy nincs, semmirevalók, már 
hogyne volna/ Hiszen mindenkinek van valami 
baja Lám, most is a derekamba nyilallott nekem 
ÍB. Eójt e már a derekatok, te?

Áz eg\ik tói kijelentette h"g.v esakugxnn, 
az övé is fájt már, a másiknak pedig eszébe ju 
tóit, hogy neki meg a bal lába nincs egészen 
rendben, mert a minap üvegbe hágott.

— Jól van, fiaim! - mond erre teljes
megelégedéssel n kapitány, most mar b-l ulj ltok 
a menhásba. Jankó, vigyed őket. Te meg l’ista 
csináld Illeg sz ipóran az ali-pánnak a j' lei b’St. 
hogy n inrnházban kél elái v ihodott ideien apó." 
dik, ns egyik idült derékfájásban szenved a in •- 
sik meg bnllábi innititilásbnn. Csak jól kis •Hangozd 
hadd gyönyörködjék az alispán benne!

Ezután ment a dolog, mint a kariknc<apnF. 
A hány csavargó mutatkozott, a kapitány Irij'at 
ta be egyenest a menházbn : a helybeli vesze- 
kedéköt, izgágákat, a kiket eddig egyszerűéit l' l- 
pofozott s kidobott, most szintén egy-ket napi 
rnenházra ítélte, úgy hogy a könyöt illet eme 
Jeles tanyája ritkán volt töltelék nélkül, n mtl 
Pista Írnok nem is késett esetről esetre szörnyű 
mód kipitykézve jelentésbe foglalni.

Az alispán elismerő iratokban tudatta meg*

jezője

Az a törvény, mely egyenesen álla- 
mositani akarja a vármegyéket, nem tesz 
szolgálatot a hazának. Mert Magyarország 
hislóriaiifejlödésének még mindig szüksége 
van az anionom joggal bíró türvényható 
Ságokra, melyek oly hosszú időn keresz
tül és annyi véres zivatarban fönlarlollak 
Szent István birodalmában a függetlenség 
és önállóság eszméjét. Még nem értük el 
el parlamentáris fejlődésnek azon fokát, 
amely az ország összes morális erejét, te
kintélyét és hazaszeretetét a parlamentben 
összpontositja. ' még mindig jöhet nálunk 
idő, midőn a parlament, mint akárhány 
fiatal parlaim-nt, nem lesz hűséges kife- 

az ország érzületének.
Annál inkább azok a megyegyiilések. 

a törvény hatósági bizottságok. Mimi meg
annyi apró parlament, melyekben nem
csak a sziik területre szorítkozó lokális 
ügyeket intézik el, de ellenőrizni tudják 
azon férfiak ténykedését is, akik r.z or
szág sorsát intézik. Igaz, hogy ez az el
lenőrzés, s a megyebizollságok politikai 
súlya az utóbbi évtizedekben sokat veszi 
lett, de ha a jog megmarad, jöhet id > és 
alkalom, midőn a hazának szüksége lesz 
rá. hogy a megyebizottságok országos
érdekű nagy akoziókat indíthassanak or
szágos veszedelmek ellen. .

A törvényhatósági bizottság a szive 
a törvényhatóságnak s nem engedhető 
meg, hogy e szív működését a közigaz
gatás reformjáról szóló törvény megbé
nítsa.

A trónbeszédnek a reformra vonat-

elégedését, hogy a nemes emberbaráti intézmény 
ilv siépen megfelel magasztos hivatásának s 
hogy a szegény elhagyottak végtére belátták a 
javukra létesített intézmény jelentőségét és hogy 
azt már ily szép szómban igénybe is veséik.

A mi pedig fódolog volt, az alispánnak 
nagy megelégedésében eszébe se jutott R<'in a 
kéménvseprést. sem « kutyatartást szabályrende
letet bizgatni. Néha kérdezősködött ugyan, de 
csak amúgy szőrmentén, a mire a kapitány sem
mit sem adott, legfeljebb több csavargót szedett 
össze a menbázba s agy takaros jelentéssel ide
jén bedugta az alispán szálát.

Még csodálatosabb volt azonban, hogy az 
addig felelte gyakori piacid verekedések s más 
egyéb ilyes kihágások majd egészen megszűntek; 
a régi törzsesavargók pedig boldogabb hazába 
vonultak, a hol mmi rekeszük menbázba a sze
gény becsületes embert.

Ezen meglepő állapotnak azonban a szeren
csétlen menház itta meg a levét. Lassanként 
valóságos ínség ütött be .ápoltak bán s két há
rom hét is elrtiult néha, míg egy-egy ápolni való 
hurokra került

Gergely úr azonban már oda se nézett a 
dolognak,

— Mindegy már. - mondó n polgármes
ternek — tudod. pajtás. úgy van az, hogy a far
kas sem ordít, hu jóllakik : hát az alispánt is 
jóltartom már ápolttal, ezután könnyebben meg
szokja a koplalást Meg hát „új seprű élesen 
seper*,  ö k-lme is mindmniap jobban kopik, 
lustái, végre majd beleun az egész has/ontnlan- 
ságba. Ne félj, jövendőre bikái*'álónak  fordíthat
juk a menházat.

