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Pünkösd.

Ragyogó ünnepe a nyárnak, piros Pünkösd 
napú. üdvözöl téged az emberiség, mely varva- 
vai j.i mar sok száz .esztendők óta: mikor szadi
nak le megint közéje a tüzes nyelvek, hogy 
me.:magyarázzák nekünk az élet es Italai, a let 
és elmúlás csodás titkait.

Olt. hol maradtok, tüzes nyelvek? Sokszor 
azt hittük már, hogy itt vagytok. Hogy eljötte
tek segíteni gyöngeségünkben. Jöttek királyok, 
vezérek. lerliak és próféták, teremtettek uj hitet, 
forradalmat, uj országot, inas társadalmat. S mi 
jámbor hívók, vártuk a csudát. Es mikor meg
történt a nagy változás, láttuk, hogy nem ók 
az igazak, nem őket szállták meg a tüzes nyel
vek és szavuk elhangzott, elhalt a kavargó év
századok históriájának mérhetetlen pusztaságai
ban. Csaknem kétezer esztendő óta egyre nyeli 
a sir az emberiséget, egvre terem uj a régi he
lyébe. de az élet, az ember maga a régi marad, 
- és nem szólaltak meg köztünk a tüzes 

n y e I v e I;.
Ez a Pünkösd örök poczi.se, melankóliája. 

Az emberiségnek a természet újjászületésével 
csak fizikai: testi megújhodása van, a lelki még 
mindig késik.

De örömünnep a Pünkösd, és a nyár zöl
déin es érlelő pompájába öltözött természetben 

vidáman dicséri minden hivő lélek az l'rat, a 
mindenhatéi egv igaz Istent, hogv ezt az ünne
pet is megérni engedte.

Pünkösd ünnepén.
Az ev legszebb szakára esik Magyarországon a 

Pünkösd. Legragyogóbb köntösében pompázik ebben az 
időben erdő, mező, berek, - a levegő tele van madár
dallal es virágillattal. A nép nemcsak a vall.is ünnepet 
üli e napon, hanem a termeszetet, a termelő erő és a 
gyümölcsöt hozó foklel is.

Néhány bet és itt lesz az aratás ideje, a mely 
egy esztendőre dönti el a gazda es az ország sorsat. 
Egy jo aratás reményében áll a pünkösdi díszbe öltö
zött oltárok előtt a gazda, könyörögve az Egek ( iához, 
hogy valtsa valóra reményéit.

Az idei aratás nem kecsegtet valami rendkívüli 
ciedményekkel. de valószínűleg nem fog elmaradni a 
közepes mögött. De a mi népünk ebben a tekintetben 
bizony nincs elkényeztetve, megnyugvással néz elébe 
a közepes aratásnak is. s csak attól retteg, hogy még 
ez is elromolhat.

»Adj uram jo aratást a te népednek!« ez a 
kívánság zsongja at ebben az időtájban minden magyar 
gazda lelket, s valóban már régóta nem volt nagyobb 
szükség arra, hogy ez a kívánság beteljesedjek. Mi 
azonban nemcsak jó aratást, hanem erkölcsi megújho
dást is kiváltunk Pünkösd ünnepen a magyar népnek. 
Lazul az erkölcs és az istenbe vetett hit mindenfele; 
forrongó uj eszmék es áramlatok kezdik átjárni a tö
megeket. s azoknak lelkén mindjobban erezhető lesz az 
átalakulási processzus, mely annak idején döntő fordu
latok ele fogja állítani társadalmunkat. Nemcsak, hanem 
az országot, sőt az egész Európát is. Megakadni , ózni 
ezt az átalakulási processzust alig lehet, de helyes 
irányba terelni igen, és erre kell törekednünk. Az ideák 
es eszmék, melyek az emberiséget mozgatták, az elmúló 

évszázadokkal együtt változtak a história tanúsága sze
rint, s ezek a változások vagy lassan, békés utón tör
ténték meg, vagy országokat rengető forradalmakkal 
jártak. Manapság, amikor oly tág tere van mindennemű, 
erkölcsi vagy társadalmi mozgalom terjedésének, a 
mikor a sajtó utján egy-két nap alatt járják be az or
szágot az uj ideák s a propaganda-csinálás oly könnyű: 
kettőzött figyelemmel kell lennünk minden uj alakulás- 
> I szemben, hogy idejekorán gátat vethessünk a káros, 
a ferde törekvéseknek, vagy hogy kellő időben helyes 
irányba tereljük az erősbödó uj áramlatokat.

Pünkösd ünnepén azért jutnak eszünkbe mindezek, 
mert mar évek óta tapasztalhatjuk, hogy hamis nyel
veli szállnak le nyaranta a magyar nép közé, és vagy 
izgatnak a meglevő rend ellen, vagy a középkor sötét
ségét hirdetik a napsugaras pompázó világban. A re- 
akcz.io e- a szoeiáklemokráczia. ez a két szélső pontja 
a modern ideáknak, egyaránt környékezi a jó magyar 
népét. Az egyik a lelkiismeret szabadsága ellen izgat 
es felekezeti gyülölségre. a másik arra oktat, hogy meg 
kell változtatni a világ rendjét bármily utón, ha mindent 
feldöntő forradalom árán is. Szerte az országban szám
talan demagóg rombolja a lelkeket. A felekezetek félté
kenységé egymás iránt szinte hihetetlen. Különösen az 
uralkodó katholikus egyház irányában a papi javak 
miatt. Pedig azok jogos utón szerzett dolgok éppen úgy. 
mint inas tulajdon. Ha idejekorán nem vetünk gátat 
e szétromboló áramlatnak, nagy belső veszedelmek szár
mazhatnak belőle; mert ne higyje senki. hogy azért, 
mert újabban nem hallottunk a mozgalom terjedéserői, 
az nincsen meg. Lassú, de hatásában nem bizonytalan
nak ígérkező aknamunka ássa alá ezt a mi társadal
munkat. a mely annyi munka és áldozat után ért el 
mai anyagi es erkölcsi szabadságához és lépett a bol
dogulás útjára. A demagógia fokozódó erővel tör a mai 
rend ellen s ezt meg kell akadályozni, mert végromlás 
cs pusztulás lesz a folytonos izgatás eredménye.

