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Bérmüiilellen leveliket nem fogadunk el.
K ./iratok nem adat i k vissz;.

Nyelvében él a nemzet.
Magy.>r nyelven dicsérjük az Urat! Széles 

e ház'bán, amelyet az első magyar király 
bölcsessége megváltott az őspogány hittől, ma
gyar nyelven zengjen a dicséret a Magyarok 
Istenéhez, a ki annyi viszály és balszerencse 
közt megtartotta nemzetét egy ezredéven át.

Hangzatosabb, édes bűbájjal csengőob, 
szebb nyelv van-e a világon magyar nyelvnél? 
Magyar fülnek édes zenéje, magyar léleknek 
magyar szivnek legszebb imádsága ez 1

Ebben a nagy emberi társadalomban a sok 
czifra, h italmas, büszke nemzet között olyan 
a magyar, mint a tüskétől megtépett, ágtól meg
védett árva fiú. A zápor megverte, a nap 
lesütötte. Senkije és se nmijc nínc i és a sze
retet szava nélkül megy előre az élet nagy 
országulján. De nem kell félteni.

Ez a flu keményfáju legény. Szivében nagy 
emlékeket és nagy álmokat hord. Az emlékek 
ezerévnek viharaiból szállnak ki s az álmos uj 
ezredévre szóin k.

Sorsunk és rendeltetésünk, hovy minden
képen ki legyünk zárva a nyigafi világ nagy 
társadalmának közösségéből. A nyelvünk idegen 
a föld kerekségén. Lelkét megérteni, szellemét 
kifogni nem tudja a nyugati fül A benne 
rejlí erő, a benne viharzó rnmzeti öntudat 
meg n<m ihletheti a nyugati hibrid jellemet. 
Legyünk büszkék erre. Ez a mi kiválóságunk, 
a mi szuverénitásunk. Mi más nye’ven, külön 
nyelvim dicsérjük az urat, amint" ogy Isten 
fogalmiból is elvontuk az általmo sápokat és 
hisszük, valljuk, hogy az ur lényegében van 
egy parányi rész, a mely egyedül és csupán 
értünk érez. Mi absztr8háltuk az Urnák isteni 
léiyegél és lelkünk mélyén oltárt emeltünk a 

megjelenik minden vasárnap.

F lelős szerkesztő: NyIry Lajos.

Magyarok Istenének! Ez a sovinizmus) a 
ni mzeinek legszentebb és legszebb imádsága 
Istenéhez és ennek az imádságnak a nyelve 
esik egy hihet: — magyar!

Hata'ma, indulata, szine, csillogása ennek 
a nyelvnek nemzeti önállósásunk kifejezője, 
nemzeti erőnk biztosítéka. Vele élünk az ö- 
rökkön örökké való időkig, de nélküle megha
lunk egy szellő fuvallatnyi pillanat alatt. Akar
juk a hiláli és mást se kell lenni, mint lemon
dani nyelvűn rőll D nem akarjuk!

A magyar ne nzet é elének, boldogulásának 
és Írtalmi fejlődésének ír nyitói megérti. immár 
a magyar nyelvnek ez igézetes erejét. Tudják, 
hogy belőle sugárzik ki a nemzeti génusz 
ételfentarló ereje. Tudják, hogy nélküle a Duna- 
Tisza táján meghalna a magyar. Hármas ko
porsóba kerü'ne. a halál, szolgaság és névte
lenség koporsójába! A sírját, mint egykoron a 
hármas köp .rsóba zárt Atilláét, soha fel nem 
talá'ná senki sem.

A közoklatá ügyi tár za ezidőszerinli mi- 
nistera Wlassics Gyula teljes fontosságában 
megérti a ina yir nyelvnek e nemzet fentartéó 
lényegéi. Ennek az érzésnek a n őmén, a mely 
it.l litive él a bgulólsó mr .'yar embernek b a 
lelke iné y n, rendel let a«olt ki a kultuszmi- 
i.iszl r, a mel nek az a czélja, hogy a magyar 
nyelv védelmét biztosítsa és használalát elő- 
se.ilse.

Ez a rendelet a magyar tanfelügyelőkhöz 
szól és az 1879-iki közoktatá ü yi törvénynek 
szigorú vé. reh ijlását, a mely a magyar nyelv 
általánosan kötelező okta ását szabályozza, te
szi kö'elessé, gé.

Ma, :i nemzetiségi fészkelődé ek és tulka- 
písok kor./aktiban ez a rendeb t, a mely vol
taképp n nem más, mint így 25 év ú"i élő

Szerkesztőség es kiadóhivatal:
Aszódon, Grosz. K. papi kereskedésében.

Hirdetések
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 

sora 60 fillér Előfizetőinknek nagy árki dv-znióny.

törvény végrehajtásának a szorgalmazási, igen 
fontos jelenség- Ebb. n a rendeletben benne 
van a köztudat hitvallása, a m ly a magyar 
nyelv szerepét a maga jelentőségéin z méri.

Mi, a kik itt élünk és küzdünk a létfen- 
tartá linkért s rnhéz híjainkban a Magyarok 
Istenéhez fordulunk segítségért, mi magyarok 
ennek a véráztatott földnek a záporvert, nap
lesütött árva fiai a nyelv összekapcsoló, egy- 
egybeforrasztó erején- I fogva állhatunk szembe 
csupán, mint egy test és egy lélek, aránk örő, 
ellenséges áramlatokkal.

Ez ea nyelv a mi fegyverzetünk és pán- 
czélzalunk, a melyin nem vesz erőt semmi 
nemzetiségi orvtámadás. Ennek a nyelvnek lelke 
és szelleme a Rákóczy-induló előrelürő hang
rohamában viharzik a Hymnusz szelíd, imád- 
sáros h rmoni.iji.ban csillapul meg. Ez önti 
szivünkbe a hitel, reményt, az erőt, az indu
latot s a béke csöndjét, nyugalmát A mi erő 
e nemzetben él, az nyelveben bir,a gyökerét 
a mi álmot a magyar szív megtermel, annak 
szine, kivirágozása, fénye a n.agyar nyelvben 
kif jezésre talál.