S valójában az alispán mind ritkábban kér 
dezősködött a menház felől, annyival is inkább, 
mivelhogy a szomszéd város valami töltés miatt 
őszeveszett a vármegyével, a mi egészen oda 
vonta a figyelmét.

A kapitány már Bsámitgaita is, hogy men
nyibe kerülne a menhásnak bikaistálóvá való 

i kozó passzusa is erre a helyes felfogásra 
engod következtetni. Ez a passzus úgyis 
a fokozott állami felügyeletet az autonó
mia csorbítatlan fentartásával hangoztatja. 

Az uj törvény csak akkor fog gm-
l das.igi és politikai szempontból beválni, 
| ha a megyebizottságot meghagyja ősi jus- 
I sában. Aki le akarja rombolni a magyar 
[ szabadságnak ezt az ősrégi, biztos s még 
i mindig erőteljes bástyáját, az a pusztítás 

munkájára vállalkozik s az ország közön
sége e munkában uieg fogja akadályozni.

Képviselő testületünk figyelmébe.
Sok mindenről esik wft mostanában kéj> 

viselő testületünkben. Tervezünk, építünk, ked
vezünk. sil» ., persze — leginkább csak — papí
ron. Kivitelre alig kerül valumt a sok üdvös, 

| hasznos, czélszmü és szükséges tervből, ujjlás.
bői. A képviselő testületen kívül üllő axemklő*  
mind ezen dolgokról csak azt a benyomást, nye
ri, hogy a C. képviselő testület leggyakrabban 
csak üres szalmát esépei, nem gondolkodván, 
előrelátóin^ arról a dologról, ami mindennek ki 
kivitelére el>ó sorban szükséges es ami varo
sunknak mint csaknem minden hasonló testület
nek legkevesebb all reiidelkezes<‘»'<t : a pénzről.. 
Ezen akad azután meg minden üdvön- határukat 
és szenved hajó tőrést, mert n felettes hatóság 
nem járulhat hozó jóváhagyásával egy oly hatá
rozathoz, amelynek nincHun reális alapja

Nem erről akarunk azonban e ezíkkben 
suőlani, hanem azon tényről, hogy a képviselő 
testület amíg ily üres dolgokkal tölti as idejét, 
viszont oly fontosakat, mini péld. a községi 
adó kezelés, teljesen figyelmen kívül Iwgy.

Itt kijelentjük, hogy értjük mi a köseégi 
képviselő testület ezen eljárását, mely azt (le
mos tr álja, hogy teljesen megbiaik adó ügyeink 

átalakítása; 8 vájjon keresztben kellene-e bele
állítani a jászlakat vagy hoecában ?

Egy szép délután éppen javában magyaréi*  
gáttá a városgazdának a dolgot, s ugyancsak bűz 
gálta ki az asztalon pipaszárával a jászlak leg
helyesebb fekvését, midőn az ajtó egyszerre csak 
nagy robajjal inegnyillik s a polgármester dulva- 
fúlva berohan.

A kezében szörnyen rázott egy darab papí
rost, mintha valakinek u füle volna, a kire na
gyon haragszik.

— N» sze menház! Most csinálj mór belőle 
bikaistállót I Csavargót keríti ess rögtöni Jön 
a... de nesze, olvasd ! — Azzal oda csapta a leve
let a kapitány elébe, magát pedig belevágta egy 
székbe. Szétterpessletle a lábait, szemét a pad 
Iáira meresztette:

— Szörnyűség, hogy az embernek sohasem 
hagynak nyugtot.!

A-kapitány szokott hidegvérrel vette kozébo*  
a levelet, imuem iimint elolvadta, ügy ugrott te! 
mintha puskából lőtték volna ki.

— C•‘(•ngess. írnok, csengess, semmiüá>zfr 
ne kíméld azt a kolotnpm !

A neveKPtes levélben nz volt. íiogy A- méf- 
tórága. a főispán úr holnap délután az alispán
nal vifviitt megérkezik, megvizsgálja a bivatalo 
kát s egyebek közt a menházat is meyszernlélt 
melynek áldásos voltáréi már mmvit hallott. Bi 
zalmasan, hivatali sormi kívül hídmjii nz alispán 
(» dolgot, remélvén ••Ivárván. misaerint minden 
olyan icndben fog lalakátni. hory 6 méltőmga 
teljes megelájfedÓKe a látandók és tnpn<ztahnidók 
felett kinyerhető légy n

a bőszült es«ngeiésK» párjával is rohantak 
be n pandúrok.

— Takarodjatok ki rögtön a piacira, gaz
emberek. — "rditott rájuk Gergely úr - foih- 
tők egynéhány lehűtői Siesselek! Cs-vargó le
gyen a főid alól is I

— Rettenetes, banífom. — mondó aztán 
a szárny üszögét t varjú módjára ott ülő polgár-



1 amód és vidéke

érdemet ét minden tekintetben kiváló Telelő
jében és vezetdséxeben. Megbízunk mi la ét a 
nagy köcönseg is föltétlenül. Nem is es iiányban 
óhajtunk felezóilulni, mert himon ea irányban 
kifogÚHülhuiA dolog ninos, hanem azért, hogy 
polgHrRágunk a község képviselő testültének 
elnézése folytán nincsen megvédve a felettes 
póniügyi hatóságok gyakori zaklatásul ellen.