Ezek a borús gondolatok foglalkoztatnak, midőn 
lelkűnkéi átrepülünk a Pünkösdöt ünneplő gyönyörű 
országon, s benne ezen a mi szükebb körű kedves kis 
társadalmunkon, melyet szeretünk kimondhatatlanul. S

TÁKCZA.
Frájter úr Füstös.

A kaszárnyafolyosó csendjét erős dörrenés verte 
l"l. A legénységi szobákban ijedten ütötték föl lejüket 
a takarók alól a katonák s a hajnali álmokat valami 
*i\" isztó érzés feküdte meg.

Kint a folyosón negyedórával az ébresztő előtt 
táji lőtte magát az inspekeziós, frájter ur Füstős.

Az öngyilkosság nagy riadalmat keltett a kaszár
nyában. A legénység rémült arczczal csoportosult a 
holttest körül és fojtott keserűséggel nézte a még meleg 
ember-roncsot.

A kórházból sietve futott keresztül az udvaron 
az e spekeziós ezredorvos és dühösen dönnögte:

Hogy a menydörgős menykő üssön a paraszt
jába Meg várhatott volna ezzel a komédiával. Legalább 
a p: uet-pártimat fejezhettem volna be.

•Mikor az ezredorvos odaér', akkor odabent a bol
toz.., >s moll mögött már bevégezte zakatolt) munkáját 
az <"lnyi husdarab. Frájter ur Füstös express távozott 

’öldi siralomból. Ezt a tényt közömbösen konsta
tált az ezredorvos és valamit firkálni kezdett.

A folyosó végéről .kardcsörtetve robogott ebi a 
”Li'Cvad«. Dimitrovics kapitány volt ez, a nagy vörös 

rácz. és nyomában alázatosan lépkedett hadnagy ur 
Skeiiitz.

— Svájneráj! - hangzott a fenevad bömbölő
hangja:

Mi történt itt? A legénység ijedten húzó
dott vissza. Czifrák őrmester Kaptákba csapta magát és 
jelentette:

Frájter Füstös megszegte a katonai fegyelmet, 
(•'elszakította a tizes tölténydobozt és golyót vett ki 
belőle. Aztán agyonlőtte magát. Meghalt. Különben 
pedig még maga irta meg a reggeli jelentest az ins- 
pekczióról.

A kapitány átvette a jelentést. A rovatok a frájter 
ur Füstös ügyetlen, iromba kezeirásával voltak betöltve. 
A ^különös eseményekft rovatában a következőket je
gyezte be az öngyilkos.

- Éjféltájban háromnegyed öt lírakor főbelőttem 
magamat. Semmi más nem történt.

Dummhájt! Harsogta dühöngve a lenevad 
és rámordult a legénységre:

— Mossátok föl a vért, barmok!
A legények megriadva engedelmeskedtek. A kony

hából meleg vizet hoztak föl es mosni kezdték a fo
lyosót.

A fenevad. a ki hidegen nézte a legénység mun
káját. egvre mormogott és elfojtott dühvcl mondta 
Skerlitz hadnagynak:

Ezek a magyar parasztok kötnivaló gazemberek. 
Esküt merek rá tenni, hogy csak azért ölik magukat, 
hogy bennünket kompromitáljanak. Nem igaz?

Természetesen, kapitány ur!
- Vagy nem bánunk mi velük elég embersé

gesen ?
- Hogyne, kapitány ur!

Hogy a sistergő istennyila? . . . Agyonverem 
a kutyát! Hat órai kurtavasat kap!

A hadnagy helyeslőleg bólintott a fejevei. - Nincs 
más mód mondta - ki kell köttetni. Hadd járjon 
egy kis bosztont. A kapitány felütötte a fejét.

Hm. te nem aludtál ma, hadnagy ur! Almosnak 
látszol. Tán bálban voltál?

- Igenis kapitány ur! De nagyon polgári mu
latság volt. Azok a paraszt-nyuzók rendezték és annyi 
volt ott a prókátor, hogy minden adósságom eszembe 
jutott. A fenevad kaczagott.

— Remek, eredeti! Pompás fiú vagy!
Te rád is gondoltunk, kapitány ur. A szép 

Lóri sokat beszélt rólad.
Hm! — Dimitrovics kapitánynak tetszett a 

dolog.
Jól van. — mondotta aztán megmerevűlve, - 

majd rátérünk még erre... Hé. Czifrák! tartson iskolát 
a legénységgel! Beszéljen a barmoknak az öngyilkos
ságról !
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ASZÓI) ÉS VIDÉKE 1902 május is.

ez a szeretet magyarázza meg. hogy aggódunk eite. 
hagy leltjük. de bízunk is benne. Ezer esztendő 
óta él itt a magyar és ezer veszély közt is u maradt 
az ur ebben a szép országban. Ez a nagy, neliez múlt 
biztosítéka a jövendőnek, es ha az ország lm liai meg
teszik kötelességüket: a jövő méltó folytatása lesz a 
múltnak.

HÍREK.
Lapunk t. ela/lxrtöinrk, valamint munka

társainknak Imhlmj ihmvprkrt kívánunk !

Kepviselotestületi közgyűlés. képviselőtes
tülete e hó 14-én rendkívüli közgyűlést tartott a város
háza tanácstermében. A közgyűlés főbb tárgyai voltak: 
az Albert) l’ál és a község közöli kötött és törvény
hatóságikig jóváhagyott szerződés bemutatási; továbbá 
a piacztér áthelyezése es rendezése, s végül a vágobiz- 
tosi teendők ellátása tárgyábani intézkedés. Különösen 
ez az utolsó pont provokált nagyobb vitát, melynek foly
tán elhatároztatott, hogy a vágóbiztosok tisztjük szigo
rúbb ellátása végeit megkerestetnek.