A magysr nyelv a mi végvárunk a inét- 
feladni, lerombolni nem lehet és nem ' 
soh ! Erre segítsen meg minket a Magi 
Isten • I

Magtár szövetkezetek.
Köz azdasági életünk ma már azon a fo

kon áll, hogy a kis erőknek okvitlen tömö
rülni kell, ha megal.arnak élni. Különösen áll 
ez a mezőgazdákra és az ipirosokra, még pedig 
mindkét nemből a nagytöbbségre vagyis a kis
gazdára és iparosra. Még egyenkint semmit 
sem vagy é. pi-n keveset tehetnek, addig váll-

TÁRCZA.

A három feleség.
— Irta: Hollósy Mihály -

Jnnkovich László a kölöncz tormé’zetü, gazdag 
földbirtokos körülbelül a fő. évéi taposhatta már miro 
ráfany-rodott a házasságra. Azt is csak azon bölcs 
okból h'iinroz'a el magában, mert a cselédség meg a 
házirend i.agvon aggatott neki s észszerűnek találta, 
fwgy a veszödóst vetik másra ruházza át. Ft le égül 
is vette egy szomszéd földbirtokos 22 éves leányát.

Ugyanis Jankovich uram a boldog uj házas szén- 
VOdélyes vadász ember vöt, kinek a vadtVz ebekben 
telj legímgyobc öröme, s különösen egy szép vizslája 
’ol déd' lgotelt kedvencze. a kit annyira magi hoz 
^oktatott, hogy n ég az éjszakákat is vei- töltötte el. 
Hí Jankovich pihenni tért, kedvei ez kulyá a szokás 
•zerint a takaró alá kéredzkedett, a hol gazdija lábán 
Keresztbe feküdt.

U 1 az uj menyecske elfoglalta asszonyi tiszté’ 
ekö dúl- volt, hogy a kutya ellen felszólaljon, s öt 
1 hálózz diából kibotozza.

-i kutya csak kutya. Nem illitli meg az a 
®eglisz!o. . , hogy gazdájával közös szobábi n háljon.

:i) estrjk e szavaz Jankovich uramnfck, de 
tnthogy íz asszony oly erélyesen ragaszkodót a maga 

árához. hát ráhagyta.
Lin : i igy hívták az ebet— ilyformán kirekedt 

az uraí életből.
.. ./ 1 égés állat azonban nagyon szivére vehette
l . “Ja olhidegk'ését, mert sehogy sem bírta az o 
mií ?SZOv°l megérteni, hogy miként lehet egy asszony 
J a?1 kizápni a hálószobából. E felelt való clkeso- 
ifinViiA n C8aP°tt is a boldog nász éjszakán olyan

• ''ást, hogy nern hunyhatta le szemét teremtett

léluk a háznál. A cseléds >g hiába csittitgalta Linda 
nagyságát, csi hol’, harapott, majd olyan éktelen vo- 
nilátban tört ki, mely ritkán hangzott fájda'masabban 
és panaszosaiban a maga nemeién.

Éi Jankovich ur. m mindezt az olsö keresztény 
marlyros nyugalmával tkrte, pedig úgy rémiéit neki 
mintha csak nngykést forgatnának a szivében ... Ez 
mórgezto meg az ö e’sö ná zéij- lét.

Hit az asszony! . . • '"int v-lami vérszomjas 
amazon j >rt f-1, alá a szobában s kiinonpván Linda 

j f járó a ha'á'os ítéletet. Jankovich uram Iá szó'ag 
I nyugodtan hallgatta meny sszonya ideg, s kif .kudásait, 

egy szóval se. felelt —• de imái többet gondolt.
Másnap, hogy o komédia mcgísmé Hódolt Jankó- 

vichnak nem volt szive hozzá, hogy u.ból végig hall
gassa azt ... A 11 tál feloség ellenére is bebocsátá 
a g'öng' szivü el e'

— No nézd lelkem — vígasztalé a pattogós 
t menyecskét — légy irgalmas i ánta, ha nem alszik is 

mellettem, legalabc a szobába férjünk el ve'e.
Csakhogy Linda okos á'lat volt Tudta, hogy a 

kinek kncsit ad, kereket is ad hozzá az Isten . . . 
Mi l a ki igaz ti ztél végzi, egy uguVsal olt termeit 
szókul*,  helyén s megigazította az ö kényelme’ nyo- 
szolyáját

Hogy heves szóváltásra adott alkalmat e dolog 
azt mondanunk som kell, a min k követkeyménye az 
lelt, hogy az asszony éjn k éj zakójón szjkérbe foga
tolt s a faképnél hagyta hnjlitháfatlan élot'órsát.

Csak mikor az asszony már kijutott az udvarból 
lélegzett fel megkönnyebtillcn Jankovich uram s a 
bosszúság legkisebb hire nélkül megsimogalta Linda 
okos fejét. .

— Hadd szaladjon, ha kedve tartja! C«ak nem 
hagyom el a kutyámul egy asszonyért!

Az asszony pedig a k c’islól levelet küldött az 
urának, mo'ybon csak annyi állt: „Vrgy engem sze
ressen, vagy az cbjél.’

Jankovich még a lovakat sem engedte kifogni.
— Fordulj vissza Pista fiam és mond meg az 

asszonynak, hogy miattam bátran benyújthatja a váló- 
pört, mert én a kutyámtól meg nem válók száz as
szonyért sem.

A kél napos asszony nem is lért vissza többé.
Jankovich e szomorú esel után hat esztondőn 

l ere. ztü’. gyászolt, nem mintha éle kod ét veszítette 
volna el, c upán a i.ök iránt viseltetett bizalmatlan
sággal s kerkllk őhet. Megváltozott azonban a termé
szete, midőn valami vadászat alkalmával egy csinos 
fiatal özvegy vetődött eléje, a ki csupa élet, csupa 
lángvtr és épp oly ek«zentrikus haj’amokkal bírt, mint 

•Jankovich maga. Gyönyörűen biztos kézzel forgatta a 
fegyvert, s hogyan megüile a lovat! . . . K ndkivül 
megtetszett neki az özvegy, hát nem is töprengett 
sokat, hanem az első látásra asszonyt feleségül vette.

