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Ünnepek után.
Ki volt ő? . . A magyar nép apjának 

nevezte. Valóban az volt. Gondos, szerelő 
apa, ki egész lelkesedéssel oltotta bele 
gyemekeine'.r, a magyar nép millióinak lei
kébe a szent eszmék legmagasztosabbját,
— a szabadság eszméjét. Megváltónk volt, 
kinek lángszavára lehullott a nemzet mil
lióinak kezéről a bilincs. Próféta lelke 
megértette az idők szavát. A forradalmak 
vérzivatarja tombolt a vén Európa testén, 
mikor született. Zivatar után ózonosabb a 
levegő. Akkor is valami rejtelmes, valami 
meg nem magyarázható, jót rosszat sejte
tő maradt a levegőben. Gyermekifjuságától 
férfikoráig ezt az uj eszmékkel telt, ezt a 
szent ideálokat telt levegőt szívta mohón, 
tele tüdővel.

Benne, mint senki másban kartársai 
között termő talajra leltek a nagy eszmék,
— lombos, erőteljes fává fejlődött a pa
rányi mustármag. S mikor a szabadság 
varázserejü, éltető szellője meglegyintette 
árva hazánkban is a jobbak lelkében szuny- 
nyadó rügyet, Ö felhasználva az alkalmas 

időt, belekiáltott a közvéleménybe, mint 
senki más. A közvélemény ezerszer visz- 
hangozta szózatát.

Nagy leikével felemelte a földön ros
kadozó kérges kezű pórt az emberek so
rába. Uj életet teremtett a romokon, az 
elernyedt ósdi rendszer düledező romjain. 
Hadseregek termettek lángszavaira, hogy a 
szabadság szent jelében rohanjanak dia
dalról diadalra. Még most is megdobban a 
magyar ember szive, ha rázendítik dalát: 
Kossuth Lajos azt üzente! . .

A mit az idegen fegyverek nem bir-

T Á R C Z A.
A bölcs tekintetes úr.

Irta: Szívós Béla. (í

Bordásnak majd a torkán akadt ijedtében a 
vörös hagyma, Gergely ur azonban félro tolván 
maga elöl a megszeppent susztert, megnyugtató- 
lag legyintett széles tenyerével, s mintegy oktat
va igy szólt a berzenkedő alispánhoz:

— Hiszen barátom, jó az Dubbancs Petinek 
igy is I Az ördög válogasson az ö kedvéért a pa
ragrafusban. Köszönje meg, hogy ilyet is veszte
getett rá Bordás!

*

Egy délután megint együtt tanyázgatott a 
szokott kompánia a kapitány szobában. Az a bizo
nyos öt-hat tekintélyes kinézésű ur szótlanul a 
falóczán pöfékelt, u kráglis valami újságban bön
gészett, Bordás legyet csapdosott, Gergely ur 
pedig kimondhatatlan méltósággal trónolva kar
székében, falrengelö mód ásitozott.

Egyszer csak szörnyű zsivaj hallik be az ut- 
czáról; átkozódás, szitok, acsarkodás, óbégatás, 
vékonyon, vastagon; f©rfl, asszony, gyermek sirán
kozott, ordított, fenyegetőzőit, jajgatott, gyilkost, 
zsiványt, haramiát, kurjongatott.

Gyilkosság történt, tűz van, vagy a tatár 
hajtja a népet? Avatatlan ember meg nem tudta 
volna mondani, a tapasztalt Gergely ur azonban 
menten megfejtette a dolgot, egyszerűen megje
gyezvén;

— Megint összevesztek a czigányok. Panasz
ra jönnek.

Úgyis volt. A czigány telepen Varjú Sári tő
ből levágta a Paczal Juli haját, ez meg amannak 
a fél fűlót harapta le, a miből nagy veszedelem 
korokedelt, mert mindenik félnek akadt pártfogója 
s nomsokára uz egész télep Bpraja-nagyja ször
nyű sivalkodhsal mind egymásnak eso't.

, .  s Vidéke
1 arsadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nylry Lajos.

tak elnyomni, a nemzet lelkesedését, — 
semmivé tette a nyomorult áru'ás. A bosz- 
szu most vérre szomjazott. Menekülni kel
let hát neki is. Enni kellett a száműzetés 
keserű kenyerét, a mi a nagy szabadság 
hősöknek közös eledele.

Most sem nyugodott meg. Várt remélt 
és dolgozott nemzete érdekében odakint 
az idegen földön. Megragadott minden al
kalmat, mely tőle nemzete sorsának jpbb- 
rafordulását remélte. Ott láttjuk a fran- 
czia, olasz, spanyol és török udvaroknál, 
mikor ezeknek a nemzeteknek fegyvercsör- 
tetése félelmet ébresztett Bécs falai között. 
Hiába, hasztalan volt minden. Végre ellob
bant az utolsó fénysugár is, s a nagy 
hontalannak meg kellett nyugodni, hogy 

távol hazájától várja a megváltó halált.
Születésének 100 éve most. Ezt ün

nepié, ezért lelkesült a magyar. Jókedvé
ben adta nekünk az Isten. Gyönyörűsé
günk, büszkeségünk, volt. A túlvilágon is 
az. Nem szabad gyászolnunk sirhantja 
mellett sem, — örvendenünk kell, hogy a 
magunkénak nevezhetjük öt. Emeljen ol
tárt minden magyar ember szivében a 
Kossuth Lajos nevének, mely előtt napon
ta kulcsolja imára kezeit nemzete boldog
ságáért.

Imádkozzunk 1

Magyarok Istene, te adtad őt nekünk. 
Te akartad úgy, hogy beleoltva Istenséged 
egy halvány szikráját, másodszor is meg
váltson benünket. Megváltson a szolgaság
ból felemeljen a porból. Jobbat, nagyobbat 
nem adhattál volna.

Áldassék szent neved 1 ..

Csak úgy repült ások kilépett fekete kóczos 
haj, pirós-szoknya darab, kormos ingujj, recsegett 
a meszelőnyél, piszkafa, bogrács, fazék, inlancz- 
vályu, mázoló, vályogvető. Mikor aztán nem igen 
volt mit törni zúzni, mind a két csapat áradatként 
megindult, bőszülten rohanva a városháza felé:

— Majd igazságot tesz kapitány uraml
Az egyik csapat vezére, egy csókaszemü 

szépség, sivalkodva nyargalt a menet élén, gyász
lobogóként lengetve a levágott hajfonatot. A sar
kában Juhgirincz száguldott azon sárosán, a hogy 
a vályogvetést ott hagyta s ég felé tartva n leha
rapott fület, szörnyen csküdözőlt, hogy meg kell 
még ezért valakinek halni ! E vezérek nyomában 
koezogott a két sereg, mindenkinek a markában 
tört piszkafa, tépett szoknya-darab s más efélo 
bűnjel. „Evvel ütött? ezt téplo lo rólam, esztendei 
áristomot kap, felakasztják, térdig vasra vorik, 
gyilkos, zsivány, haramia!