A gödöllői főjegyzői állás. Alig hogy nyugdíjazták 
Szondy Lajost a volt gödöllői főjegyzőt, a pályázatot 
még ki sem írták, maris megindult a hajsza állása 
iránt. S azóta folyik a korteskedés lelkesen, szakadat
lanul. Mint értesülünk. Eb-fántij Béla, a jelenlegi köz
szeretetben álló adóügyi jegyzőn kívül Ihtjitist-h Ee- 
rencz jelenlegi segédjegyző, kit Gödöllő népe minden
kihez szives, konczilians modoráért es nagy képzettségéért 
fiatal kora daczára azon rövid idő alatt, mióta itt van. 
mar is nagyon megkedvelt, továbbá llomonnmj Szilárd 
a hatva! ik egykori jegyzője kit valósággal k<»riiha- 
jongott a nyert informácziok szerint abban az időben 
a hatvani nép. s ma is mint kitűnő szakembert emle
get. s végül Koller Lajos a tápiósági jegyző, az álta
lánosan elismert szaktudós, a budapesti jegy zői tanfolyam 
első adótanára — fognak eddig pályázni. A nép között 
emlegetni hallottuk liitskry Gyula a csömöri. MixrZvn/ 
István a túrái. Htuiisch György a bagi és /•'</?/ Barna 
váczszentlászlói jegyzők nevét s akit elősször kelleti 
volna említenünk Eridről; Béla hévizgyörki jegyzőt, ki 
jelenleg helyettes főjegyző Gödöllőn s kit sokan szeret
nének megnyerni ez állásra, ő azonban nem pályázik 
és nem hagyja ott a györki népet, mely őt valósággal 
atyailag szereti. Mint ezen előkelő névsorból is látható: 
lesz elég pályázó a gödöllői főjegyzői állásra s igy 
módunkban lesz a jók közül a legjobbat kiválasztani 
varosunk éllére. Fődolog. hogy minden szavazatra jo
gosult képviselő-testületi tag legyen önálló es ne en
gedje magát a kortesek által befolyásoltatni szavazata 
érvényesítésénél.

Küldöttség az alispánnál. A Zugló kornyéken, kü
lönösen Csömör, Czinkota. Kerepes vidékén nem valami 
kitűnő a bizt' mság állapota. Napi renden vannak a 
lakásfeltörések, lopások, fosztogatások s ezért Rákos- 
Szt.-Mihályon az érdekellek gyűlést tartottak, melynek 
eredményeképp kedden, f. ho 13-án küldöttség ment 
Benitzky alispánhoz kérve, hogy eszközölje ki. hogy 
Rákosszentmihály külön csendőrőrsöt kapjon. Alispá
nunk igeretet tett közbenjárására, azonban kifejezést 
adott egyszersmint aggályainak is a siker tekintetében, 
mert hiszen Csömör község is csak most kapott állandó

Czifrak őrmester a legénységi szobába parancsolta 
a katonákat. A halottat egyelőié otthagyták a folyóson 
és leteritették a köpeny egével.

1 ehat kezdte az őrmester ma megölte 
magát a frajter Füstös. Persze, ti azt hiszitek, hogy saj
nálni kell.

A katonák lehorgasztották a fejüket. 
Czifrák őrmester dühbe jött.

A sváb legény, a ki a vér felmosása közben foly
ton keresztet vetett, kifordította szemeit, csak a fehérje 
látszott, mintha hideg lelné.

Czifrák őrmesternek bömbölt a hangja.
l’gy-e arra gondoltai most, hogy mi nem bánunk 

veletek emberségesen, mi?
A sváb legénynek egy arczizma sem rándull meg, 

csak a szemére borult valami nedves fátyol. Őrmester 
ui Czifrák nyájasan közeledett hozzá.

L’gy-e. édes fiam, igazam van? Te most azt 
gondolod magadban: vSzegény frájter. azért lőtte meg 
magát, mert rosszul bántak vele ezek a hóhéroké Mi? 

A legény hallgatott.
— Hát ki a hóhér? mondd! En? A kapitány ur? 
A szegény sváb legény megingott, oly hatalmas 

pofont mért az arczára, hogy a liu szeniefchérje egy
szerre vérbe borult.

őrmester ur Czifrák egy kissé lehűlt. Az adott 
pofon lecsillapította a veret.

- A katona öngyilkossága nagy bűn. folytatta 
aztán fontoskodva. — nagyobb mindennel.

L’jra dühbe jött. Hiába kereste a formai, nem tu
dott elég szelídet találni.

-- Éppen azért. kiáltott bömbölve. — mind
nyájatokat kikötlek, ha eszetekbe jut az öngyilkosság!

A legények szörnyű jámbor arezot igyekeztek 
vágni. 

csendőrőrsöt, a melyhez Rakos-Szent-Mihaly ma meg 
tartozik s mert járásunk területén a csendónir.sök 
száma már is nagy, sokkal na0yobb. mint más ha
sonló területtel biró járásokban s végül: mert a gö
döllői járás területén más községek pld. Ilévizvigyork. 
I nra s egvaltalan az Aszod korül fekvők. melyek az 

aszódi csendőr őrshöz tartoznak, sokkal több joggal 
kivanhatnák egy uj. önálló csendőr őrs felállítását a 
maguk számára.

A pestvideki esküdtszeki tárgyalások sorrendje. A 
pestvidéki törvénvszék esküdt Írósága május junius 
havi ülésszakában’a kővetkező bűnügyeket tárgyalja: 
Május 26-án Virág Zsuzsanna gyilkossági. május
'28-án Barta István szándékos emberölési. május
30-án 1‘ilhoffer Lipot gyilkosság kísérlete miatti. - 
junius 2-an Gábor András szándékos emberölés kísér
lete miatti. junius 4-én lloránszky l’ál szándékos 
emberölési, junius 6-án Szurok István gy ujtogatási, 

és jut ius 9-én Krainer Rezső gyilkossági bűnügyeit 
Az esküdtszéki tárgyalásokon Rónay Kamill királyi 
Ítélőtáblái bíró lóg elnökölni.