Ez az assztny azután csakugyan ö melléje il
lőit! . . . Vadászolt, dohányzóit, a kártya volt a lelke, 
versenyt iv ti a logkorhelyehb férfi tárasággal világos 
kivirudtig . . . Lz szolgált csak ínyére Jankovichni k I 
Pezsgőit portálján dz élet. A vendég ki, be s a tréfa, 
kaczagás, meg a dáridó örökös zaja majd felvette a 
házat . . .

Akkortftlyi Heves megyében is szörnyen lábra ka 
pott a párbajmánia. Napi renden volt a vérnélkül 
pi ztoly párbaj. Ezek fölött szeretett ö is fe'esége is 
évelődni:

— Micsoda kéz az, hogy az ellenfelét lo sem 
terhi? . . .

Egy párbajairól híres szomszéd földbirtokost 
Jankovick egy Ízben annyira felingerelt, hogy majd 
kihivft-’ lett belőle, de Jankovich hamarosan elijesz
tette a válalkf zárától. 0 t az (gybegyült társaság szine 
elö’l bemutatta, hogy miként kell jól és remekül lőni. 
Felesége hüvelyk és mutató ujja közé egy éllére ólilolt 

' ezüst forintot helyezett s Jankovich <0 lipés távolság- 
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v lelt ereivel a éliietést és bo'dogulást in
kább l izlo-ith tiák P Ida erre N melország, 
inelyii' i. me ii’ öltésében a .-szövetkezetek vit
ték \i-,.ik mi i- a főszer'pet.

II.i s i' ■ ki.i link magunk közt, Htnu ’k 
kel! azi a nyomort, m ly miatt évről-évre 
kivándorol, pn-zlnl. sntnyul és vész a hon-; 
fenntartó elem.

Belátta ezt az államkormányzat is és ellen- 
su y zására megalkotta ezelőtt pár évvel a 
i-zövetki'ze'i törv nyt A.óta hatalmas lendüli Ct 
hm: t.'k a hite -, fogyasztási-, raktári-, magtári- 
és értékesít' sziveik Zet k.

Igaz, lm y I p n nyomon sok elh nséggel 
tal.il .oz'ak s erne'r daczár:', in-- is a h gs; ebben 
v. agz inak, me i oly érkötési I p m dől mzn k, 
mely kiz:irj:i az iizirkedéii. a tnd’tlinabb tö
meg kihasználását és egyes társadalmi osztályok 
elleilalnvisodá ál.

A likőr n o b: n r ak akkor I sz t■ Ij-s, 
I i minié i t ren át lái'oss* 1 lesz a kis- rők 
lömön: .-se, melyben mint f lázon törik inga ■ 
kiz ■likm.iny.-liis

A sok ‘ ai ,ö ül c.zik légm’gy bb az, hogy I 
a i . z ni!: és a rés ükre dolgozó mez-i mim- 
ias'i; mindég n-’in alaki anak nálunk mag
tárt -.'.öveik el k t.

IV i. ’z-'kni'k kilós czéljuk van.
Az első az hogy a föld termékét a közös | 

ma. Lirl’.i h s-: I alt váll, a szövetkezetek ve-
■ ■ eszközli az eladást, miután minden 

: - z - l.- a szí vi ikczrln.'k kijelöli a meny
nyi < s. mehet a hiztarlá bán fogyasztásra

• n H a jövő t rmésig, — h t másképen ■ 
m-.,i . Ilimz továbbá azt a mennyisépet, |
• v -. j.iv.i l->vasz-zal ve őntagnak kirttn hasz
nálni. ,-s <-z a tnásodi > czélja a ma; téri sző- I 
veik, et ■ nek.

Nyilvánvaló innék az előnye. Mindenek ‘ 
i olt a közös magi’r a nagyban való elad s 
eláné nyújtja, vagyi- azt, hogy nem kell a

1i v.i y sz r s ,'dos vásárokra vinni a
■ n.'. Imgy olt azul n a gazda vagy potom '

■ z ege - . vagy I. bbször ház vigye, 
r ge áruba liocsájtj.i az egész

a sz n1 mennyiség t és természetesen jobb
■ r al i rii’ l el, mint egy. s gazd i.

U ymis nem szorul meg ily hamar mint 
ez. sót s.-ukség esi l m bev.irh ja az érik j - 
vii a al is. Ilii netalán : közveliő üzérkedés 
ma i- n i. v g ihomili. resti dokkéi.

’ . a árakat le vomj s iné. is ha a gazdák I 
- l r :u , ké yteen lesz jobb árakat i- ' 
'i-' ii. különb n nincs kilálá-a jövedelemre és i 

nan jövő gid onakeresk dők viszik el a 
m i t rb n kés '.'ibe.i 'evő g bonainennviséga-t. - 
t ve. ■■ -s. •. s ver.- ny f jlődik ki a gazdakö
re.’óeg j vára.

. iir-y kiölte • zi ujja I iizül c-tik úgy pengeti. L’.ána 
i-- l . i ítj’ víg ?li- Hkut sen ugyim e kísérletet 
h " i ’ e. y á maii.

l c; ’F ó hí’ i-- éitek öl öl eszlendeig, mig
• . rig\f e bol iogságukut Jai.hovieh legjobb

11 ’ :i ki .I n ovi iméi, a szép amazont n eg-

.i. k vi ' -!-<• pillanatra meghökkent, de azután 
l nyi’/od.iit sorsáb.n nem nagyon törte magái a 
hu cl n ..s /. uiy- rt.