Napirenden Tan es •sámtalon esetben hang
áik polgártársaink közt fel a panasz, hogy,való
sággal üldóztetnek u, n. fizetési meghagyások 
által. Ha valaki pld. örököl valamit: két irány
ban folyik ellene a hajsza egyszesre : as örökö
södési illeték behajtása s illetve biztosítása 
iránt. A hagyatéki bíróság biztosítja egyik után 
a másik utón a községi adóbehajtás szorgal- 
maskodik és foglal azonnal. Elő áll igy gyak
ran az aa veset, hogy kétszer is behajtják 
ugyanazon illetéket. Talán itt kímélhetné va
lamelyest adó behajtó hivatalunk polgárságun
kat.

Az adó végrehajtások nálunk szokásos 
módja ellen is van kifogásunk.

Ab adó végrehajtást teljesítő egyén ugya
nis megjelenvén hátralékos polgártársunk laká
sán, foglal ; értesítést azonban nem hagy hátra 
arról, hogy miéit is foglalt hát tulajdonképen, 
akár van hon a végrehajtást szenvedett, akár 
nincsen a végrehejtási aktus alkalmával.

Törvényeink szerint a végrehajtás 'fogana
tosításakor végrehajtasz szenvedettnek kezbe 
sibmdó a végrehajtást elrendelő végzés egy pél
dánya, p-nzügyi végrehajtási eseteknél pedig 
a végrehajtás elrendelését is insgaban foglaló 
u n. jegyzek hagyandó hatra a végrehajtást 
szenvedettnél, melyben a lefoglalt tárgyak becs 
értékükkel együtt fel vannak sorokn. Ez azon
ban nálunk nem szokás és igy a végrehajtást 
szenvedett mindaddig mig az árverési hirdet 
mény czíinü hivatalos okmáin t meg nem kapja 
nincsen tájékozva az iránt, hogy miért és meny
nyiért foglaltak nála, pót leggy aki abban meg 
azt sem tudja, hogy foglaltak ®, vagy pedig 
csak a házi kutyákat, macskákat, baromhakat 
stb. Össze írni járt nalok kint valami városi ki 
küldött.

Mindezeket tudnia kellene a képviselő 
testületnek, szóvá kellene tenni a közgyűlésen és 1 
balároaatilag intézkedni a lakósság érdekében.

Hirek.
Hyman. Szekeres F. Emil, az ,Or- 

eságoH központi takarékpénztár" — tlsittiselöje 
eljegyezte S z a 1 a y Piroska kisasszonyt, S z a- 
1 a y- .Jóísefnek, a „Magyar Estilnp' kiadó tulaj
donosának. bájos leányát. A Szalay család évek 
óta nyaral Gödödön a nagy lemwreiségg'-l bir 
intelligentiánk közt, h jegyes pár is vaksággal a 
lelke volt az idei nyáron nyaraló ifjúságunknak 
• igy kétsieres érdekkel bir reánk néeve es nz 

aljegyzői. Juhász Mihály közlési Jegyed 
Vnlkón tartotta esküvőjét Martinecz Margit kis- 
uszonyéival, a valkói posta hivatal vesetójével.

A gödöllői kőrvadAwatok f. hó 78 án 
kezdődtek meg. Az ország ez egyik leggazdagabb 
vadasktrtjs természetesen nagy vonzerőt gyakorol 
a fővárosi Nimródokra is, akiknek illusztris tagjai 
vasárnaponként as udvari vadászhivatal vendégei. 
A minapi vadászat Bubát körül folyt le. Szar
vas, fáczAnkakss, nyúl fogoly, szalonka volt zsák
mányra engedve a ae eredmény kétszáz darab 
vad, amelyek közül puaknesö elé természetesen 
nyúl kerüli a legtöbb. A vadászatot Petera ud
vari iővadaszmester rendezte. Köztudomású, hogy 
Petera egyike a legkitűnőbb vadasoknak s ma- i 
gas kora daczúra ma is még Ifjú liléiéi és ssen- | 
vedélylyel rendezi a Nimródok netnea fáradozásait. i 
Mint a király persona gratája, de mint sportsniaii 
is köztiszteletnek örvend,amit uövel ritka Bank- i 
tudománya, lekötelező személyes tulajdonságai 
ée fáradliatutlau ügysaoretete. Aa erdei senkiink 
ege*«  Euiópában aligha van nála hivató'tnbb inti- 
velője A minapi vadászatot Ónodi Ferenci fő
erdész, a terület populáris gondnoka, intézte. Az 
ő érdi me, hogy a e-upv Irozott területen n sport 
simán, minden P-fcintetbeo mintaszerűen folyt Is. 
A következő vadászul ina vasárnap less.