Gödöllő. Irta: FJpka Ferencz. Eg_> kis l’aedeker- 
szerü füzet jelent meg Ripka Ferencz tollából ezen a 
czimen. Tartalmazza Gödöllő históriai leírását népies 
formában. A könyv a gödöllői látogatok szamara ké
szült es csinos képekkel van díszítve. Mint emlekfüzet, 
kis méreteivel és csinos kiállításával tűnik ki. Ara: 

Szillí szét Aszódon. Egész heten telt ház elolt ját
szott Zolii n (ívnia társulatával. Sohasem hittük volna, 
hogy Aszod így kitegyen magaci t. Vasárnap a Zoltánná 
szombati jutalomjátékától mámoros kedélyek az 
hriiVíJín^ összevágó, kifogásolhatlan előadásában gyö
nyörködhettek. Hétfőn a Turltilrkos ferj-et adlak. Rákos.- 
Guti remek vigjátekán kitünően mulatott a szépszámú 
publikum. Kedden az Edriőkr ment Bcressi Gizaval. 
Csütörtökön Körösi Valér jutalmául S:uhiinil-ni adtak. 
Mondanunk sem kell, hogy a közönség valósággal ün
nepelte kedvencz.t. zsúfolásig megtöltötte a színhazat s 
minden felvonás után, de nyílt színen is ismételten 
hívta ki. Naiy jelenetei különösen tetszettek, éppúgy 
Kovács nagy áriája is: a l\t tinidre. Szombaton .1 ///<»- 
drll, vasárnap a KiiTiicsfurfamj megy. Nem mulaszthat
juk el gratulálni Zoltánnak es derék táisulatának ezen 
igazán szép erkö'csi és anyagi sikerhez, melylyel egy 
csapásra me hódította Aszod es vidéké közönségét. 
Merész vállalat volt, s övék az érdem, hogy ily szépén 
sikerült. A társulat - mint értesülünk e ho végéig 
fog Ászodon játszani, s aztán Hatvanba megy, a hol a 
nyári évad nagy részén át fog játszani, nem beteljük, 
hogy hasonl" sikerrel, mint Ászodon.

Mulatságok. .F aszódi pob/ári kör saját köny vlara 
javára május 19-én, pünkösdhétfőjén a kisbaglii erdőben 
tavaszi lanczmulaisagot tart. Beléptidij ferliszemelyenkint 
2 kor. Kezdete délután 3 órakor. Kedvezőtlen idő eseten 
a mulatság május 25-én tartatik meg. - .1 Jlödöllö- 
Ihsiii/öí Xipköiitirl'ii-cmirsiikl" sajat köny tára javára 
nemzetközi világpostávaí egybekötött nyári tánczmulat- 

ságot rendez özv. Németh Józsefné besnyői kerthelyisé
gében junius 1-én. A mulatság kezdete este 7 tinikor. 
Beléptidij személyenkint 1 korona, családjegy 2 korona. 
Azok a hölgyek, kik a legtöbb világposta-íevelezólapol 
kapjak, egy értéke^ es egy érdekes ajándékban része
sülnek. Kel ül fizetések a nemes czél érdekeben köszö
nettel fogadtatnak es hirlapilag nyugtáztatnak.

Hymen. Díszes esküvő volt f. hó 11-én a Jézus 
Szent Szivei templomában Budapesten. I)r. Gyarmati

Na ne is. mert megemlegetitek a Jehovát!
Kunéi a káromkodásnál egy jámbor zsidó gyerek 

felfohászkodva fúrta szemeit a plafondr.i. Őrmester ur 
Czifrak észrevette.

No fiam, érted nem volna kár. ha holnap már 
a Jozalat völgyében imádkoznád a talmudot.

A jámbor katonának megreszketett a keze, egy 
köny kibuggyant az orczájára. Az őrmester kegyetlen 
nyugalommal mondta:

- Hal órai kurtavasal kapsz. Majd megtanilalak 
én keménységre. Az ilyen emberekből lesznek aztán az 
öngyilkosok.

Ennél a gondolatnál újra elfutotta a méreg.
Akasztóin nektek, nem golyó! En és a kapitány 

ur eleget mondtuk nektek, hogy mi a katonai legyeiéin. 
Persze nektek nem Ízlik. Az egyik visszasírja a dajká
ját. a másik az édesanyja köténye mellé vágyik. És 
még azt mondjátok, hogy rosszul bánunk 'eletek. Iliit 
nem kellene ndndnyájótokal agyonverni? Hiszen a fráj- 
ter Füstös is mért halt meg? Mert megsértette .1 fegyel
met. Hát nem mondtam én. hogy a tizes tölténydobozt 
nem szabad felnyitni: Mi? Látjátok, azért halt illeg ő. 
Ha nem nyitja fel a tölténydohozt, most el. És még 
ilyennek jár ki a parádés temetés. Az árokba kéne 
dobni, mint a kutyát! Mert kutyák vagytok ti is. No 
de várjatok, majd esinulok én itt rendet.' Ilopták! Meg
értettétek? Ti állatok!... Hogy állsz ott. te szekérlóes? 
Ide tartsd a pofád! Nesze! Ez kell nektek. I ladd lásson 
csillagokul a szemetek, majd altkor nem kívánjátok a 
menny beli üdvösséget..... Hogy mi nem bánunk jól 
veletek? En meg n kapitány ur? Ti piros tojások, majd 
sorra koezogtatlak mindnyájatokul! Majd adok én nek
tek öngyilkosságot! Barmok, gézengúzok! Ahtretten!

Ez. volt a frájter ur Füstös halotti beszéde.