’ ; •! e t odú van! fin bizony nem tiproin 
le mán- a c izmám sarkát.

válópert
töio.
k .or.tra .1
\iilt az ifjú 
»Z HVll
ra zug' 
csend 
iióiktil
'•nnan

•n is I
g.i.díis /i.nvamik 18 éves leánykáját a

i ic f. lölt is mú
ló . iiiKztulóba:

g

tikuvich ur 
á : ro:;k (le
i"'i" . : « ’\ loa'i.l esztendők 
I ei isziiil 1 e te ii kényelem 

u án k / I 'l s -varogni. Béláim, 
a cg a méh g tűzhely is hideg, 

i a icg' yújaMibb inel-gilö láng: 
ki'lloil ihhoz fárii zló rales>éiés

no a ‘••zók.it' meg többé, hllfóges ár-
<’i' r -I ' :.ova-liniii. mi dig sarkalta ö', 

'•I' ■ •’’tiinai.i '■'!;[. > habiból, csakhogy e
a 1 g - v< i .Simon i ica Juukovich uram 

I-.hIs g; iir volt löt'hó három garasérő. 
■ j.n< ii a .szonyk ’ kezdi ragadta a min- 

hajdan' kuruez- min r iividrára lépett 
a | n; i; • uralmat, hogy párja sem 
b' I" dön, .l ink ivi<*h  uram c.ölöddé 

portáján . . .
'■ ; k nr <1 ju'oll eszébe Vági Miklós az 

barátja, a ki iinrálsá.át azzal telte felejt- 
;ogv in.'> <h . fclu'égét elszöUvtfe : s n kit 

,.m !.■! át. — Hvjh! ha őzt is megszöktetne!

A közös madárban a gubonát jobban ez 
i lehet tartani, mini azt egyes a dák padlásukon, 

vagy bárhói teh tnék és pedig nemcsak al 
• ladisré sz ni mennyiségei, a mi ennek a 

I kelem ínségét emeli, hanem a házi fogyasztásra 
' való'., valamint a v< Imiiagnak szánt mennyisé- 
; { (I is.

Sőt arról is gondosko llr«lik a szövetkezet 
hogy a közös magtá'b -I olyan gazda is kapjon 
olcsó vtlöma öl, a ki kénytelen egész készletet 
eladni- Mert akad olyan kisgazda, a ki hogy 
minden ki.idá át fedezhesse, kénytelen eladni 
összes termését csak »dég legyen rá.

Tavasszal, ha azt akarja, hogy földje par
lagon ne maradjon, drágán kell vetőmagot 
v<*nuie.  Drágán csak azért is, mert pénze nincs 
liielbe p dig a spekuláló kereskedőtől csak 
úgy kap, ha kétszeres árt fi'.et.

Ezen a bajon vannak hivatva segíteni a 
takarékm igtárak.

Kü'onöS'-n az A'földön már is sok község 
van, hol a lakar knr glárak éleibe, vannak lép
tetőé és s ép eredmén .nycl működnek. N< m 
gqó ik a I -{.ok eléggé áldani és dicsérni ezen 
intézmény jótékony hat sál.

A . a d.i éhből a magtárból kap jutányosán 
velőmagol. Nem I dl észpenz/e) fizetni, hanem 
természelbf n A visszafizetés id je ősz, vagyis 
mikor a gr/.da legjobban teheti. Oly kö-ségek- 
I < n, hfl ily fakarékmagtár léi<zik, a pénz 
szűkében szenvedő kisgazdának m m kell az 
uzs r hoz mernie, ki a gazda szorult helyze
tét kizsákmányolja. A vcb-n ag bile'bevétele 
hánynak ásít meg sírjál. Alakítsunk tehát ta- 
I arei; magtárakat. Most van idő a szervezésre, 
hogy aratás a készen le yen.

Az alakitás részvényekre szokott történni 
olyképen, hogy azok, a kik tehetik, bizonyos 
sz mu, mond uk 10—20 mmázsa gabonát ad
nak be részvény gyanánt. A magtár kezelői 
az összegyűlő alapból segélyezik a megszorult 
gazdát, ki inirden mmázsa után bizonyos súlyú 
gabonát űzet természetben.

Az alap minden részvényes részére meg
hozza a kamato *és  emellett a t nkrejutásből 
lm góvja a szegényebbet. Vannak oly községek, 
hol a magtár oy szépen vir gzik hogy a jöve- 
d lem: öl fizetik a t nitót közös akarattal a 
részvényesek. Vegyék körükbe a dolgot a ta
nít k, papok és jegyzők, mert ők isnn rik leg- 
jobl an a község szükséglet it.

A ki a kisgazda lielyz■ tén tőle telhetőleg 
segít, az a hazának t-sz szolgálatot. Iparkod- 
junK. segi cni s a sajgó sebeket orvosolni Csak 
fi i ke'l a népet világosítani s ő szívesen cso
portosul a köré, kiről láij ». hogy önzetlenül ja
vát akarj t

Péter ffy Júaaef.

Egy szép napon. — g ndolt nagyol az öreg — 
magához invitá'ta e lógj' bb barátot, de Vági Miklós 
n.nr állott kötélnek, nem volt nugv kedve, hogy át
lépje .1 nkovich küszöbét mert hált.a roszban lániiká! 
az öreg: bcss ut forral, vagy mi a szösz, aztán csakis 
ö égetheti el a kezét.

A - ö cg k nytden volt Vági Miklóst a in.iga Iá 
b.in felker»-ni.

- G va fic'kól — dörmögölt magában Jan- 
I kovich uram. — A. t hi ri ta án a bolond, hogy harag

szó n r.ij i Ha nem jösz, megyek én.
V'gi Mik'ós akkorra mar a fejére ütött a néhai 

I .1 n<( viclmé közös iparkodásával vagyona nagy részé
in k; clve-tc. utazgatta ugymmyira, hegy jóformán az. 
ö i káriábí n már csak vcndéd.számnan olt. Az asx- 
syenytól ugyan megs; abadult. de mm a hitelezök'ö', 
a ik e. X most krzdlék valóban sűrűén nyitogalni 
a háza) ót

Tudódé miért jöttem Miklós? — Ezzel kö 
zelcdett .1 nkovich cgyko-i vctélylár.-ához, — a leg
kedvesebb jóbaralhjz.

— Fogalmam sincsen, — szól az elképedt házigazda. 
Hallottam, hogy fejődre rö't a baj: pénz 

i kéne, ha volna, pedig hál üres a lád. d liókja. No majd 
| én megtöltöm, ha úgy tetszik.