Erzsébet ünnep Beenyön. \ asárnnp f. 
hó i7-én este a .Besnyói népkönyvtár egyesü
let*  is megünnepelte boldogult kirdynénk név
napját nz Erzsébet napot, mely alkalommal az 
egyesület tagjai s azok családja igen szép szám
ban jelent mvg a kör helyiségében. Első sorban 
as egyesület etdsines elnike: pokni Kölber Fe- 
renoz emlékezett meg b .xafias és lelkes sza
vakban boldogult, királynénkról, utálni az egye
sület fiatal jegyzője Pro.leseit Géza ismertette 
rokonszenvesben » néhai királynő nagy szív jó
ságát, nemes lelkét és végtelen szeretetét min
denki irányában, — végül Bangó Sándor szép 
alkalmi beszéde fnjez'e he az igasán szép 
magaszlus hazafias ünnepélyt’ A megjelentek a 
ki való előadókat leUesun m-géljenezték remek 
előadásaikért.

Egy gödöllői polgár siker®. Weiazkopf 
Adolf gödöllői szikvizgyáros érdekes uj tnláliniyu 
szil.vis üvegre nyert szabadalmai. Az uj szik víz 
p.ilaczkot — ón fej nélkül lehet megtölteni. A 
ki-géazi'ó szifon fejet mniden fogyasztó magá
nál tartja ée f„gyasz.tAe előtt siósiti a szóda tíz
zel lelt üvegre. Tudjuk, hogy mennyi vissza élést 
követtel; el az eddigi szifonná üvegekkel, min- 

> denféle tisztádon özeim felhasználták s a kii 
I biliben Is mérges ón fejű szedés üvegek liatba- 
' tós terji sstöi ti betegségeknek és ragályoknak. 

Ennek nio.l eleje lasr véve Welszkopf talál
mánya által mert n slt'f-n fej minden családnál 
otthon lévén, nz in.ga használjn csuk kiziMÓJng. 
A találmányunk nagy jövőt jósolunk.

A gödöllői polgári kör. F. hó 17 én 
vasárnap nyílott meg a polgári kör Gödöllőn.

______  _______________ 1801- november 24,

As ipartestűlet kásában egyuarüeii, de csínyei 
bersndesett tágas helységei mindenkit meglep, 
nek s már is nagy látogatottságnak örvendenek. 
A körnek eddig 7 napi és 12 heti lapja vau. 
Könyvtára, játék szobája egész napon at rendel
kezésért áll a tagoknak és vendégsiknek. Be 
iratkomii a k őrhely izégben lehot. Évi tagsági 
dij : 4 korona.

Megyegytllés. F. ho 25-én tartja Pest 
vármegye rendes őszi közgyűlését Bpeslen a 
vármegyeház nagy termében. A TI pontból álló 
tárgysorozatból bennünket- csak három pont ér
dekel : a gödöllői községi iskola építése, Osin- 
kota pót szabályrendelete a közRégi hivatalno
kok fizetése rendezéséről s ugyancsak Czlnko. 
tónak Bartovszky Múlton keresőm kiadott tör
lési engedélye. Előreláthatólag vita nélkül, fog • 
tárgyakban jóváhagyó határozatot hozni a köz
gyűlés.

Templom rablások. A múlt héleu isme
retlen tettesek álkulcsai felnyitották a bogi róm. 
kmb. templom ajtaját s onnan két darab iezilit 
áldozó kelyhet elraboltak. — E héten meg Gö
döllőn törtek be as izralita templomba az abla
kon át s ott három perselyt feltörve*  abból 3—4 
korona kézpénzt elvittek. Mind két betörés tet
tesei iránt er. ideig eredménytelenül nyomoz a 
csetiddreég.

Névmagyarosítás. Berger József gazda
tiszt, a nagykartali SchoRsberger uradalom siám- 
tartója, vezeték nevét belügyminiszteri enge
délye! B o k o r-ra változtatta meg. Bar sokan 
követnék a derék gazdatiszt példáját városunk
ban is. hol annyi még az idegen hangzásit név
vel biró, de belsőleg derék, tiszta tniigym- ember.

Tüzek. Oiiilöllón. f, hó 20 án éjjel tűz IV 
tölt ki Gyulai István Ifiig tttczal búzában. A -mi
ma fedelű ház — mikor a tüzet észre vették — 
in.tr lángban állott és teljeseit le is égett ugy, 
hogy a megérkező tllzeltóságn.ik mar nem akadt 
munkájú. — Rákos krre*itwon,  meg f. hó 15 én 
volt »Hgy tűz, H-mtola János, zsúppal és náddal 
fedett istálója és háza s a vele tőszomszédság
ban levő Dnhony Jstv ny basa és istállóin tel
jesen leégett. A kár összesen több miut 8000. 
korona, mert a házak ptdinsán volt gabona ne
műek és gazdasági eszközölt is elégtek. JEmberi 
életben kár nem esett. Az. épületek biztosítva 
voltak.