A mint a pandúrok Gergely ur magas szino 
elé eresztették a bandát, úgy látszott, mintha egy
szerre megbánták volna, hogy bolond fővel önként 
az oroszlán barlangjába jötték, azonban észreve- 
vén, hogy a tekintetes ur szokatlan kegyes ábrá- 
zultul pöfékel, csakhamar. vérszemet kaptak, is 
mind a negyven czigány egyszerro neki zudiio’ta:

— Kezit-lábál csókolom, eszem .a sóhajtását, 
tekintetes nagyságos főkapitány uram, engem 
agyon vertek, nekom kezem lábom eltörték, meg
öltek, nekem a Hajam vágták le, nekem oda a fél 
fülem, Varjú Sárit, Paczal Julit, Csicsát, Pamut
fülűt, Kiket Samut tessék megnyuzalni. kerékbo- 
töretni, ötvenig vágatul, hóiig való setét áristoin- 
ba dugatni.. ,

Gergely ur sokáig csodálatos türelemmel, sőt 
látható kedvteléssel hulgatla a veszett lármát, 
miközben bizonyos megelégedéssel tekingetett 
a kráglis felé, minlln mondta volna, no penna- 
rágók ezt ezedjétek jegyzőkönyvre!

Mikor aztán megelégelve, kényelmesen kifúj
va pipájából a pernyét s oroszlánt hangján, rá- 
ripakodolt a cigányokra:
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Egy jó könyvről.
— Kivesző alakok, lila Szívós Béla —

Irodalmunkban, melynek jelenlegi gazdag 
termelésével szeretünk dicsekedni, esemény szám- 
ba megy egy egy jó könyvnek n megjelenése. 
Mert ne higyjo senki, hogy mindaz, a mii kiilőni- 
bözö lapok hasábjain az. időközönként megjelenő 
irodalmi termékek méltatása és bírálataként ol
vasunk szinigazság. Ó koránt sem! Sőt legtöbb 
esetben nagyon távol van attól, hogy no mond
juk: épen az ellonkezöje. Ma napság ugyanis iro
dalmunkban az epigon nemzedék akarnokai oly 
irányt teremtetlek, mely nem csak ózdijaiban, do 
azon oszközök megválasztásában is kicsinyes, me
lyekkel őzen czélok elérésére törekszik, — és 
vissza élve a nyomtatott be ü niérhet’e.'i hatal
mával, megtéveszti a laikus közönséget, a mely
nek végtére nem lehet módjában minden uj 
könyvet átolvasni s o-ak a kritikus által ajánlottat 
szerezi meg szellemi táplálkozás czéljábél.

Épen ez az egymást dicsérő had czélja s 
valjuk ho őszintén, hogy ezt — különösen a mi — 
jó vidéki atyafiak — egykedvűség ütik és hiszé
kenységünk, — nagyban elő is mozdítja.

Az a könyv, melytől jelenleg e néhány sor
ban szólani akarunk, nőin azon luezat könyvek 
közül való s Írója sem azon rpigon kompánia 
tagja. Sokkal és magasan fölöttük áll úgy talen
tum, mint inventió s különösen írói tapasztalatok 
dolgában. A jó öreg V a s á r n a p i I: j s á g 
írói gárdájából származik, amit különben puritán 
egyszerűsége és löz.-gyökercs magyar nyelvű és 
gondolkozása első plllunulrn sejtet az olvasóval. 
Öt egyszerű mindennapi történetet tartalmaz a 
mostani könyve a mindennapi emberekről. Az az 
hogy még sem! Olyan emberekről akik mármind 
mind ritkábbak kozdenek lenin köztünk, ami meg
romlott, megmételyezett, idegen kaptafára húzott 
korunkban, szóval: akik mindinkább kezdenek ki
veszni, kihalni közülünk az ö tiszta, magyar 
karakterükkel, őszinte, romlatlan lelkűkkel, becsü
letes életükkel. A jó „Ez.saiás uram" a régi ma
gyar, világtól elmaradt s csak hivatásának élő 
falusi tisztoletesek prototip a; a „G'rcu’i iptadra- 
tura“ Bűdy Gá-márja a hnlvaims évelnek egv

— Ne fecsegjetek látjátok, hogy dolgom 
van. Nem érek most rá veiét -k tölteni az időt. 
Hanem jerlck fel holnap reggel, hu ki i.cm tud
nátok bókülni. Majd addig lega'ább, s itt sző-- 
nyű baljóslatúvá változott a Gergely ur hangja, 
kihatom Bordással, hogy kit hajtass ik ki zülelek 
tövist vágni, kil meg országú’, töke: i . . Tudom 
akasztófáravalók, hogy mind hátralékba vagytok, 
hogy mikor szükség volna rátok mind cl-zökdős- 
tök! Nagyon szerelem, hogy egész nemzetséges
tül feljöttetek, csak gyertek holnap is. Mad igaz
ságot leszek én köz'etek. Azután mentek <gyc- 
nest a határra tövist vágni!

— Majd megmutatom én a k íróra valók,— 
folytatta Gergely ur iszonyú harsogással, hogy 
kell a közmunka elül bujkálni. Minden hátralékos 
napért hármat dolgoztok semrniháziak. addig h ztt 
nem teszi a Iáhál egy sem. míg lo nem tölti! 
Mindnyájatoknál ásó kapa legyen holnap, ha pa
naszra jöttök. Mars !

Eme szavak rendlivü. hálást ppkoioltak a 
czigányokrn. Úgy clhnlgatolt mind mint a agyon
csapták volna, s az volt a legboldogabb, a me
lyik előbb kivid lehetett az rjt< n.

A mint a czigányok olkolród'ak, elő illőit a 
íiátal fiskáli •, hogy krágiiját m.'ghuz' ga'.vu, nagy 
fontoskodva megszólal'. :

— No Gergely bátyám, ezekkel ug.an meg
gyűlik most a baja. Borzasztó folt (Int lesz ezt az 
ügyet lebonyolítani. Legalább is i'egsven fél, és 
milyen felek is mily-n panaszok! S ii tudja mi
csoda kompli át jogi cselén fognak niég itt a 
tárgyalások során fűlnie:ülni ! II.írom f rum be
le őszül még ebbe.

— liánén egy jó tan'c ol adok, a mcly.ek 
sogitsigévol könnyű szerrel kiveheti bábáin a 
nyakából n borzn-z’ó ügyet. Ugyanis az egyik 
c igány állal felmutatott fülből kétségtelen bizo
nyossággal megáll pithalónak lás.ik, hogy itt sú
lyos tesiisérlés tónyálladéka forog ftnn, tessék hát 
séitelt fél által szabályszerű orvosi látleletet be
szereztetni, s ennek kapcsán a panaszról felveen-



Jl___________________________
kabinéit alakja, egy földesur, aki nagyot akar te
remteni, hogy nomzeténck világhírt szorozzon s 
a melleit nem veszi őszre, hogy mig ö a tudo
mányba temeikozik házát a burján veri fel; 
,Hadas Balázs- tekintetes ur a virtuskodó kurta 
nemesek, a .Bölcs tekintetes ur“ (öt ismerik olva
sóink lapunk tárcza rovatából) a csendbiztosból 
álvedlett közigazgatási hivatalnok Rohodi Gyurka 
a világ járó Hári Jánosok fotográfiája. Mindmeg
annyi olyan alak, mely már is a multó s csak 
emlékünkben él, oly helyen melynek miazmáktól 
ment tiszta levegőjét oly ig^z élvezettel szívjuk 
magunkba. Szinte jól esik körükben időzni, őket 
színről színre látni, megismerni.