— Tréfákz komáin . . .
— Nem én. Adok tizenötezer forintot, de ouv 

föltót! 1 alatt.
—• Nn? — kérdi elámulva Vági.
— Szöktesd el a harmadik feleségemet, —■ szól 

.l-hkovieh rendületlen nyugalommal.
\ ági rábánml, a tan mintha niagamagának be- 

s .dne lassan v<-nlalollunoejti ki a szót;
— Ha valiikmoi; pétire faj a szive, nekem igazán 

f.’i, d. barálom e fel’élellel! .Darun kincse imi- 
het-ben, de nőm ülném érte ilyen nagy fabn a fej- 
‘ZI’IIHI. nmit egvszer 'íöv, t<em cl életemben akkora 
r iumloi. azi i; < rilnm koporsóm Látta . !

H I R E K

Autonómiai követválasztás Gyöngyös vár 
mindkét plébániáján uz nutonómiai követ 
vasárnap, e hó 22-én ejtenék meg, A gi i 
la-ztókeriiletet n koi'greszuson eddig Borin, 
dór elhunyt keresk. miniszter képviselte, f,' iq 
Hellobronlh Géza orsz. gyűlési képviselői vu’hs.m 
meg utódjául egyhangúlag. ' 0111

Tomplo.népltés ügy. A hatvani teniplonllSnit.. 
zottság I. é. július 8-án csülörtökön d. u. f ." 
ülést tart n kall’, kör helyiségében.

Megbízatás. Isaák Gyula liovesuiegyei fíéoiryzf, 
m. kir. földmivolésügyi miniszter mint az. u|Sé ü 
nnvölgyi vízi társulni megbízott minisleri 1 izio.-ii 
folyó évi május hó 25-én lartott rendkívüli közevié 
óllal egyhangúlag hozott kérelem figyelembe véS. 
az 1E85 évi XXIII. lörvényczikk 124 j), , j *.'*
további két évre ezen minőségben niegerö/it. t!e

Kápolna szentelés. Junius 22-énszen(e)ték f 
Rákos-Kereszluron a kálváriát és kápolnát, n mC 
Gallovieh Győző dr. plébános és Földváry GyU|a 
tetett nagy áldozatkészséggel, A plébános a J! 
erejéből é, gyűjtésből már több egyházi és iskolai éta 
letet illliliit' tt föl kétszázezer korona költséggel '

Gyászrovat. Qunsinszky Károly pesime 
gyei állatorvos főnök, ki hosszabb ideig mokj 
(lőtt Túrán és járásunkban is általános tiszte, 
lelnek és közszeretetnek örvendett, Pestvármeyp 
bizottsági tagja, f- hó 24-én elhunyt Budapes 
len, József-köruf 29. szám alatt lövő lakásán 
Temetése folyó hó 2(i-án ment végbe nnfj 
részvét mellett Túrán.

Hymen.. Kuba Antal bogi segédjegyző el 
jegyezte Weisz Juliska kisasszonyt Bagón.

Tolvaj koldus. Braier Sándor vándorló le 
génv f. hó 24-én bemászott a nyitva hagyol 
ablakon Lumnitzer József egyetemi tani 
nyaralójába Gödöllőn s ott hirtelen ö’-. zeszedv 
a mi keze ügyében esett, egy csomó ruhane 
műt, egy arany órát lár czal és más értékesül 
apróságot ép n el akart illanni az ablakot 
kérésziül, midőn a házi asszony belépett i 
szobába, és észre vette. Nyomban üldözői) 
vette a háznép, mire a tolvaj zsákmányát d 
dobta s Kerepes f- lé elmeneküli, n rendörsí 
fi gta cl azután az országúton.

Aszód halad. Aszód polgársága a piacz 
téren, a szállodával színiben hetenként tér 
zenét rendez, melynek a ezéljaira a szüksége 
emelvényt már meg is építették. Lesz tehá 
már Aszódon minden a gáz világítástól kezdvi 
a járda kövezéséig. És mind ez a sok ujitá 
Aszód derék polgárságának az áldozat kész 
ségét dicsérni. Fór e wel' tehát, csak kiturlá 
sál a haladás utján.

Halálozás. Papp Antal hatvani segéd ti Ickkönyr 
vezető f. ho 25-é i életének 4i évében meg! I Hat 
vanbori. Temetése f. hó 6-án volt nagy ré.-zvi mellet

Jubileum A hatvani első magyar aszi.’llársasi 
vusármip ünnepelte meg f; Hálásának 10 fvr jubilei 
mái. D, u. 3 órakor díszközgyűlés volt Rii. Józsi 
elnöklete alatt, este tánezmulateág Hommer vendég 
lőjél en.

Felolvasás. A kisiparosok lapjának >;• kesztó, 
Gorö Ernő e hó 28-án u hatvani ipartestület házábi 
fololvnsftsl tartott n kúiparoBok országos s; veikci1 
téröl. í\ sikerült felolvasásnak nagy huigah . -a vol

Zászlószentelési ünnepély. A rákos 
szenlmihályi sp rl telep f. é. július (>■ - tarij 
zászlósz tnlelési ünneyélyét, melynek - u rendjt 
a következő’; D. e. fél 11 órakor tábori ióisf 
zászló szentelés s a szegek beverése a Witlil 
kertben, d. u. I órakor társas ebéd u; yanoH 
Délután 4 órakor .-port versenyek a spoitel' 
ferü'elén, este 9 órakor műkedvelői v«riil 
előadás és tánezmulalság a Willek kerttel 
felóllitoll sátorban. Belépti dij egész iitipr# 1 
korona. Az ünnepély iránt általános a erdtl1 
löd: s járásunkban.