Gyászrovat. Pl est ni k József gödöl
lői jómódú polgár f. hó 19-én reggel 4 órakor 
meghalt Gödöllőn, végelgyengülés következté
ben életének 85-ik évélten. Temetése f. hó 21-én 
d. u. 3 órakor ment vegbe a róm. katb egyben 
szertartása szerint Gödöllőn, nagy részvét mel
lett. — K a ti f m a n n Mihály aszódi ^nagyke
reskedő, takarékpénztári igazgatósagi tag f. hó 
1.8-án reggel elhunyt. Temetése f. hó 20 ón <1. e. 
10 órakor volt Aszódon, óriási részvét mellet a 
róni, katli. egyház szertartása Szerint. A boldo
gult közszeretetben álló polgára volt Aszódnak,

mesterhez, a mint a pandúrok elrohantak — rette
netes, hogy ezek a megyeiek mindig ráérnek a 
kóborgáera. Osztón épen most, mikor már két 
hete, hogy se nem verekedik az örd ig sem, Bem 
csavargónak híre sincs I De még az Aristom ke 
üres, onnan sem tudok senkii a mellhúsba kül
deni I Azután az itnokhoz fordult:

— Hogy állanak ae iktatók, te ? Mutasd 
csak a cselédűgyit Micsoda? húszon nyolca el
intézetlen ügy? Iktasd ki rökiön valamennyit. . 
Irjrd nz elintézési rovatba: .Felek közt Imrét- I 
eAgos egyezség Jővén létre, az ügy baszüntet- I 
tetett*.  Hát községi bíráskodási Biám hány van? 
Mit ? Csak százhúsz I Korhely gazember, te sem 
csinálsz semmit I Iktass be rökiön még vagy 
száz panaszt, ■ intézd el azonnul: Felek meg 
nem jelenvén, az ügy mngszilntettstelt“. Azon
kívül még vagy huszonötöt. Intézz el szaporán : 
.Panasz visszsvonatott*.  Hát a klhágnsi iktató 
hol van? Tyűi roppant kevés a szánt! Ile hát | 
győzné ? Kihágást szitm i" legyen, a menház is 
tele legyen? Jó is volnál No de nem baj Idézd 
meg csak n keromárosoksl; úgyis bizonyos 
hogy a zárórát egy sem tartja meg. A tóigva- 
láet tűzd ki holnaputíuiru. Ez mindjárt jócskán 
szaporítja a szamot. Azután ha csakugyan rá
juk sül: ugy is jó, lm nem aül: nz sem baj.

Ilyenformán sutra szedett Gergely ur va
lamennyi könyvet, kiiktattutott. beiktaItatott, a 
hogy a szükség kívánta, szóval. n hivatalt mell
től hamarabb tellssea rendbe hozta. Jöhet a fő
ispán bátr-rt Csak még a menházba kell öl-hal 
CHitvnreö s csupa gyönyörűség lesz minden

H es az állapott, mát mi tűrés tagadna 
benne. — ssömgen tetazett biz ott Gergely ur 
mik is. mert hiaba v-di ó kigyelme olyan nyers 
nyn-ns férfin.- mégis csak jól esik az t-mber 
belső ress-nek. ha valami nagy ur kegyesen 
mosolyog rá. Saulja ugyan, szidja ugy a háta 
illegett, demokrata is wtörnyen-— ssöval, dé 
ináért csak jól esik, no / Hiszen ha csak ni al
apén JÖN volna, es mig boioibí, bűnein a főis

pán, a méltóságot ur, a ki még gróf is egy
úttal, es már valami I

A jól végzett munka után, a mint nz üres 
pálinkás üvegeket is klhordtak az irattárból, ké
jes -n terpesskedetl el Gergely ur meíriiit kar
székében. e hatalmas füstölés közben vér 
la a csavargókat, a kikel azonnal egy pár 
napi mén házra fog Hálni.

Egyszer csakugyan beállítottak e pandúrok, 
de nagy ezegyenkezve a túlságosan lesütött 
szemmel. >t mi semmi jót sem igéit.

— Nos? — mordult fül Gergely ur rosz- 
saet sejtve, — hányat hoztatok ?

A pandúrok akadozva szólaltuk miig :
— .Jelentjük alAsnn, tekintő'es urain, tűvé 

tettük az egész piaczot. még a csapsz.'keket is 
felhajhásztuk. de egy csavargó nem sok. annyit 
sem leltünk. Mi nem tehetünk róla, mert mióta 
a moidiázba hordjuk őket, mind eltágult erről a 
vidékről. A minap . . .

— Gazemberek vagytok, — ordított köz
be Gergi-lv ur — hát inért nem hajtottatok le
galább dr Itoatótot, vagy valamit, seininifevnlók ?

— Aliimul lelentjük, azt sem Intünk. Nincs 
most a városban egy fia sem.

Gergely ur egv kicsit gondolkozásba nie
lült, es csakhamar essméjs támadt.

— Menjetek, gazemberek, a ezigónysorra, 
t hajtsatok ide vagy hat ezigányt. Egyik lába
tok itt. a másik ott!

A pandiirok nemsokára meg is érkeztek 
egynéhány megszeppent esigánval. Némely ré
szük még kívül volt, az ajtón, midőn n kapitány 
borzasztó Imngon rájuk ripnl.odoti:

Csakhogy hurokra kerültetek, akssztófára 
valók / Hát ti mindig szökdöstök a közmutika 
elöl, némely reezeteli még a lmrmadóvit sem 

I töltötte le, gaítembgruk I Do neféljetek, netn vi
szitek eE szárazon BMegnyuzlalc, éemmirevalók ! 
írnok, vedd elő csak azt a közmimkululstromot, 
■ Írd ki, hogy melyik mennyivel van hátralék- 
b»u I

As Írnok csakhamar kisütötte, hogy csa
kugyan valamennyi felhajtott czigány közmunka 
hátrányban van: a Ksncsi két unppnl tartozik, 
a Sete masléJIol, a Galuska hárommal, a Nyakó 
Juhgeriiics és Csóka pedig még a tavalyit sem 
töltötték le.