Ezért üdvözöljük mi jó szívvel ezt a becsü
letes magvar könyvet s ezért örülünk mi mindég 
annak, ha Szívós Béla egy-egy könyvet ad ki. 
Belőle sokat tanulhatunk, inéit megismerhetjük 
régi dicső egünket « azt a kert, melyre csak 
büszkék lehelünk minden időben. S ha mind 
ezekhez hozzá adjuk még, hogy Szívós-e könyvé
ben az- ős magyar tipikus humortól duzzad min
den okadalolva látják olvasóink azt, hogy e köny
vet szives figyalmükbe ajánljuk.

Emlékbeszéd.
Elmondotta alsőcsornátoni Csikv Kálmánná szül: 

sebessi Gőnczv Etelka úrnő a f. hő 21-én tartott „Erzsé
bet" ünnepélyen.

Emlékünnepre gyülekezett tisztelt közönség !
Már az ötödik ősz borítja a hervadás színeit 

a bennünket környékező kies ligetekre, mióta 
imádott királynénk, e vidék tündére, elszállt a 
múlandóság világából, hogy fejére tegye a földi 
koronánál is fényesebb koronáját az örök életnek.

A rettentő csapás, mely egy gonosztevőnek 
kezétől érte az ö angyali ártatlansága szivét, 
milliók keblén ütött sebet, Am a gyásztett bor
zalmát lassankint enyhíti az idő ; letörli emléke-- 
zetünk lapjáról annak a sötét esetnek vonásait, és 
már tekintetünket az ö megdic3Öült alakjára irá
nyítjuk, melynek „nőttön nö tiszta fénye, a mint 
időben, térben távozik/ Ez eszményképre füg
geszti szemét a magyar nemzet kicsinyje-nagyja ; 
paloták csarnokaiban, szegények kunyhóiban foly
vást beszélnek róla; művészek ecsetje s vésöjo 
munkába á-l, hogy a halhatatlannak földi lényéből 
megörökítsék a jövendő számára azt, a mi múlan
dóságnak volt rendelve.

De minket, Gödöllő lakosait, ezek az őszi 
napok még sokkal ellenállhatatlanabb erővel von
zanak, hogy szeretett királynénk emlékének áldoz
zunk o föld darabon, melyet az Ö lábnyomai 
szenteltek bucsujáró helylyé. Ez erdők és berkek 
leheletével, melyeknek árnyéka alatt ö annyira 
szeretett bolyongani, elegyül dísze itt áldozatunk 
illatja, s fölszáll hozzá az ogekbe, hogy hirt vigyen 
kedves népe el nem múló hűségéről, mindig meg
újuló szeretetéről.

Minden Ö rá emlékeztett itt bennünket. 
Emlékeztet a boldog élekre, melyeket a felséges 
asszony ifjú bájainak díszében, boldog családi 
édenei közt töltött itt falusi otthonóban, a régi 
magyar ur építette kastély födele alatt, midőn 
mint édes anya őrködött viruló csemetéinek 

dö jegyzőkönyvet, a fül, mint corpus delicti, 
mindenesetre! mellékletében, további illetékes el
járás végett a királyi ügyészéghez áttenni,, illetve 
boterjészteni.

Gergely ur szánakozva nézett a kráglisra:
— Ökörtől lótanács 4 Hiszen öcsém vége 

van már ennek a dolognak.
lljgyhogv? Hiszen méj? jóformán bele sem 

kezdhettek a czigányok a panaszba, nem hogy 
tárgyalás, tanukihalgalái, vagy épen Ítélet . ..

— Kell is ide tárgyalás meg Ítélet? Minek? 
Nem jön ebből a czigányból többet idő egy sem 
Mihelyt# tövisvágást emlegettem, úgy megijedt az 
valamennyi, hogy még csak tájékára sem mer ön
nek a városhzának jönni. Inkább kiegyeznek. Ne
félj, a nap le nem megy rajtok már akkor szent 
a békesség.

S tökélotes igazsága volt Gergely urnák. A 
mint ugyanis, nemsokára hazafelé irányozta lép
teit, már akkor a második, utczasaroknál olt les- 
kelödött vagy hat czigány a két veszekedő tábor 
olökelőbbjei közül, s roppant békésen vigyorogva 
utána sompolyogtak a méltóságos nyugalommal 
lépkedő tekintetes urnák: • •-

— Csókoljuk azt a kegyelmes veséjét tokinto- 
te*  főkapitány uram, jelentjük alázatossággal, hogy 
kiegyeztünk. Ki mink! Szont a békesség a pur- 
gyék közt. Ne lessék bonnünket holnap várni, 
tudjuk mi, mi az emberség, á világért sem or- 
czállankodnánk többet kivyelmed elébe. . . .

— Kommcndáloin is semmirevalók 1 Taka
rodjatok ham!

— No meg mondtam — folylatá Gergely 
ur a vele menő kráglishoz fordulva, — nem meg
mondtam, hogy ez lesz belőle? Lásd tudákos 
öcsém, ti elpocsékoltatok volna e miatt a haszon- 
talanság miatt egy szekér papirost, két oszlendeig 
ránczigállálok volna özeket a czigányokat elöre- 
hátra, még se tudtatok volna velők dűlőre jutni, 
így meg látod egyszorre eligazodott minden, s

- -________ ASZÓD és VIDÉKE__________________

I gyarapodása fölött, do a karácsonyfa kigyulladt 
lángjai mellé odahívta, mint nz ország anyja, a 
falu gyormekeit is. Itt áll az a kastély, melynek 
termőiben a fenkö't lelkű hitves oly sokszor el
oszlatta koronás férjének homlokáról az ország 
gondjai közt felgyűlt ború’, hogy mi élvezhessük 
annak a hármoniár.ak jótékony hatását, mely a 
király ós nemzet közt oly sok válságos megpró
báltatás daczára is mindenkor fönmaradt.

E halmok ösvényein volt látható, még bol
dogabb napjaiban, a fönsóges asszony tüneményes 
alakja, midőn délezeg paripán vadászni indult 
magyar urak társaságában, a már rég hallgató, 
de újra zajossá lett Rákos határára. Majd itt járt
kelt akkor is, mikor elhunyt fia, két birodalom 
kialudt reménye fölötti bánatára nem feledést, 
csak enyhülést keresett Gödöllő méla ligeteinek 
árnyas magányában.

És a nép fia meg lánya emlékszik még 
azokra a mesébe való jelenetükre, mikor a király
asszony szóba állt vele; tudakozódott öröméről, 
hajairól, s részt vett úgy egyikben, mint a másik
ban, vigasztaló igével vagy segítséggel.