Színészei Hatvanban Az elmúlt héten <'» 
jari szinidrsulutunkiii, Hétfőn és k, ilden nei” l™tc 
megtarluni uz előadást az erős idő miatt. E 1 ,,".,1

nrreil'1

■ 1 luin uz, uiutiuusi az esős mu imtui. rii
Kuiiicz BVja Dávid ment zsiilulásig leli I”IZ el1', 

Negyné. mii.t (h-zsn ös l.ommczi, mint Eéjn i'i'!111' 
ki leginkább luilás szerepükéi, ezot-bun pl 'nrrr1' 
sok megérdemelt tapsol keplnk. Csütörtökön 1 •!""" 
(i’.li ltákü.-i lmlioziiír került szilire össsev”. 
aduiban, de kis közön,ég elöl! Pénlckon ■' 
ül.'? '”'' úri t" .-u-uml-j • n :u- .Ocskuy 11'.' 
Eivói övó számv.ukúüri rei<ri..únx

jó ’ 
lat k1 

, '.ercsi'
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Tiiz Apc-'OII I'. Iió 22 én éjjel tii. ?ö;; ki, meiy. 
h:>/. őseit martalékául. a es.k a lakosság 

„ oltási,nuk köszönhető, hogy tt tliz lm,.Ujb 

•in erjedt.
tjngyilkosstiy. Göröcs András 35 éves tini föld- 

II,.; f. ho 26-án istállójában felakasztom, magát. I 

71;JI1 anyagi viszonyai vitték az öngyikmságra.

Közgyűlés. A gödiül Ji polgári kör, ez a 
ríi liatnl testület, mely ttllig fél éves

k. , ilásit alatt bebizonyította éb t képességét, ■
nltságát és szükségessé, él, s mely az 

négy déveiikint li-delt I koronás 
. ii dijak daczlra már is szép könyv-

l, ,, díszesen és telj s kényelemmel bérén- 
j. i club helyiséggel, kughzóval stb. bír, ma

,p, folyó hó 29-ért rendkívüli közgyűlést 
.1 helyiségéb ti. A közgyűlés tárgya a 

.... i ., tj| való Iá ozás folytán megüresedett 
p. i állások betöltése, azután a.folyó ügyek 
, ése és az estllegis indítványok lesznek.

.z,:ytilés iránt nagy az érdeklődés.

Méhészeti tanulmány kirándulás A 
m ey. orsz. méhé zeti egyesület f. hó 22-én 
hnr. y Pere tez magyar áliamva úti központi 
fö:i /.I s méhész meghívására tanulmányi ki-j 
rái.dtilásl rétidé élt Rákos-C. abára. A kirándu- 
láb.’in Pest és Heves vármegyék méhészei kö- I 
zü min'egy 80-an vettek reszt Imrey Ferencz 
ur imhészet.- e vidéken az elsők közölt áll, 
ugv berendezés, mint szellemi kezelés szem- 
p n jóból. A házi gazda mindent me; tett, h"gy 
vendégei jól találják magukat s rém tekintve I 
a du irt teríted asztalt a kirinduás a .Ionul- 
mánvi« czimnek teljesen megf lelt Tanulhatod 
utt úgy a kezdő, mint a gy kor'ot öreg méhész 
elcyet lehetett ott látni mez elszedést, méz 
p-r et- s1, míiríj készítést, stb. gyakorlatiig 
Bemutatva. Mind ezeket egy nála tanult méhész | 
Lni’ii z produkálta, a ki egyúttal a méhészeti 
cgv-sülcl által a níl.és.ili isn.cn ékből vizs-j 
gázem t és b,éhé.-z-.‘.“g' dnek avalatotl fel. Ebéd ' 
ul;m a kiránduló népsé;.' nagyrésze megtekin
ti ii: Konkoli Jón k rákoscsabai nagyiéij-dél-1 
mii mmta méhészetét.

Elfogatási Szenzácziós elfog.,tás történt o héten 
Vár.. kinin. Ihmsz Anna cseléd leányt tartóztatta |e | 

a i árosi rendőrség egy detektive, mert a volt gaz- l 
dílj.n I Czulterman Gyulától még május hóban 00 
kor ..a készpénzt lopott HudapoUin. Az olziilött lányt 

ál / ügyészségnek.

Jóváhagyott alapszabályok A hatvani kath. 
ifju j egyesület alapszabályait belügyi, iniszter f. I 

hó ! -.'n 522581 az. a. jóváhagyta.
Közgyűlés. Városunk képviselő-testületé f. hó | 

21' , ülést tartott, melynek több pontjai az uj vágó- ; 

hi Jó-e ój a villanyos világítás voltak Az előbbi 

elli i író-látóit, az utóbbi ügyben pedig hozzá járult 

n .yniós it kiküldött bi.olt ág J vasiamhoz, tr.eiy 

szc t u Magyar villanyossági reszv. „ társasággal fog 

11 ■ .'llági ásru nézve szerződés köttet”!.

A polgári kör nyári mulatsága. A pö- 
ti i polgári kör f. é. julius 13-án mii ed- 
vei i szirti előadással egybekötött táuczmuht- 
s' ■ rendez s.iját pénztára javári Színre 
li! I ez alkalommal a »Parn izlkis••sszony. 
II'' ik ezen kedves népszínművét szerencsé
se" dasztollák l-i a polgári kör műkedvelői 
Mi ' ’ti szav-lnn kedve i, vid un egy darab, s 
1,1 h'ilju ., uj — helyi vonatkozásit — kúp- - 
'C és egy uj - helyi szerzőtől szármuó. 
11 I Hal fo jók nég érdekesebbé lem az elő-i 
stl mely iránt eddig soha nem tapasztalt 
l'1'" ‘illés mutatkozik.

Veszett eb m.rás. F. hó 22-én egész haj- 
sz‘> 'olyl Rákos-Szent MihAyon eay veszelI ' 

1,1 ’’. míg végre az Schinit-lleí-hner Nándor '
1 ii'i meueküP üldöz i •> ’ 1 <’síín,^ir 1

járőr lelőtte. Az eb sokakat megmarl az ulczán 
haladok közül, kik most a budapesti Pasteur 
intézetben Ápoltatnak.

Mint értesülünk, 11 Magyar leszámítoló és pénz
váltó bank, ez az előzékenységéről általánosan ismert 

előkelő fővárosi pénzintézet újabban jelzálogosztályt 

nyitott, s ajánljuk mai számunkban megjelent idevo

natkozó Ifrdolésl különösen gazdaközönségünk figyel

mébe.