— Tudtam I — ordított- Gergely nr, s a 
mint Kékéből felugrott, a megrémült czigányok 
bizonyosabbnak hitték a lmlálaál, hogy sorTR 
pofozza mindnyájukat. Csudák csodájára azon
ban most nmn bántotta őke-l a kapitány, bunem 
miután még egy jó sort szidott rajtuk, igy fe
jezte be a beszédet:

— Köszönjétek, hogy éppen jó kedvben 
kaptatok, mert kegyetlenül m-ghikolnátok. De 
most :rz egyszer nem Rnltollak mennetekek él- 
d-miek szerint. Nos, halljatok meg a senlen- 
ezfnt: az elmulasztott közmunka fejében a óim- 
házban tartoztok ülni, mig ott szükség lesi 
rátok 1

A czigányok. a kik eddig — jól ismervén 
már a tekintetes ur természetét — egyel sem 
morlek szólani, a menház hullatúra mindent fe
lejtve. elkezdtek könyörögni :

— Juj. csókoljuk azt a kegyelmes tüd- Jét, 
tekintetes, nemze'es főkapitány ur, ne tessék 
ezt n csúfságot ejteni a iiemzetaégiinkön, o-ak 
az ispotályba ne . . .

-- Fogjátok ba Bélátokat, gazemberek, 
hogy műitek rezonérozni us én szilváin ellen I 
N -ics pardon, summiháziak I Pandúrok hajtsá
tok viilnmenn.tit ki a inenházlm I Eg,tikötök éj
jel nappal őrizze őket. D- megmondom, hogy 
ugy vigyÓMitlok. mint it szemelek világára, mer*  
lm valami baj i aláírni lenni . . . no, hiszen is
mertek miit- Mnn> I

A mint, a czigányok eltakarodtak. nagytd 
fújva, teljes megelégedésnél ereszkedett visera 
a kapitány kétkarú .székébe 8 tájtékpipáját «s 
iniok felé nyújtotta ■

(Véfe köv.) 
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ki mindenkor tevékeny résit vett a közügvek 
vesetésében és számos, Aszód fejlődésére uiigy 
hord erejű dolog köszöni neki létesUléiét ée ór
ai meg nevét örök időre. Béka poraira I

Holttelt a jászolban Doniony község
ben t. hó 18 An 3 órakor Groeaner Sándor föld
birtokos majorjából! halva találták a Jászolban 
pásztor József tehenészt. A vizsgálat során ki
derült hogy gyilkosság esete forog fenn, mert 
a bullán kllletóseak nyomai láthatók. A nyomo
sáé gyors és váratlan eredményre vezetett. Ki
derült ugyanis, hogy az esetet megelőzőleg 
négv nappal Pásztorit Oávolszky János tehenes 
gazda ugy megvette, hogy vérrel elboritottiui 
ment Inuin lakására nz istálóbnl, hol felesége 
állitéan szerint egész csomó aludt vért tisztí
tottak ki a szájából. Attól kezdve folytonos fó 
fájásról panaszkodott s testének íb fnjlalta egyes 
részeit. E. hó lT-én szintén egyre panaszkodott 
as istáiéban, azután lefeküdt pihenni dolgai vé
geztével a jászolba. Elaludt és nem is kelt fel 
többé- Ugy találták meg már teljesen hideg 
holttestét társai. Az eset feljelent sieti

Késelö szorető. Egy féltékeny szerelmes 
legény r Könczöl András hugi lakos, leszúrta 
zsebkésével szeretőjét. Albert Rozáliát, ki Je
lenleg Hévizgyörkön Inltik, midőn az othon volt 
Bagón látogatóba. A legény szerelem féltésből 
követte el tettét, mert a leány, midőn azt kér
dezte tőle hogy vetélv társához, Hajdú Jánoshoz 
megy e nőül, — azt felelte rá „nem tudom" sőt 
több Ízben nem is felelt unszolására. Az életve- 
esélyesen megsebesült leányt az épen véletlenül 
koc’ln arra menő Bagó János gnlgiibévizi lakos 
vitte be Hévizgyörkre, hol a véletlenül ott idő
ző dr Zabolyi Béla turul orvos vette ápolás alá 
és kötözte be sebeit. Életben maradása kétsé
ges. A kés -lö legény kihidgattatván h esendór- 
seg áll'ul, beismerte tettét,_______________

6928 sz. tkv. 1901. Oki. 1
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir jbiróság, mint távi hatóság 
közhírré teszi, Imgy a „Gazdasági takarékpénz
tár részvény társaság Bicskén" czég és esti la
kozott társa végrelmjtiitókniik Huszár Kálmánná 
ízül. Berginaim Irén végrehajtási szentedé el
lent ö'XIO kor. stb tőkekövetelések és jár iránti 
végrehajtási ügyében a gödöllői kir. Jbiróság te
rületén lévő Gödillö község halárában fekvő a 
gödöllői 770 sz. betétben Bergmann Irén férj. 
Huszár Kálmánná nevén álló A I 1. 2 sor. 
2900 és 2901 hisz. a. .inginhuira és nz mim 
épült 696 ö. i. ez házra 2705 kor. ezennel meg
állapított kikiáltási árban nz árverést elrendelte, 
és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1601. 
évi deozember hó 6-ik napján d. e 10. 
órakor ezen kir. jánisblróság hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen, a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni f--g.