Óh, bár maradt volna itt köztünk azon a 
végzetes őszön is, mely tőlünk idegen földön oly 
váratlanul ragadta el 1 Ezek a mi szolid halmaink 
nem vetekedhetnek ugyan Helvetia hótakart tetői
vel ; Genf világszép tavának tükre nem ragyog 
ezekben a mi völgyeinkben. De itt a hü magyar 
nép. szeretető s hűsége kísérte s oltalmazta volna 
minden léptét; itt nem emelkedett volna feléje 
bántó gonosz kéz, de valamenyi fölfogta volna 
még a lehulló falevelet is álma fölött.

Tisztelt közönség! Midőn elhunyt nagy 
királynénk emlékét érezszobrának szemei előtt, 
mi gödöllői hívei évről évre igy ünnepeljük: ezzel 
cgyszersmint ápoljuk s fejlesztjük úgy magunkban, 
mint a társadalomban azt a szellemet is, melyet 
a dicsőült asszony példaadásával és egész életével 
mpgvalósitott: a honszeretet és a hűség érzelmeit, 
a kereszt terhe alatt türni-tudást, a hit és bizo- 

-dnlom közt, a sors csapásai közt. Az ö fényes 
példáján indulva ragaszkodjunk hazai nyelvünk
höz. mely az ö ajkairól oly édes bájjal s tökéle
tes tisztasággal folyt, mintha egykor bölcsője fölött 
nem az Isar, hanem a Tisza rónáinak szellői 
dúdoltak volna altató dilt.

De ne hagyjuk elmúlni Erzsébet királyné 
emlékének szentelt ezt az ünnepet annélkül, hogy 
tekintetünket ne fordítsuk dicső királyunk felé is, 
ki a. hajlott korában reá mért kettős családi ször
nyű megpróbáltatás után is lörhellen lelki erővel s 
példaszerű kötölességlúdással viseli két állama 

.kormányzásának súlyos terheit. Kérjük Istent: 
nyújtsa még az ő drága életét számos évekre. 
És mint uralkodása időtartalmával máris meg
haladta valamenyi koronás elődjét: igy érdemei
nél fogva iktassa őt a történetírás Magyarország 
legnagyobb királyainak sorába!

Erzsébet királyné szelleméhez.
Szavalta a szorzó f. hó 21-én tartott Erzsébet ünnepélyen.

Örökre ég a láng Szivünkben,
A hála és a tisztelet,
Áldjuk ma és "mindenkor áldjuk 
Dicső királyné nevedet!

holnap már csak úgy veti a vályogot, köti a me- 
szelőt valamennyi, mint azelöt. Igaz, hogy a vén 
Varjú Sári füle pocsékba ment, de hát úgyis elég 
régen hordozta már, s ti sem forraszto.tátok volna 
oda tiz akó tentával sem. A Paczal Juli haja meg 
majd kinő megint s legalább addig se lesz baja a 
fésüléssvel.

•
De lHit liiáb igazgatott el Gergely ur min

denféle czifra bajokat gyorsan és nagy bölcsessé
gei, mind nem ért odafenn semmit sem ; az al
ispán, főispán, a különféle számonkérö székek, 
minduntalan csak Írást meg Írást sürgettek, akták, 
rubrikák s más effélék után tudakozódtak, sőt az 
uj alispán rá is irt s keményen meghagyta neki, 
hogy ocentul szigorú szabályszerűséggel járjon el, 
a törvényt tanulmányozza, s annak szabályaihoz 
pontosan alkalmazkodjék, mert majd igy meg 
amúgy loszl

— Micsoda csattant fel G.srgoly ur, a mint 
Bordás fololrasta a levelet, — még ez a kákabélű 
azt mondja, hogy tanuljak I Én? Irkafirkáljak I 
Más esze után járjak I Da már ezt meg nem éri
tek I Fogjatok magatoknak más bolondot I............
Bordás, pakold össze a pipáimat, tájékára som 
jövök többet ennek a hivalalnak I

Azóta aztán Gergely ur otthon pipázik nemosi 
kúriája szellős tornáczán s mikir nem rostol: 
egy-ogy sort szid u sok pennarágón.

A javíthatatlan kráglis szörnyen örül, mert 
az uj kapitány boldogot, boldogtalant önnek szó
lít, minden tyukperl három négy tárgyaláson végez 
ki, és mód nélkül fogyasztja a papirost, do bez
zeg a czigányok, verekedők, törzsöküs garázda 
firmák s más off le igazi szakértők, máig is azzal 
vznnak. hegy híjába, csak tekintetes Gorgoly ur 
tudta n szegény ombor sorját jól igazituni I

(Vége.)
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Azt n nevel, mely halhatatlan, 
Mely fényes, mint a bérezi hó, 
A melyet hazánk történetébe 
Arany betűkkel irt Klió.

S e név alá jegyezte nékünk, 
Hogy egyedül benned bizánk 
Mikor nehéz rablánczra fűzve 
Betegen sinylett szép hazánk. 
Te örizéd a beteg álmát
S ápolád lelkén a reményt. 
Hogy börtönét még nyílni látja, 
Sötét után lát újra fényt.

To voltál a Noé galambja, 
Mikor még puszta volt a táj. 
Te hoztad meg az olajágat, 
Tudád, e nemzetnek mi fáj. 
És megtanultál nyelvén szólni, 
Hogy ne lehessen semmi gát, 
Hogy jobban megérthessed egykor 
E nemzet égő bánatát.

S mintha magyar dal zongett volna 
Lágyan ringó bölcsöd felett,
Irántunk érzett nagy szerelmed 
Magyarrá telte szivedet.
S ajkad bűvös varázsszavára 
Megszűnt az átok és viszály, 
Szivothóditó szózatára
Kibékült nemzet és király 1

S egygyé forrott, mint hajdanában, 
Mikor még Árpád vére élt, 
Mikor még a király s a nemzet 
Együtt tűzött ki büszke czélt. 
Egy lett I — A bóko műhelyében 
Te voltál a forrasztó láng, 
S az egyességnek erejében 
lm újra felvirult hazánk.

S azóta búban, fájdalomban 
Egymással érze kebelünk.
Soh’se felejtjük azt a könyot, 
Melyet Te sírtál mivelünk. 
Mi is éreztük lelked kínját, 
Sírunk a múlton egyre még : 
Mely összezúzta anyaszired, 
Miénk is volt a veszteség.

Bármerre jártál, hö imával 
Kisért minden magyar híved, 
A mig egy gyikos tördöféstöl 
Dobogni megszűnt tört szived. 
És mondhatatlan bánatunk most 
Oly nagy, mint volt szeretetünk. 
Szived tán újra feldobogna, 
Ha láthatnád, mint szonvedünk 1

De hisz Te látsz 1 Magad voltál az, 
Ki nevedet megszenteléd, —• 
És mi fel, zászlóinkra tüzzük, 
Mint nö erények szép jelét.
S büszkén valljuk, Te megdicsöült, 
— Bár lobogónk nem látható, — 
Hogy bocsben tartjuk, fennen hordjuk, 
S törekvésünk a szent, a jó.