Tűzoltó bál. A hatvani önkéntes tűzoltó ogyvsület 
nm vasárnap a hatvan vidéki gazdatiszti kör kerthe- 
lyiségében (L-fevie-ház) saját pénztára javára táncz- 
inulalságol rendez. A mulatság dé'ulán 6 órakor kez
dődik. Bdéplidij személyj gy 1 korona, családjegy 2 
korona, fánczmulatság közben szépség verseny lesz.

Kinevezés Horváth József hatvani ezukorgyári 
ellenőrt a m. kir. pénzügyminiszter a temesvári m. 
kir. pénziigyigazgatósághoz pénzügyi fogalmazóvá 

nevezte ki. *

Évzáró vizsgák. Aszódon az iskolák hete 
volt az elmúlt hé . A gymnasium vizsgája után 
a leánynevelő és a javi ó intézet vizsgái t • ik
tattak meg. Itt van t» hát a vakáczió s vele 
együtt a szülők és a kis diákok, no meg a 
lanféríiak és hölgyek öröme.

Kimutatás Az aszódi Petőfi szoborbizottság f évi 
május B-an tartotta Il ik rendes közgyűlését, amelyen 
többek között a pénztárvizsgálatról felvett jegyzőkönyv 
olvastatott fel. a melynek eredménye u következő: 
Aszódi Hitelbank és Takurékpénztár adománya J80 
k- rona, Báró Prónay Dezső 4'0, Závodszky N. 2, 
Sárkány Béla Kovács Ernő 4, Segosváry Jenő 5,
Kaszter Sándor Schollz Frigyes 10, Glück Frigyes 
100, Petii cs tlád 8, Halasi tanári kar 10, Haitsch 
Samu '20, Gyur.itz Fcroncz 5, Gönczy Lajos 2, Poszvék 
Sándor 15, Aszódi Takarékpénztár 100. Fischer Ede 
2 k. 4) f Vác város 25, Bontslk József 100 Hácz- 

kovo község l0, Gzegléd város 5, Nagykőrös város 5, 
Szentendre varos 10, Dr. Zachár Kálmán 10. Újpest 
község G0. (Folytatás a jövő számban.)

„Rövid boldogság' czimü novellánk helyszűke 
miatt e azámból kimaradt, folytatását lapunk legközo- 
lebbi számában f yjuk közölni.

i

C S A R N O K.

Kossuth Lajos feltámadása.

SiJ .tok honfiak,
Sírjatok li mlányok,
Ragyogó csillagok
Legyetek h lványok.

Rejtőzz, el fényes nap
Felit k f tyolába,
Mert na.y gyász vagyon most 
Szép Magyarországba.

Suso.j altató dalt
Táv szí lágy szellő
Te meg könnyet hullass 
Elsuh Hó felhő . . .

S te hibo-os hajnal 
Har-natkönnye' sírva 
Szomorufüz lumubal 
Tapadj ra a sírra.

Minden harm'ircacpből 
Ncfelejl.i fakadjon, 
Mely az enyész, IIól 
Földre ne hervadj, n.

Zarándekul ide
Alföld d libabja,
Dicáfenylől ragyo.jou 
Hilláinodn-k árja.

fis le. szabudsA ot
Énekli, paióU’lii'

szállj le a magasból
A drága szent sírra . . .

Hallgasd meg mit sóhajt
A nagy holott lelke
M-elv a népszabadság
Igéit lehelte . . .

S dak.ld el a népnek 
Vigasztal sára,
Hogy felfog lámadni
Kossuth nemsokára.

Csak pihenni jött el
A hazai földbe
Melyet egy szebb jövő 
Reménysége tölt be.

S szendereg, álmodik 
Szép tűnd ri álmot 
Viruló Magyarhoni
És népszabadságot I

Hogyha ezt a nemzet.
Egykor kivívhatja
Az lesz Kossuth Lajos 
Feltámadás napja.

Zoltán Gyula.

1271 sz. Ik. 9C2.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi Imlósáe köz

hírré teszi; hogy a m kincstár kópv. Bellágh Imre 
vármegyoi tiszti főügyész végr. luijiutonak Spandl Mi
hály es neje Skus Anna vógr, hajlá.-t szenvedő ellőni 
2t>tÜ kői. lók-- követelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében n gödöllői jbiróság területéi: lévő Csömör 
kii/ségb-n fekvő a e-ömöri 384 sz. botélben Spandl 
Mihály és neje sz. Skér Anna nevén álló A -| 1 - 2 
sor. 275, 27fi hrsz. és 119 ö. i. sz. n. jegyzett ingat
lanra 976 koronában ezennel mogállopiiólt kikiáltási 
árb n elrendelte, és hogy n fennebh megjelölt ingatlan 
az 1902. évi julius hó 12 Ik napján il n 10 Órakor 
ösötnör községházánál hivatalból megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
elad<«tni fog.

Árverezni szándékozók turloznak az ingatlan 
becsáránnk 10 °/o ál készpérzbt-n, vagy nz Íb8l. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett mf lyammal számítolt és az 
1881 évi november 1-én 8333 sz. a. kell ipaz-ógügyi 
rendelet 8. §-Abtin kijelölt óvadékképcs órléfp tpiiban 
a ^kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881 LX t.-cz. 
170 §-a értein ébrni a bánatpénznek a biiósftgnúl elő
lege*  elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervénvt 
átszolgáltatni

Gödödön, a kir. jbiróság in. tkvi hatóság 1902 
april 12.
(P- H*)  Dr Csengey s. k. kir. aljbiró.
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= A i t I I im i r t legjobb é e legkitűnőbb

Aczél ekékl, o. 9«t4 b.rí.dá.uak 
Rét, moha, l.goiou is dl.gon.l B O T O D á k

Gyű űi éi sima aczél lem-z, földi hengerek,
Agricola velőgépek, 

Arató-gépek, 
fűnek, herének.