Árverezni szándékosók tartoznak az ingat
lan hecsártiiiak 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881. 60 t. ez. 42 § ában jelsett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l én 3333 
se. u. kelt m. kir lg. min. rendelet, 8 J áltsn 
e egyébb ig. miniszteri rendeletben kijelölt 
óvadék képes értékpapírban ■ kiküldött l széliéi 
letenni, avagy as 1881. 60 t. cs. 170 §-n értel
mében n bánatpénznek n bíróságnál előlegen 
elhelyezéséről kiállított siabályszerü elismervényt 
átszolgáltatnl.

Gödöllőn, n kir. Jbiróság mint t.kvi hatóság
nál 1901, évi október hó 16 ik napién.

Stróbl s. k.
(P.H.) kir. nljáráibiró.

®®®»®®®®®®®4M!>®®®®®®©®®®®®®9®®®®®®3®11

Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk.
Magas rendelet alapján minden kereskedő árusíthatja ős orvosi eaHkteklnlélyek 

által ajánlunk b

József táp -tea
Köhögés, melfájás, nehéz lélegzés (assthma). elnyálkásodás ellen as

I- sö számú lózsef táp-tea
(1 doboz ára 60 fillér.)

Nehéz emésztésnél, ssókszorulásnál, bágyadtságnál, tulhlsásnál és mint 
vértisztltó teát arvosl szaktekintélyek ajánlják rendes hasanálatra a

II- ik számú József táp-teát
(1 dobol ára 50 fillér )

Visionteladó nagyobb vétőinél előnyben részesülnek.
Fő ée iérsiéékllldéa Vogler iózeet-wél, rak: Budapest VL kor. Külaő Víc^-ui 140 

Képviselete vidékre, minden városba! adok. u—10

u-
41

II

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓDON.

Elvállal mindennemű femelémik rendezését legegyázerűbhiö) a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktilrt tart »n 1 iizitMitíVU; Izojsorviókből 
kemény-fa-, fényezett fenyői'i-koporuök minden nagyságban.

Szoba behozatok, ravatal felálliláaa, személyzet d tea -agy en rtrhabaa Bá
tyával <li«>v«i» gg-yrtimsAaooaii.

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — MsgrenJsIéaak vááákre Is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gviusjelentásek egy óra alatt HálMSnhmk

SiijAi készít Au fi <1 ét*  »‘uyiBv.eríi |»ol«Arí i>út
kaphatók a legolcsóbb szabott arakon Aeeódova Kurás FAI épWlM- éa 

taiowal.

47-u
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A Gödöllői Borászati Egyesület
mint részvény ttirsaaág

1900 1901. Üzletévi Zárszámadása.
A gödöllöl Borászati Egyesület m. r. t. évi romina közgyűlését Gödöllőn u tátin- 

lati irodában (Taktirékpémiar épülel) 1901. év duezember hé l »ö napján d. ». 10 órakor tartja, 
melyre a részvényesek meghívóinak.

A közgyűlés tárgyai a kővetkezők:
1- ször Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésének felolvasása, a nyereség f»l- 

osztása, az igazgatóság »s felügyelő bizottságnak a felmentvény megadása.
2- ssor. Az alapszabály 14.. 22., 29.. 30., 37. é*  48. § ainitk módosítása.
3 szór. Elnök, alelnök.aa igazgatóság, valamint a felügyelő bizottsági tagok megválasztása. 
Egyúttal közöltét*  az üzleti év mérlege.
Meg mim jelenés esetén kéretik a mellékelt megliatalmnzast alttirva, kitöltetlenül posta- 

fordultával visszaküldeni.
JVvs igfizgatottág.

Csak Réthy félét fogadjunk el f
A th’óíIí pemetefti-czukui ka kék pn- 

pirdobozokbnn kapható, s minden dobozon 
a készítő : RÉTHY BÉLA ulairúsa olvas
ható. Eltérő készítmények mint hamisítvá
nyok visszautasitandók.

Szölöoltványok
8Bokvány minőségben.

A legkiválóbb 42 bor- őr cseinegef ajokban faj- 
lisstán, teljes jótállással.

Í2 1 Ö k « 1‘ I < Ő M.
Qleditschia csemeték - 8 magvak 

Uradalmaknak, községeknek három évi tör- 
lesatesre is sdatik

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő söví nyiiöv-nj. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös kér té.s nevel
hető pár év alatt, rendkívül csekély kladn>sal, 
melyen nem hegy ember, de semmiféle állni, > iég 
ai apró nyulak sem hat>>llmtnak át. Mii den ren- 
deléshea rajtokkal ellátott ültetési <-s kés- lé
éi utasítás pjellékeltetik. Ezer csemete elég 

200 méterre — Ára 0 forint-
niArQamntöL Or,Asl jövedelmet Idzto.Mtő 
UlUUSulllulülVvállánál lógva, enn- k tény sz
iláé Btámos gazdaságban az utóbbi Időben rend
ít—20 kívül elterjedt.