Pnkots JózseC

Viktor ügyvéd vezette oltárhoz Maiit mer Ildiin < 
j és kir. udvari magkereskedő leányát l.enket. Az.e-'a,!,.," 

jelen voltak a nagyszámú es előkelő rokonságon 
I a Budapesten időző gazdák és kerteszek sz.inv.j„ld 

nemcsak számos magyar, hanem több külföldi olsői.mgu 
keieskedö. Ott voltak azonkívül magyar es ... n'i, 
gazdasági egyesületek képviselői, valamint számos . 
véd és hiro I lalomszánirn érkesztek üdvözletek . 
minden részéből. A liatal házaspár az esküv.. iillu: 

! nászúira utazott Olaszországba.
Gtitlt' i!< fijyalmá'is.k A küii'oldí pausz sz,.-i. .

mértekben pótolja a tatai tojás szén a>,-ik.'iii. ló 
a lapunk nini számában megjelent erre voiratko . 
detésre.

Elítéli jegyző. M«y cr Liijm vall esiktare-.., 
Imnügreben e ho Ui-an hirdetlek ki az ítéletet. |, 
szerint a viukott sikkasztás büntette miatt :i' - évi ,,g.. 
házra (teltetett. I’gy az elitéit, mint az ügyész lelehbe lek,

A ..Wlenei' Motle" május lö-iki füzete éppen ... v 
jelem meg a könyvpiacznn. A remek kopekkel illuszt
rált füzet legfőképen a nyári divatot adja nők. árnak 
es gyermekek részére. Szembeötlően szépek a s,. 
séta- es l'ürdő-toilettek. A ruha kiegészítője a kálim, s 
ezért e füzet nem kevesebb, mint 25 uj kiilap-nm.lclli 
tartalmaz. Hasonló gazdag a kézimunka- s u inukat u., 
részé is. Érdekes a konyhai havi receptje. Szóval min. 
den van a lapban, a mi egy nőnek szükséges. Elmize- 
tési ára negyedévenként .’l kor. Megrendelhető a kiudii- 
hivatalban : VI.. Gumpendorferstrasse 87.

Lopás a vasúton. A in. á. v. rákos kérész, túri .tll... 
nrisiti nagyszabású lopásuknak jöttek nyomára. Tniii 
János ináiházo az állomásra érkezett csomagokat dézs
málta meg egy idő óta rendszeresen. A dolgot a kcr.sz- 
turi állomás hivatalnoki kara már régebb idő óta ügyeli; 
mull cv októberében érkezett hozzá az első panasz Kulin 
Jakabné rákoskeresztúri lakos részéről, akinek Bőből 
érkezett csomagjából IM) kor. értékű ruhanemű ve-zelt 
el. Azóta Lukács József rákoskeresztúri nyaraló és Diussy 
Gizella munkásotthoi i lakos részéről tc'etjtl puinsz 
nagyobb szabású lopások miatt. A hivatal »s nyomoz,is 
mindig a rákoskeresztúri állomásra vezet.tt s így csak 
a tettest nem tudták elfogni, bár tudtak, hogy a cso
magok ott lesznek megdézsmálva. Vegre a csendőr-, get 
a lopott holmi nyomra vezette s Tóth János inállia/.o 
személyében cl is lógták a tolvajt, a ki a vizsgalat fo
lyamán töredelmes vallomást tel’. Természetes. hogy ez 
esetből kifolyólag a kár az államvasutat terheli; érthe
tetlen azonban, hogy miként húzódhatott ez ügynek a 
kiderítése ily huzamos ideig. Ezt mi csakis az ellen
őrzés hiányosságának tulajd*  nitjuk.

Török A. es Társa a legnagyobb fővárosi osztály- 
sorsjegy főelarusito, Ki ne ismerné ez országszerte 

; kedvelt, szerencsés bankházat? Kevés ezégnek sikerült 
a játszó közönség kegyéi oly nagy mértékben meg
nyerni, mint 'Török A. es 'Társának. A bankház áltál 
gyakorlatba vett elv. hogy vevőivel a legmesszebbmenő 
előzékenységet tanúsítja és azokat jól szolgaija ki. ha
lásnak mutatkozott. Vevőköre folyton nagyobbodott és 
az állandó forgalom növekedése folytán a Váczi-km'iit 
■I alatti löldszinti es másodemeleti főüzkt szűknek bi
zonyult; ugyannyira. hogy a foűzlctet a hasoiilithaii.miil 
nagyobb Teiéz-körut 46 b. helyiségbe helyezte at. Ezei - 
kivül a főváros négy nagy kerületeben fióküzletei is 
vannak és pétiig: V., Váczi-körut 4.. I\'.. Muzium-k •iiit 
11.. VII.. Erzsébet-loh-ui 54 és Kercpesi-ut 32. sz. Min
dezek után azoknak, kik az oszlálysorsjátékban ke esik 
szerencséjüket, a szerencse által kiválóan kegyelt 'I miik 
A. és 'Társa bankházát ajánlhatjuk. E ezég a n i/is 
22-én. csütörtökön kezdődő I. osztályú húzáshoz ’rs- 
jegyeket eredeti árban árusít és pedig 1 i sorsjeg. T-' 
korona. 1 j sorsjegy 6 korona. 1 i sorsjegy 3 ko> ma. 
1 * sorsjegy 1 korona 5t) fillér. 'Török A. es I nsa 
bankház mai hirdetésére felhívjuk olvasóink ligyc lét.

Rabló világ Gödöllőn. Hogy az udvait v., mk. 
annyi a csendőr Gödöllőn, hogy itt is. ott is mii m- 
talan csak cse időit latunk szeite a városban. A mii 
feltűnőbbek a f. ho 15-ére. csütörtökre viradóra itt ’i- 
télit betörési kísérletek. A város közepén, a Ilid-; ói
ban törtek be id. Gold Ignácznál. majd olt munkájú ni 
megzavartatva. Madocs Karoly tanítónál. Itt azo .m 
szinten sikertelen maradt a kísérletük, amemiy.ibv 
erősen zárt ablaktáblákat betörni nem tudták.