Szénagyüjlö'< és arató gereblyék, Szémforditók,

Szabad, aszaló készülék «>'Omalc“ 41 «i«|4k'’'>k
Bor és (.yü nölcs sajtók, 

Gyümölcs és szőlő zuzók, 
é3 bogyó orzsolók

Önműködő szabadalmazott szőlő ficskendö

„SYPHONIA"
T o r m ii n c s és v é r l e l ü pusziit ásóra,

Szállítható takarék tűzhelyek,

CSÉPLŐGÉPEK
szabad uj Kenögyürüvel ellátott görgős csavágyakkal

kézi-, járgány-
él

gőzhajtásra,

Járgányok
— —■ i—Q vonóállat befogásárai — -■  =

Le.ujabb gabon.i-lisztiló rosták,
TRIEUREK es KUKORiCZA MORZSOLOK,

Szecska vágók, darálók, répavágok, 

Széna és szalmaprések nyugvók és szállíthatók, 
valamint minden más fajta gazd sági ghpcket

legujibb szerkezetben készítőnek és szá.lilának

MAYFARTH PH. és TÁRSA
gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vaslumorművek

a1up- 1872- ijBÉCS. 11ZI Taborstrasse 71. 850 munkás
Kitüntetve több mint 490 arany, ezflst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

: ------Részletas árjegyzék és elismcrőlevél ingyen. — Képviselők é< v.szontolárusitók kerestetnek, --.rr—

Píistill üde
4+-*-<  +4-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN, Váczi-utcza 460. szám. a,

Mindennemű koporsók kephatók erez-, keményfa- vagy fényezett diófából, kisebb- 
nagyobb menti en Szemföd lek. virágok, fzslagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. Szobab’ehuzások, 
ravalal-felállinss. <1 személyzet dísze s egy, nrul óbi n. a gyászkocsi mellett fáklyával, — nyitót! 
h iloltaskoc-i vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékr is, minden felszereléssel elfogadtatik.

MT- Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. dta
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hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában

MOSONBAN.
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KÖNYVNYOMDA MEGNYITÁS I

Van szerencsénk a t. közönség 
tudomására hozni, hogy

„Erzsébet könyvnyomda, könyv. 4s 
hírlapkiadó vállalat"~ ~

ozég alatt Gödöllőn, Rudolf.utCj, 
127szám alatt, az „Aranysas11 házban 
modern és teljesen felszerelt 

könyvnyomtató müintézetet rendei. 
tünk be, melyben minden e szakmába 
vágó munkák u. m. : községi, pénz, 
intézeti, egyleti, gazdasági, or. 
vosi, csendőr! és ügyvédi nyomtatvá. 
nyok, hirlapok és egyébb irodalmi 
termékek, kereskedelmi nyomtatvá. 
nyok, gyászjelentések, levélpapi, 
rok és borítékok, névjegyek, eljegy. 
zési értesítők, esketési és tánca, 
vigalmi meghivók legolcsóbb áron 
Ízléses kivitelben készíttetnek.

Papir és írószer raktár I
A t. közönség szives pártfogását 

kérve, jegyzünk

tisztelettel 
a Gödöllő és Vidéke 

szerkesztősége 
Gödöllőn.

a legjobb anyagból, elismert gondos kivitelben kaphatók, 

l.-gujibb szerkezetű egy oros és többsoros kapáló-BB K. . .. >szkozok, < zu orrepa. burgonya stb. megmunkálására
_.. Amerikai kézi kapáló (kor. ! G 50),

Ipr ■ Oaborne-fóle liirn-.vcs , Columbia*  fükatzáló és aratógépek.

Holllng.worth szénagerel lyék, 

Járgányos cséplökészletek minden 

nnpyságban, 

Konkolyválasztó gépek 

különböző szí rkezzni gabonát,sztltó 

és szelelö-ro Iák 
s rgztbh gizdxágl Q-pek dús válnőikben

Főrakt ár:

BUDAPEST, VI. Vácii-kö-ut 57|a.
Részletes árjegyzék sz'veeen kűlde lk..

fi 

fi fi » fi » fi fi fi fi fi

************* ******
A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.

Zichy Mihály Album.
A Pesti Nbpló, a mely eddigelé Madách Ember 

tragédiáját. Arany balladáit Zichy Mihály képeivel, 
Katona József Bánk bánját, Kisfaludy Sándor llnnfy 
szerelmeit remek albumba foglalva és loputóljára a 
Köbök Albumát adta olvasóinak karácsonyi ajándékul 
az idén az eddigi lél is nagyobbszabásu, díszben, tar
talomban nemcsak az eddigi ajándékokat felülmúló, do 

I a könyvpiaczon is ritkaság számba menő diszmüvet, a 
Zichy Mihály Albumot szánta olvasóinak karácsonyi 

| ajándékul

Zichy Mihály képeinek válogatott, impozáns al- 
! búmba foglalt gyűjteményét a Költők Albumánál na

gyobb és díszesebb alakban. Zichy Mihály világhírű 
művészi termelésének legjavát, legszebb festményeit és 
rajzait foglalja magában ez a diszmü negyven mülapon, 
a melyek mindegyikéhez legkiválóbb esztétikusaink és 
■nübiráióink imák szöveg magyarázatot. A valóbun 
romok kivitelű mülapoknak egy része gyönyörű -in- 
nyomásu lösz, olyan, a milyen eddig alig jelent mag a 
magyar diszműben.

A n gyv. n pompás mülapot, a kísérő szövegűt 
és Zichy Mihály egyéniségének és változatos életpályá
dnak regényes raj. át, valamint Zichy rajza után ké
szült gazdag b kötési tábla foglalja gyönyörű dii’ S 
kötolbo.

A Pesti Napló o nagyszabású diszmüvét az At- 
henaeum állítja l.i A Zichy Mihály A bumut, a melynek 
ára az Athénaeum eredeti kiaj á.-ában 90 korona, a 
„Pesti Napló*  uj kvart kiadásában kurácsonyi ajándé
kul megkapja a Pesti Napló minden állandó fizetője*  
Es megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők is, a kik 

egész éven át fél-, negyedév, vagy havonkint, de meg
szakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Nap'óru.

yyyyyyyy Ityyyyyyyyyyy
GSdöl öl Erzsébet Kö >yvnyomda.