Színes fénynjroniatu föárjegyaék ingye.i és bér
mentve küldetik minden rendelési k«> ••lezeti 
nélkül. Ab árjegyzésen kívül még <-'v olyan 
könyvet kap ezzel, ki azt cimero ingye i és I <'r- 
mentvo küldetni kéri, moly nlnc-í«,n az a ház, v így 
család, a hol annak tartalmát haszonra ne fo.di- 
tanak, városon, falun, pusztán, gazdag vagy sze
gény családnál egyaránt. I^ry még azoknak is i.’en 
érdekében áll. kik rendelni semmit nen. akarnak, 
mert benne alámos oly közlemények h-.ilaltatr.uk. 
melyek mindenkinek mmy •'/.olgaiatot tes nők. ( im : 
„Ermelléki első saölőoltvány-telep" Nagy Gá

bor Nagy Kagya u. p. Székelyeid.

MÉIfklCG

3191 13 85

VAGYON.

Pénzkészlet............................
Borkészlet.............................
Sörkészlet. ...... 
Ingatlan érték.......................
Éi tőRpnpirok.............................
Hindu ették.............................
Gépek, eszközök értéke . .
Kinllevő követelések . . .

1
4076 99

183200 64
307 60

6954 75
7<O —

56858 41
17192 -
49783 46

Gödöllőn, 1901. augusztus hó

A ZB

Kaffka Lábaló 3. k. 
elnök.

Polnar Lajos s. k., 
lg. V»K-

TEHER.

Alaptőke.......................................... 250000 00
I Tartaléktőke.................................. i 8541 36
I Óvadék.............................................. 1 600 00

Fel nem vett osztalék . . [ 320 00
| Nyugdíj................................... 2000 00

Ellogadmunyok............................ I 400011 00
i . Nyereség........................................ | 17682 49

319143 85

31-n.

Fekete Imre s. k., 
vezér ígaigatő,

Bentsik József s. k., 
lg. ug.

Eisler Sándor s k., 
lg. tag.

Ybl Lajos s. k , 
lg t»g.

Nyereség és veszteség számla.
NYERESÉG.______________________________________________________________________ VESZTESÉG.

Gödöllőn, 1901. augusztus hó 31 ón.

Múlt évi nyereség áthozat . 
Bor számlálói.......................
Sör számlától........................
Lakbér számlától .... 
Szénkéneg számlától . • .
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Költség szúmIónok. .
Kamat számlánnk .... 
Pincz«'kezelés szrinlannk . 
Fogyása1 ási mlö
Nyereség számlának . . .

16801 64
5899 ’87
8903 90 
1345 18 

17682.49
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Az. :
Kaffka László 8. k.,

elnök.

Polner Lajos s. k., 
lg. tag.

Fekete Imre s. k.,
vezér igasgaté.

Bentsik Józsof 3. k., 
lg- tag.

Eisler Sándor s. k., 
lg. »>g.

Ybl Lajos s. k , 
lg. '»g

.leien mérleget, nyereség és veszteség számlát a fö- és mellékköny vekkel, valamin! a 
pénztári készletekkeljösszehusnitlilván, azokkal mindenben megegyezőnek taláíitik.

Lizits Károly a. k., Nyomárkay KAz.nér s. k., Szondy Lajos s. k.,
f. b. tag. f. b. elnök. f. b. ing.

VIhkou! oliii-nsit ók. I«*<lvex<">  foltétól,.U mellett, k«.o( »ol< I 

„EMKE" padlófénymáz! Magyar gyártmány!

Nem kuli osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Bork.es féle

„E MK E“ p a cl 1 ó-f é n v ni á
így elérjük, hogy kitűnő legjobb ni gyár gyártmányt kaphatunk 3 0 mellett. I>i>áló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék T4 

„EMKE" javára szolgai A Berkes féle ..EMKE- padló lakk: a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert t[
sznbapailb lent máz: rögtön szárad s igy a fényezett szólni már 1 óra múlva has»nalal.ba vehető í-j
szobapadló fénymag: szagtalan, tehát nem ki II a kellemetlen Terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, fi
szobapadl” félti máz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb. (I
szubapndló főni máz: vizlől nem lesz foltos, mint n Itibbi lakk. bl
szob.tpndlit f. a.vmáz: lényét a többi hasonló gyártmányok közöli legtovább tartja, tehát legtartósabb. y |
szobupndló feni máz : üveg keménységűvé válik, s Így legkevesbbé kepik. íi
szobiipinlló fénymáz: szeszszel. hígítható. ff
sznlm| tvlló fény máz: kitünően alkalmas konyhabútorok és ntós erős használatnak kitett tárgyak mázolására. Aj 
szobapnilló féitymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi. P í

1 l.g-ow Uvegf, bórnioutve l>sírliová, 12 kos*. fi
J Gyártás és főeladáet hely : Berkes Bertalan Nagyvárad. —Eladási hely: Murozkó Endre kereskedése Hatvan, liléin Adolf Cseglád, 
| Turnuy Pál vas kereskedő Újpest. Berger Vilmos Jász-Beréuy, Boros B. Péter Mór Szolnok. 1T—Sí Pl
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