Ha riadó a harezost hívja 
Zászló alá felesküszik,
S elszántan ront a harezviharba,
A merre a zászlót viszik;
A zászló leng s hiiszko vivője, 
Nem fél sebet, nem fél halált, 
S még akkor is fennlobogtatja, 
Ha a golyó szivén talált.

Hanyatló karja végerövel 
A szent lobogót tartja még, 
Nem ejti most se még a porba, 
Szenytöl megóvja szent nevét. 

"És ajka im végsőt lehelve,
Elhalva is ezt rendeli:
.Bajtárs, a zászlót fenn lobogtasd!*  
S áldásával megszenteli.

Nőm küld a sors csatába minket,
Mi békezászlót lengetünk,
De mégis, mint az elszánt hősök 
E zászló alá esküszünk. 
Megesküszünk, hogy egyotértve 
Törekszünk nemos czélra fel, 
Hogy zászlónk minden szenytöl óvjuk, 
És hütlenül nőm hagyjuk el.

Mogesküszünk, hogy bárha szivünk 
Sok fájó sebtől vérzenék, 
Szentül őrizzük eszményünket, 
Szabad hazánknak szellemét! 
Hogy tündökölve, tiszta fényben 
Adhassuk a jövőnek át, 
Mely a jelentöl várja majdan 
Egy ujatsb nemzedék javát.

A mint mi vetünk tiszta magvat. 
Olyan lesz majd az aratás.
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Oh érlse meg minden magyar nö,
Mi nagy, mi szent e hivatási
S gondolni, rá, hogy mog ne sziltijiink,
Legyen neved nekünk a jel;
Az visz bennünk diadalra,
Mert az eszmének győzni kell I

Es most ez eszmo oltárára 
lm fogadalmunk leteszem, 
A mely oltáron a mi hálánk 
Orökvilágosság leszon.
Erőt ad a tudat szivünknek.
Hogy mindig él a szeretet I 
Áldjuk ma és mindenkor áldjuk 
Dicső királyné, nevedet I

—■ Tördeli Grail Ergsi

híre k.
Udvari hírek. IV. Ferdinand föherczeg, 

toskana nagyherczeg itt léte óta csaknem minden 
nap vadászik. Már két hatalmas vadkant lót és 
két kisebb malaczot. György horczeg f. hó 
24-én délben érkezett meg kíséretével Gödöllőre 
s délután már Valkóra ment vadászni. Ez első nap 
mindjárt négy hatalmas szarvast terített le. L i- 
p ó t herczeg pénteken érkezett meg Gödöllőre 
s részt vett délután a vadászaton. Este György 
horczeggel elutaztak Bécsbe ö felségéhez, hogy 
mint vendégei részt vegyenek az ischeli hajtó 
vadászatokon.

Az udvar Gödöllőn. Ö felsége a király leg
felsőbb udvartartásával október 10-én érkezik 
Gödöllőre s október végéig fog itt tartózkodni.

Kinevezés. A belügyminisztérium vezetésével 
ideiglenesen megbízott miniszterelnök Kovács 
János segédjegyzőt a vérségi anyakönyvi kerületbe 
anyakönyves helyettesnek nevezte ki.

Áthelyezés. A közoktatásügyi miniszter Hor- 
nicsek Riza ilosvai óvónőt a rákoskeresztnri mun
kásotthon telepi óvóhoz helyoztG át.

Kossuth ünnepek Járásunkban mindenütt 
megünnepelték Kossuth 100-ik évfordulóját.

Gödöllőn volt ez ünnep a legfényesebb. 
Vasárnap a polgári kör nagyon látogatott dísz
közgyűlést tartott, melyen a gödöllői dalkör is 
közreműködött nagy sikert aratván remekül elő
adott énekeikkel. A díszközgyűlésen bevezetésül 
a dalárda a hymnust énekelte el, majd a hangu
latos elnöki megnyitót D u r a Máté nagyszabású 
ünnepi beszéde követte. Azután a dalárda éne
kelte el a Kossuth hymnust, majd Wilszky Luiza 
k. a. helyezte el a Kossuth képen a gödöllői 
hölgyek koszorúját a kövotkezö beszédet mondván:

„Légy üdvözölve nemzetünk legnagyobjának 
emlékezete.

Magyar honleányok koszorújával körülölelve 
s szent érzelmekkel telve áldjuk a magyarok 
Istenét azon ajándékért melylyol most 100 éve 
megjutalmazta e nemzetet.

Férfiak, nők I
Tanuljunk meg nemzetünk édes apjának 

életéből olyan nagy gondolatokat, mely szerint 
legyünk egyenlők, mert minden ember szabadnak 
született, s zárjuk ezen szent emlékezetnek évfor
dulóját szivünk örök ünnepévé.

Isten minket úgy segélyjén !
Azután a Kossuth nóta, majd ifj. Szabó 

Balázs remek előadásában Rákosi V. Fohásza 
következett. Vógül még a szózatot énekelte el a 
dalárda. Az elnök záró szavai után a mintegy 
500 főnyi publikum lelkes hangulatban oszlott szét

Isastegh nagyközség hazafias közönsége va 
sárnap délután ünnepelte Kossuth Lajos születé
sének 100 ik évfordulóját. Az olvasó kör által 
rendezett ünnep több ezer főnyi közönség rész 
vételével foFyt le. Délután 4 órakor kivonultak 
az isaszegi csatatéren felállított honvédszoborhoz, 
a hol Magyar József máv. tisztviselő mondott 
lelkes beszédet. A beszéd elhangzása után az 
ünneplő közönség hazafias dalokat énekelve, az 
olvasó körbe vonult, melynek tágas udvara zász
lókkal és gtrandokkal volt feldíszítve. A dalárda 
éneke után dr. Dobsa László egyetemi tanársegéd 
szavalta el ez alkalomra irt ódáját. Utána Alar- 
csányi István olvasóköri elnök mondott ünnepi 
beszédet. Azután Magyar József előadta Rákosi 
Viktor Fohászát, az ünnepély véget ért. Este 
ünnepi lakoma volt az olvasókörben.

Pőcselcn kiváló fónynyel ünnepelték Kossuth 
századik születésű napját. Szoolember 19-én ki
világítás volt. ‘20-án az izraelita templomban mon
dott Ilorovilz rabbi ünnepi beszédet, 21-én reg- 
gol czigányzene járta be a községet s mozsár
lövések jelezték délelőtt 10 órakor az ünnepély 
kezdetét. A református témplomban volt 10 óra
kor hálaadó Í3teni tisztelet, mely alkalommal 
Arany Gusztáv rcf. lelkész mondott ünnepi beszé
dút. 11 órakor a Kossuth-téren a község egész 
lakossága jelenlétében Halász Dezső szavalta el 
nugy hatással Kossuth ódáját. Azután lakoma, 
majd végül nagy népünnepély volt. E napon még 
egy tervezett liget olső fái gyanánt Kossuth Lajos, 
Széchenyi István, Deák Ferencz s a Péczelen la
kott Szemere Pál emlékére és nevére fákat ülte
tett el a rendező bizottság.