Betörések, l’jabb időben csodálatosan napi ie. mn 
vannak Rákos-Szt.-Mihályon a betörések. A múlt 1 -11
ismét öt helyen törtek be még lakatlan villákba. ó'- 

I mányt azonban csak Dinczing Tivadar és dr. Vad. zv 
I Albert budapesti lakosok villáiban talállak, m?

többiekben semmi elvihető ingóság nem volt. I 'eI 
villát aztán valósággal kifosztották. Ruhaneiim '■ 
ágy neműt, evő eszközöket és más apró díszítési T 
gokat. szóval ami csak elvihető volt elvittek, a bút '• 
kát megrongálták, feltörték, összezúzták. Érdekes, i

i a betörések mar régebbi keletűek, mint azt a nyom s 
I kiderítette, tulajdonosaik azonban csak most jötte a. 

mert a múlt ősz óta nem látogatták meg nyaral1 1 • 
A nyomozás nem kevesebb, mint 18 nyaraló tulajd 
feljelentésére folyik, azonban ez ideig eredményre 
vezeteti.

Czinkotai Amazon. Eötvös Zsófija méltán áll 
czias asszony Iliiében Czinkotán. E. hó 8-án kon c 
szóváltásba elegyedett Huszár József czinkotai lege 
Amelynek vége háború lett, melyből a harczias 
került ki győztesen, amennyiben úgy Huszárt, m : 
annak védelmére siető Genes Lászlót egy ásóval 1 
posan ellátta. Az érdemes hölgy a gödöllői jáia- 
ságnak fog számot adhi tettéről.
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Rövid hírek. Tolfij l>,,ez Annii cscEdlefmv 
Ki mái' nwsziibb úiő otn szolgált Uiwy J«>zst}f voros. 

„I,., , .'i'cskciiőncl. cg\ csőin,, riilinneiníi es ininie.'v
% ;ő érő ékszer ellopása után guzdajal.,1 még. 
illáit. \ hűtlen cselédet most országszerte körözik. 

l/rreiu/O ' ^Iiiéli/mnnl <•//<■». Vnsnrnnp történt, bogi 
' személyvonat egy első osztályú koc-ijfiiw’;
' , abl... :t Uiikoskeresztur es a Munkás-i itthon álla 
‘nl'.,s,',k . valaki egy kővel bedobta. A beeseti k., 
r,.i; v,.:; feltalálható a kocsi l'elscjcben s mindenki azt 
hilie. hogy lövés történt a vonatra. Érthető teh.it az. 
,1(1/0 közönség nagy konsternáe/ioja s különösen az 
pién, I.ogsi oszti'ilyiiban utazó hölgyek ijedtsége. Ez 
.j.ipoii téves hírek is járták be a fővárosi esti lapokat, 
■„elvek nagyobhszabiisu inerény létről szollak. E hírből 
,i niini a nyomozás kidéi itette csak annyi igaz, hege 
1|.’iizessi Imre Munkásotthon telepi lakos 1 | éves Zsig- 
n,,,i’id nevii lia játékból köveket dobált u vonatra s 
betiirle egyik kocsi ablakát. 7’,//, „ ,:,7
Heged is Károly csendorörsvezető tetten érte Hubenesok 
Istvánt Aszódon épen mikor az az állomásról hamm 
sza| dr-zkat vitt hazafele a vállán. A lopott jószágot 
eldobva elakart futni, de elfogatott. Beismerte tettét.

Főnyeremény 
esetleg 

500.000 márka
Szorem.si'- 
liii-detés!

A nyereményért 
az állam 

kezeskedik

Felhívás a Hamburg-állam által biztosított 

nagy pénzsorsjáték 
nyereményeiben való részvételre, mely sorsjátékban 

11 millió 202.000 niíirka 
kerül kiűzetésre.

Ezen előnyös pénzsorsjáték tervszerűen csak 11.800 
smsjepyet tartalmaz. - nyereményei a következők: 

A legnagyobb nyeremény esetleg 500.000 márka.
' a 300000 márka
■i\ i 200000

1 • 100000

1 ;i 7501)0
,i 7ooo()

1
1

a (>5000 
a (iOOOO

1 a 55000
;i 50000

1 a 40000
1 ■ a 30000
1 a 20000

l'i nyer.

102 »
150

4

a 10000 marka 
;i 50(11)
a 30(10
a 2000
a 1500

012 a |O(M)
1030 • a 300

20 a 250
77 » :i 200

30053 a 109
1)081) nv. a 150, >48, 115, 100 

10882 ny. a 78. 45, 21 marka.
összesen 59010 nyeremény.

•ti \ Igy pár hó alatt 7 osztályban biztosan kisorsoltatik.
\ főnyeremény az 1-ső osztályban 't(ij)iH) NI., 

a 2-ik osztályban őő/W .\l.. a 3-ikban itiiJNNi M.. 
a l-ikb’en fiiiJiDf) M.. az 5-ikben M„ a ö-ikban 
7í>J)IH) M., a 7-ikben 20(1,(11/0 márka es a 300.000 
márka jutalommal együtt esetleg '>00,000 márka.

Az első osztályra, melynek húzása hivatalosan 
fog mcgállapittatni,

egy egész eredeti sorsjegy csak 7. korona 
egy fél » » » 3.50 »
cg\ negyed » » » 175 »

A következő osztályokra szóló befizetések vsa 
potowieményjegyzék, ti hivatalos es állami czimerrel 
ellátót sorsolási terven láthatók, melyet én kíván
ságé, cl.ire ingyen és franco küldök meg.

A nyeremények kiűzetése és elküldése gyorsan 
és a legszigorúbb titoktartás mellett dirckt történik.

Megrendeléseket utánvéttel, vagy a pénz előle
gig . küldése ellenében teljesítek.

A megrendeléseket kérem a közeli húzásra 
lek: :?tiel azonnal, de legkésőbb 

folyó évi május hó 22-ig bizalommal 

id. HECKSCHER SÁMUEL
bankházához I Iimibnrylmn.

H'02 V. számhoz.