Astódon. F. hó 21-én d. u. 4 ó.-akor tarolta 
meg Aszód lelkes közönsége a Kossuth Lajos 
100-ik évfordulónak emlékünnepét. Óriási plaká-

ASZÓD ÉS VIDÉKE______________

tok hirdették már napok előtt, hogy Aszód méltó
an akarja megünnepelni ez évfordulót. Aszód vé- 
ros zászlókkal volt fellobogózva. A menet vasár
nap d. u. indult el a községáza előtti térről, elöl 
lovas bandérium Dancz József és Erdős Sutámon 
vezetésű melleit. Utánuk következtek a község 
elöljárósága s a képviselő testület, az aszódi pol
gári kör testületileg az izralita hitközség és a tűz
oltó toslület. A menetben mely az egész várost 
bejárta több ezer ember vett részt. Aztán a piacz 
terén állapodott meg, hol a következő ünnepség 
7‘yt le: 1. Hymnusz. 2. Kossuth. Irta: Lowell 
(ford. Ábrányi), szavalta Perényi Rozsö. 8. Ta
vasz elmúlt. . . 4, Ünnepi beszéd, tartotta : 
Forsclmer Sándor. 5. Kossuth Lajos azt üzente.. 
6. Kossuth él 1 Irta : Illyés Bálint, szavalta Chu- 
gyik Pál. Vasárnap délelőtt istentisztelet volt az 
evangélikus és az izralita templomban. Az evan
gélikus templomban Chugylk Pál tartotta az ün
nepi beszédet, a izr. templomban pedig Schreiber 
József rabbi mondott nagyhatású beszédet mely
ben méltatta Kosulh nagy érdemeit. Különösen 
ki kell emelni az izr. hitközség kántorát, ki ezen 
ünnepélyre egy igen csinos ének darabot szerzett 
és kitűnő énekével könnyekig meghatotta a kö
zönséget. Este a város díszesen ki volt világítva 
Krenkó József vendéglőjében pedig este bankett 
volt, melyen mintegy 160-an vettek részt.

Erzsébet ünnepély. Remek nap kodvezett a 
f. hó 21-ére elhalasztott Erzsébet ünnepnek. Az 
Erzsébet parkban nagy sokaság gyűlt össze, Gö 
döllő ős vidékének színe java, inteligentiája teljes 
számban, de sokan jöttek a fővárosból is. Ezernyi 
tömeg várta már 10 órakor az ünnepély meg
kezdését, mely taps viharban tört ki, midőn Szvo- 
boda Ignácz kántortanitó személyes vezetése alatt 
működő dalárda elkezdette a hymnust. Azután 
Alsócsernáti Csiky Kálmánná szül. Sebesi Gönczy 
Etelka úrnő mondotta el hazafias tűzzel remek 
emlék beszédét, melyet perczekig tartó tapssal 
jutalmazott a lelkes közönség. Majd Kolozs Dóra 
urhölgy szavalta el meglepő, szépen, óriási siker
rel Dalmady: Királynő útja czirnii költeményét 
mely után Tordai Gra’l Erzsi úrnő saját maga 
által előadott gyönyörű Erzsébet ódája követke
zett. A közönség el volt ragadtatva a tökéletes 
művészettől előadott költemény s annak költői 
szépségei által, s tüntető tapssal fejezte ki tet
szését és hódolatát szerzője iránt. Végül a szózatot 
énekelte még el a dalárda szépen és szókatlan 
tetszés melleit. Alig maradt szem köny nélkül ez 
ünnepély egyes számai után, őszinte igaz gyön
gyök voltak azok, a szeretett nagy királynő em
lékének szentelvék.

Választmányi ülés. A gödöllői polgári kör 
választmánya f. hó 25-én este 7 órakor- ülést 
tartott. Az ülésen szóba került, hogy a kör Kos
suth ünnepén elhangzott ünnepi beszédben félre 
magyarázható részek voltak, mélyeket egyesok 
tévesen értelmezvén, belőle antiszemita és alkot
mányellenes dolgokat magyaráznak ki. A választ
mány egy írásban tett konkrét indítvány alapján 
egyhangú lelkesedéssel kimondja, hogy azon bár 
leplezetten előadott, do tényleg többek által úgy 
értelmezett eszmékkel magát nem azonosítja, 
azokat elitéli, sőt hangsúlyozni kivánja legnagyobb 
lojalitását és val’ástiszleletét. Azután kisebb fo
lyóügyek intézteitek el.

Péítvldéki esküdt bírák. A pestvidéki tör
vényszéken f. hó 24-én, szerdán délelölt sorsolták 
ki október hónapra az esküdteket. A kisorsoló 
bizottság elnöke Seyfried József törvényszéki el
nök, tagjai Rónay Kamii és Vorebóly Ignácz 
királyi táblai bírák voltak. Az ügyészséget Vass 
Lajos dr királyi alügyész képvisolto. — Rendes 
esküdtek lettek: Bauer Mihály földbirtokos (Vácz), 
Ferenczy Tibor magánzó (Kis-Télény), Farkas 
Ödön háztulajdonos (Tápió-Sáp), Törzsök Gyula 
községi segédjpgyzö (Kispest), Kubinyi János gaz
datiszt (Tápió Szecső), L a g I o r K á r o 1 y v á I- 
1 a I k o z ó (G ö d ö I 1 ö), Szeőko Béla földbir
tokos (Alsódabas), G o I d n e r József keres
kedő (P é c z e 1), Burján Jenő takarékpééztári 
igazgató (M o n o r), Vargha Károly ipartestületi 
jegyző (Erzsébetfalva), Szabó Béla dr gyógyszc- 
réss (L’jpost), PétéiITy Károly révkapiiány (Vácz), 
Pirólh István földbirtokos (Alsódabas), Schreller 
Miksa gabonakereskedő (Vácz), Goszthonyi Tibor 
földbirtokos (Vácz-Harlyán), Kozma Farkas Andor 
hivatalnok (Újpest). Molnár Lajos magánzó (Er
zsébetfalva), Váró Károly főkönyvelő (Vácz), Vikár 
István ügyvéd (Újpest). ÁVodiánor János dr. föld
birtokos (Maglód). Forslcr Manó könyvelő (Sorok
sár), Leitgob János mérnök (Erzsébetfalva). Lun 
ezer Pál szobrász (Újpest), Béréini Antal községi 
segédjegyző (Újpest), Gerö Z-igmond bádogos 
(Ujpes'), Háfner Ferencz mézcsbábos (Vácz,) 
VVathay Gusztáv ügyvéd (Pomáz). Thanyi Jakab 
kereskedő (Soroksár), Feldmann Gyula dr. orvos 
(Újpest), idősb Károly Ferencz magánzó (Rácz- 
kovi). Pótesküdtek: Schmiedt Mihály Bzalécs 
(Vácz), Krap Mihály ház’ulajdono*  (Újpest), Szulay 
Jenő dr. orvos (Erzsébetfalva), 11 a a s z Géza 
koreskedö (Issaszegh), Pintér J. Antal 
kereskedő (Újpest), S z i n b o r g o r Sámuel 
magánzó (Aszód), Ad ám János hi
vatalnok (Czinkota), Paulik Károly 
diszmükereskedö (Újpest), Duri nej József ház-

_____________ ._________________________________________ 8 

tulajdonos (Újpest), Schrölt Mátyás nyugalmazott 
fogyintézeli őrparancsnok (Vácz). Az eskűdtbiró- 
sági ülésszak október hónap 2f-én kezdődik. Ez 
időszakban fogják tárgyalni a nagykátai rabló
gyilkosságot és a budafoki orvosok bűnügyét.

Gyászrovat. Moravcsik Gyula ügyvéd, a cs, 
és kir. déli vasút nyugalmazott jogtanácsosa 
szeptember 26-án negyvenkét évos korában meg 
halt Aszódon. Az elhunytban Moravcsik Ernő 
Emil dr. egyetemi nyilv. rendes tanár testvérét 
Moravcsik Mihály lelkész pedig fiát gyászolja.

Merénylet egy tanár ellen. F. hó 22-ón esto
9 órakor erős lövés zaja riasztotta fel az aszódi 
vasúti állomás és a javító intézet lakóit. Zsifcsák 
József családfő vasútra néző ablakán lőtt be eddig 
ismerotlen tettes. A lövés aionban nem talált, 
mert megakadt a becsukva levő ablak táblákban. 
A merénylő kilétét ez ideig nem tudta megálla
pítani a nyomozó cséndőriég.

Szüreti mulatság. Az aszódi iparos ifjúk 
szüreti mulatsága kitünően sikerült. A felvonulás 
d. u. fél 5 órakor kezdődött a „Zöldfa vendéglő
ből igen nagy számú közönség előtt. Különösen 
a szőlőcsösz volt kitűnő alak a szamár taligán. 
Azonkívül Aszód legszebb leányai voltak felöl
tözve magyar ruhába és vig muzsika szó mellett 
4 ökrös szekerén vonullak végig a városon dalol
va kurjongatva. A mulatság kora reggeli órákig 
tartott, mikor is a mulatók a nap felkeltét figyel
ték meg tudományos alapon a legjobb hangulat
ban. — Felülfizettek: Báró Podmaniczky Géza
10 kor. (Kiskartal), Pataricza István, Özse Gá
bor 2—2 kor. Diamant Márton, Hovszki Pál 
1—1 kor. Lengyel József 40 fill. Nagy Mihály 
20 fillér.

Bethlen és a Rákócziak koráról ir a Nagy Ké
pes Világtörténet 162 füzete. Erről az orélyes és 
jellegzetes korról, mikor fegyverzörgetóstől volt 
hangos az ország, csatakiáltástól és üldözöttek 
jajveszékelésétől. Magyarország egy hosszú seb 
volt moly véges végig vérzett. A nagy Alföldön 
szétfoszlolt a szabadság déli bábja ; az ősi Turul 
az erdélyi bérezok, a székoly havasok közé szál
lott. Ott lobogott csak a magyar lobogó. Onnan 
szált elő szabadságot szerezni, védni. Minden 
eszmének az elnyomatás ideje, a hőskora. A ke
reszténység szent jelét a mártír vér ragyogt-itja 
világgá, a szabadságot mindenütt az elesett név
telen hősök vívják ki. A magyar szabadság és 
hazaszeretet akkorában a Bethlenek, Rákóczyak 
seregének a szivében húzódott meg. Ennek a 
gyönyörű kornak színes, mesés történetét adja 
elő a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 
162 füzete. A 12 köteles nagv munka szerkesztő
je Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e 
kötet írója is. Egy egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes félbőrkötésben 1G korona, füzetenként 
is kapható 60 fillérjével. Megjelcn minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál. (Révai Testvérek 
Irodilini Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII, 
Üllői ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján havi részletfizetésre is.

Szüreti mulatság. A Besnyői népkönyvtár 
egyesület október b én zártkörű szüreti mulatsá
got rendez, Reich Miksa vendéglőjében Bcsnyön. 
A mulatság kezdete d. u. 4 órakor, vége déli ha
rangszókor. A mulatság programja a kövotkezö: 

1. A szüretelő nép gyülekezése ésa szüret kezdőiének 
kihirdetése a kisbiró által, mely a gyöngébb szivüek őrö
mére csak dobszóval fog megtörténni. 2. A ki a szüret 
kihirdetése előtt lopni fog, szigorunn büntettetik. 8. A 
7-ik parancsolat megszegése a szőlő csöndes elorzása által 
mely alkalommalaszőlő elsajátitőja mimikét esetben csak 
élvezni fog, ha nem fogják el, dagasztani fogja keblét, 
azon édes érzés, melyet egy jól sikerült lopáa kellemes 
tudata nyújt, ha pedig elfogják, kárpótlásul a szép csősznők 
rózsás bilincsébe jut. 4. A szüreti korona elárverezése, 
mely a legtöbbet Ígérőnek fog átadatni. 5. Kunu Pista 
tnlpalávalójanak hangjainál táncz kivilágos kivirradtig 
sőt még azontúl is.

Betörések. D om ony b an e hó 25-én a 
késő éjjeli órákban több helyen rablók törtek be. 
Különösen Bilim Mór házánál és a Bcniczky kas
télyban próbáltak g rázdűlkodni, de a cselédség 
idejekorán észrevette és elriasztotta őket, még 
mielőtt valamit lophattak volna. A domonyi betö
rési kísérletekkel egyidőben I k 1 a d o n a község 
házába törlek be és innen több órlékos arany tár
gyat elvittek. Az aszódi csendőrörs a nyomozást 
azonnal megkezdte, azonban eddig még eredményre 
nem vezetett.

NYILTTER)
üati Szerencsem a f- líözönség 

fudomását>a hozni, hogy

ügyvédi irodámat
Pesti utcza 403. sz. (a I’lesznik féle 
házba) helyeztem át.

Hivatalos övk naponta ti. e. 8-12-lg.

dr. Zeke
ügyvéd.

•) E rov.il alatt küxlöttekúrt nem válni felcUrtget » 

szerkesztőség.
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ASZÚD és \IDÉKE 1902 szeptember 28.

H közelgő féli idény álltái
méinál ajánlóit a tiszteli 
oeoőltözönségneli o °

I. osztályú salgótarjáni darabos szenet 
mmázsánk int .... 2 20 kor.

Salgótarjáni koczkaszenet mm 170 kor. 
száraz vágott tűzifát mm.-ként 160 kor.

„ vág illan > • 140 kor.
Tűzifát ülsnki nt — — — 24.— kor.

A fenti árak legalább 

5 mmázsa Vételnél ház
hoz szállítva értendők.

^listill Sde

Blumenthál Béla 
$ © & Hatvan. ts

+-J-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. 4-t 4+

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényeiéit diófából, 
kisebb-n igyobb méretben Szemfödclek. virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobabehuzások, ravatal-felállilás. a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtalik.