Árocrcsi hirdetmény.
hilirolt kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré te- 

sZ'- a gödöllői kir. járásbíróságnak 1902 évi \. 348|2 sz.
I Dr. Zach.ir Kálmán ügyvéd áltál képviselt Urban János 

■ő - eszére ,IZ Ált. aerogengáz r. t. alperes ellen 552 kor. 8( lill.
es jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan 

*’rv|i , Icfoglnlt 2288 koronára becsült ingóságokra, a fent- 
l',VZl "döllői királyi jbiróság fenti szánni végzésével az árverés 
1 re" " íven, annak a felülfoglaltatok követelése erejéig is, amenv- 

."k törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakasan 
AlZOdoa leendő megtartására határidőül 1902. évi május hó 22-ik 
"ólának délutáni 3 órája tüzelik ki, mikor a bin.ilag lefoglalt 

"■ lustcrck, lampaiivegek, gázmérő órák, különféle vas- es 
Ivz '• ■ ó lámpák, szivaltyn, takaréktózhelyek, légszesz bereiidc- 
Zv'1,' egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés 
'"ülc: s/uség esetén hecsiiron alul is el fognak adatni.

■'hivatnak mindazok, a kik az elárverezendő ingóságok 
'ltvl 'I a végrehajtató követelései megelőző kielegillctesiiez 

"got, amennyiben részükre foglalás korábban eszközölte- 
c” es ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi-
'Ztl1 ' sőbhségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig aloliit 

:"-k vagy Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelentem 
\ törvényes határidő a hirdetménynek a biro>ag láb- 

■jőy 1 ggesztését’ követő naptól szamiltatik. Kelt Godollon, 
május ,hó 4-ik napján.

BUhl Ambrus -. k.. kir. bír.

\ | . « '1'1 c'"lt u,1"l szerezzenek
A 1( Hor\ US(l llOk meggvoződcM. melyik gyárt

mány a legjobbI!

Drezdai motor gyár részn.-f.
• l’./eő.ti IHLI.Ei

. irij.i uiisinc.i benzin c- gazmoto
rokat benzinlokomobilokat .\Lhm»k, takar
mány-kamrák. csépié* o minden más üzemhez

' i’io ,., legtökeletflsebb. legegyszerűbb szer- 
közelii. legtart isabb. legkönnyebb kezelésű es leg
olcsóbb üzemű gépek Legelőkelőbb relerencziák 
több évi lcgkielégiti'bb üzemekről rendelkezésre.

Vezérképviselet es mintaraktár: Gellert Ignácz és Társánál 
BUDAPEST. VI-. Teréz-körut- 41. szám a nyugati pályaudvar közelében).

____ JVíindcn kiállításon és versenyvízsgálaton legelső __ 
dijakkal kitüntetve!

Kühne E.
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában

Mosonban
u legjobb anyagból, elismert gondos kivitelben kaphatók. 

I.cunjabb szerkezetű egysoros és többsoros kapálóeszközök, 
czukoi i épa, burgonya stb. megmunkálására, 

Amerikai kézikapáló (kor. 16.50),
tisborr.c-íóle hírneves „Columbia" fűkaszáló és aratógépek.

Hollingsworth szénagereblyek. 
Járgányos cséplökészletek minden

nagyságban, 
Konkolyválasztó gépek.

különböző szerkezetű gabonatisztitó-
Ó8 szelelö-rosták

s egyéb gazdasági gépek dús választékban.

Főraktár:

Budapest. VI. Váczi-körut 57|a
Részlete árjegyzék szívesen küldetik.

7.M munkán.Ahtp, ISi'!.

Az: <‘Iíj-íiih‘i*í Ój-í ím<>l>l>

Cséplőgépek
szabad. ujKeiiöijyiiriivol ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány- 
es 

gázhajtásra.

Aczél ekék I. 2. 3 es 4 barázdásuak

Rét. moha, tagozott es diagonal Boronák
Gyűrűs és sima aczél lemez, földi hengerek.

A«> |-i< -óin S <‘t

A, r a t ó - Q) é p e k 
fűnek herének.

Szenagyíijtök es arató gereblyék. Szénaforditók. 

Szabad.-aszaló készülék esS£k 
Bor és gyümölcs sajtók.

< ■ vuinöl<<*"•  x.ol«> z.iiz.<>).-
es bogyomorzsolok.

Önműködő szabadalmazott szóló fecskendő 

„SYPHON1 A", 
Torniáncs és vértetíl pusztítására. 

Szállítható takarék tűzhelyek, 
legujabb szerkezetben

Járgányok,
d o ii ó á 1 I a I befogására, 

Legújabb gabona-tisztitó-rosták.
'IRII IIR K és KUKORICXA IHORZSOÍÓK, 

Szecska vágók, darálók répavágók.

Széna és szalmaprések,
valamint minden más fajta gazdasági gépeket 

készítenek és szállítanak

M A YF A RTH PH. és TÁ RSA.
cs. és kir. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, rasöiitodék és i'asliáiiioriliiiock

B É C S. II i Taborstrasse 71.
Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst es bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. 

Részletes árjegyzék és elismerölevél ingyen. Képviselők és viszontelárusitók kerestetnek.
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Schulcz 3.
GÖDÖLLŐ, Ferencz József-tér.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Van szerencsém a t. közönség figyelmét 
felhívni jól felszerelt

JCőnyvnyomöámra, 
Könyvkötészetemre és -A'.xx 

papirkereskedésentre.
€lvállalok: egyes müveket, hírlapokat, 

ügyvédi-, községi-, pénzintézeti- gazdasági és 
egyleti nyomtatványokat, kereskedők és iparo- I

ü

txwmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

köiiyviiyoiiitliija. -liszkonyvkoteszete. 
£ I p n p i i'- és I ró sz e r k e r e * k e-I és<•

; sok részére üzleti könyveket, czégnyomással 
ellátott levélpapírt és borítékokat, számlákat, 

j árjegyzékeket, czimkártyákat s minőén néven 
f nevezendő nyomtatványokat ízléses kivitelben 

és a legjutányosabb árakon való elkészítésre.

£ A i/'inthtlrniiilii nth lwHil /■ rib in a iinnliil 
$ kilhh il, : I tsi hli ilhlk o )III')IIII/Í>’<1 2/ ■ </«/. Ii'iiii/hhli £
puliik <5 mcninii'iii /S -á" ii/nll elk> * :ith’tik. Mii/- 

f renilrlé.-tih'l úiisih- .-rtí-n .-:riiiílii<>. u iljüi kk.

100 drb névjegy (csontpapiron) 1 kor. lelj.

I
I
I

<x^''Y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\\  XXXXXXXXXXXXXXXXX '

Unntno kapcsuk és rézbélyegzök
1 V11IV kJ i jutányos áron 2 nap alatt készíttetnek.

LátképeS levelezőlapok legnagyobb választékban! 

Saját kiadású gödöllői látképes levelezőlapok.

1000

1000 
10K> 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
10(10

100

ív ügyvédi nyomtatvány (minta utáni 
legfinomabb fehér papíron .... 
drb........................................................
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb jegyzék...........................................
drb levelezőlap....................................
drb meghívó itöbbszínű nyomással) 
2.4o koronatol feljebb

takarékpénztári leszámitoló-jegy 
váltólejárati felszólítás (másolható 
levélpapír czégnyomással . .
boríték................................................
nagy czimkártya........................
üzleti számla....................................

kor.

10
6
4
0

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

-1

Köhögés, rekedtség is cliujdlkásódás 
hatásúak

Egger m e 1 I p o s z í illái, 

az étvágyat nem kit 11 • izűök.
Doboza 1 korona és korona, fróba-loloiz őt) !!! .

ló- cs szclkiildcsi raktár:

..Nádor” gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16,
Kapható Gödöllőn: Szentmiklósi Béla gyógyszertárában.
Alberti-lrsan: Langhof (Aula gyógyszertárában. Aszódon: 

Sárkány László g\ ógy szertárában.

A _>>
,1-

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

íz

1000000
m *

.JKGiYZJl-Jlv

50,000 iiyercrasiiyiK.;.
Legnagyobb nyeremény a logezerenosAsobl- i'Hoiiion

Í.OÍMKOÍM) korona.
Korona

1 jutalom
1 nyer, á
1
«
1
1
1
ü
1
S
1
T
S

31
®7

8
483
7®8

1888
1»O

81700
8000
4000

50
3000
2000

■a
J31őE1

b
S El 

■e ÍA

■ 
.M 
tO 
■o 
o

oá

cn 
‘O

co 
■<x>

9

V

9

*

o

9

*

*

<• BiVl KORONA '
/S^r ESETLEG A LEGNAGYOBB NYEREMÉNY K ||-

£4>OO4M>
1OOO<M»

8OO<M 
7<MMM)

44MM>0
80O<Mt>
231100 
20000 
13000 
íoooo 
5000 
sooo 
2000 
1OOO
300 
soo
200 
I 70
130
1OO

ÍÓO
40

50,000, ‘"i, I3.I6Ö7ÓU0

Kiváló saph> 1 €< >K-n<;! ’
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk!

Hat millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsiilt vevőink! 
.1: ri/iiii li'i/' liiili'isttbb snrsjiiiíkii a mi m. kir. szabad,

osztalvsorsjatekunk. mely nemsokára újból kezdetéi veszi.

11)0,00(1 sorsjegy 50.000
l’KNZ.W KRKMK.XA HL sorsoltatik ki. tehát az összes sorsjegyek 
fele nyer a mellékelt sorsolási jegyzek kimutatása szerint.

üt hónap alatt -eszesen Tizenhárom millió 600.000 koronát, 
egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat 'illniiii hl. 
ib/ili-li-t nlnll all.

Az l-so

'?/.'/
•'!/!/ 
'HU .

A sorsjegyeket 
küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul.

Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb 

folyó óv május hó 22-ig 
mely napon a húzás kezdetét veszi, bizalommal hozzánk küldeni. 

TÖKÖK A. és TAKSA 
biiiikliúz BUDAPEST.

——jtazánk legnagyobb öetail osztálysorsjáték üzlete. =
Eőárudánk osztálysorsjátek osztályai: 

Ed üzlet: 17.. Teréz-korút 46 a 
Tiókok: I idézi körút 4. 

.. 2. .)/azeam-körút II.
„ 3. Erzsébet-kör út éí4.

osztály eredeti sorsjeytjeiiiek tervszerű bet-.íjci 
u iliih-'.iiil
>i'yil'«l
/■.I

vagyis I .öo korona
» 3. >)
» 6. »
» 12. ’>

•i ix'ii: ellenében

Török A. és Társa bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab, osztály

sorsjáték eiedeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. 
Az összeget I mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)

< utánvételezni kérem.
korona összegben | postautalványnyal küldöm.

x

\lc Corinick llarvesling Machiiie-Coiiipanv
((’liiwói aratógépsyár)

A Magyar ált. köszénbánya r. t.
BUDAPEST

ajánlja

Tatai
Királdi
Sajó-Szent-Péteri
Doroghi
Tokodi 1

Ebszönyi 
Mészportrágyázáshoz!

Tatai tojás-szén (brikett).
Ebszönyi mész I

— A tatai tojás-szén (brikett) minőségben vetekedik a porosz 
szénnel és sokkal olcsóbb! •"

jó minőségű szeneit 
rendkívül jutányos áron.

Kévekötő ;
Fűkaszálógép,

aratógép,

•< **TW‘ .‘,y- -

Köszörükészülék,
„Jaisy" marokrakó aratógép, 

gyártmány
Ne vásároljon, mig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte.

-------------  = Tessek mintakönyvet kérni!

Évi termelés: 
362.OGO (lep.

Willinin .). Stillinan.
igazgat-».

NYOMATOTT S< lll'LCZ .1. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÓDOt.l.O.N.

Szénagyüjtő gereblye és
Kévekötő-fonal 

a i.
Olcsó tartalékrészek óriási raktára

gereblye és

Biidiipcsí.
V. kerület. Vnczl-ut 3b nj!L