Mt" Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek, --2£sj

6861 sz./tkvl 902.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir jbiróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi. In így a m kir. áliamkinoitár végrohnjtató- 
nak Jámbor Andrásne ez. Körösi Julianna és Körösi András 
végrehajtást szenvedő elleni 135 K. 45 fii. tőke követelés és 
jár. iránti végr<*liajtá-i  ügyében a gödöllői kir. járásbíró
ság területén lévő Gödöllő községben fekvős a gödöllői 
755. sz. betétben Jámbor Andrásné sz. Körösi Julianna 
és Körösi András nevén álló A. I. 1—3. sor 187f>—1881 
hrsz. ingatlanra és a rajta épült, de telekönyvileg még 
fel nem tüntetett házra 1207 korona ezennel megállapí
tott kikiáltási árban az árverést olrendelte és hogy a 

fonnebh inogjdölt ingatlan az 1902 évi november hó 14-ik 
napján d e 10 órakor a kir. járásbíróság hivatalos helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási árou alul is éladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának tíz százalékát készpénzben, vagy az 1881 : 
LX. t.-cz. 42 §-álan jelzett árfolyammal számított és az 
1881. november aó lén/333 sz. alatt, kelt igazságügyml- 
niszt tí rendelet 8 ij óban kijelölt óvadékképes értekpa- 
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : BO. 
t.-ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges ell e vezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszoigáltatni

Gödöllőn, 1902. augusztus hó 25-én.
A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

liat:s*&.

Téchy s. It. 

kir. aljbiro.

Pesti Napló karácsonyi ajándéka. 

Zichy Mihály Album. 
= A „PESTI NAPLÓ," = 
h mely odd'i'oló M idáeh Ember tragédiáját, 
Arany billadilt Zichy Mihály képeivel, Katuna 
•Józ.ef Bánk-bánját, K sfuludy Sándor Imfy sze
relmeit romek iiibumba foglalva óv legutoljára a 
Kö Ők Albumát ad'a o'vasóinak karáé.onyi aján
dékul, az. idén az eddiginél is nagyobb szabd-u 
díszben, tarlnlninban nemc-ak az eddigi ajándé 
kokat felülmúl.', dn a kör.yvpiaczon is ritkaság 
számba menő diszmiivel, a üt—sluu::::::::::::::::::!:!::: 

Zichy Mihály Albumot 
szánta olvasóinak karácsonvi ajándékul.

ZICHY MIHÁLY képeinek válogatott, impo
záns albumba foglalt gyűjteményét a Költők Al
bumánál nagy, bb és díszes, bb alakban, Zichy 
Mihály világhírt! művészi termelésének legjavát, 

legszebb festményeit és trajzaif 
foglalja magában ez a di«zníi negyven mülapon, 
a mnlvek mindagyil éhez legkiválóbb eaztétíkusaluk 
és müblrálólnk Írnak szöveg magyarázatot. A va
lóban romák kbilalü mülapoknak egy részo 
gyönyörű színnyomású lesz, olyan, a milyen eddig 
alig jolont meg a magyar diszműbrn.

A nagvvm pompás mfllapo', a kisérő szö
vegel és Zlci y Mihály egyéniségének és változa
tos életpályáján >k regényss rejzát, valamint 
Zichy rajza után kórzült

yazdajr bekötési tábla
foglalja díszöv kőlrtbe.

A Pesti Napló 0 nngy.zebásti diszn-flrét az 
Alhenaenm állója ki a Zichy ölihály Albumul, a 
mclfnok ára nz Athenannn errdeti kiadásában 
90 korona, a Pesti Nupló uj kvart kiadásában 
karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló 
minden állandó elöfizolöje. És megkapják díjtalanul 
azok az. uj clöfbolök is, a kik egész éven át fél-, 
negyodóv. vagy havonkint, do megszakítás nélkül 
űzetnék olö a Pesti Naplóra.

yyyyyyyyyyywyyyyy

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.
——----------

Három évi 
írásbeli 

jótállás.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerész.

PÉCS. ------------------ —9
Ne küldjük pénzünket külföldrel

Hazai Iparunkat előmozdító czégemnól miiid-mnomii arany és ezüst lárevak. órák és minden e szak
mába vágó czikkek sokkal ocsóbhan. jobban és megbízhatóbban szerezhetők be, minta külföldön. 
Valódi ezüst női remont.

óra frt 6.— 
Ugyanez dupla fedéllel 

frt 8.— 
Valódi 14 kar. arany női 

rém- óra frt 14.—

I
Nom tetszőért 

a pénz 
visszandatik.

•----------------------------

Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir. 
fémjelzéssel.

6) gr. súlyban
70 gr. súlyban
80 gr. súlyban

100 gr. súlyban
150 gr. súlyban

15 gramm súlyban frt 1,20
2) gramm súlyban fi t 1.50
30 gramm súlyban fi t- 2.20
40 gramm súlyban fit 2.60
50 gramm súlyban frt 3.25

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 fé'e 
divatos mintában.

gr. súlyban frt 24.— I 4O gr. súlyban
gr. súlyban frt 30.— 50 gr. súlyban
gr. súlyban frt 37.— | 60 gr. súlyban

Egy 25 grammos aranylánezhoz egv

fit 58.— 
frt 69, -

o............ . .. ....... v___ ______  .... 15 gram
mos köves függelék véve összesen 40 gramm

34 frt 50 krajezárba keiül.3
S
ffi»
ö ..................................................................

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik*

14 kar. arany pecsétgyűrű
frt *6.80

Uj aranyból 6 kar.
frt 3 5) 

Doublo arany frt 1.50 
1Mértékül elegendő egy 

papirszallag. I
Ugyanaz erősebb 9 frt. Ugyanez arany szeg. 12 frt. — Tula ezüst mikre romon. tlupl

14 kar. arany ankre-remontoir óra 24 frt. — Dupla fedéllel 35

Epilepsia.
Aki ájulás, görcsök és más 
Ilyen idogbántalmakban 
szenved, kérjen brossűrt 
arról. Ingyenes bérmentve 
kapható a hattyú gyógy
szertár útján (Schtfanen 
Apotheke Frankfurt a. M )

Gödöllőn
Illés Ferencznél 

(Pextl-utcxa) 
egy jól berendezett 

kovácsműhely-lifz 
való 

szerszám
olcsó áron eladó. 
1-8

Eladó vagy fréévrd bálid adó 
egy 4 szoba,2 konyha és 

a szükséges mellékhelyi

ségekből Álló

úri lakás
Te jesen külön álló nagy 

virágos kert udvar Bővebb 

értesítést a tulajdonos 
GROSZMANN 6ÁNDOR, 

hitel szövetkezeti pénztár

nok ad.

Bf

Clayton & Shuttleworth
mezőgazdasági gépgyárosok Budapest Vá63! sz.rÚ‘

által a legjutányosabb árak mellett ajánltatnak:

Locomobll és gőzcséplögép-készletek 2'
továbbá Járgány-csóplögápsk, lóhsrscsiplök, tlsztltó-rostAk, konkolyozók, kaszáló- ás arató- 

í<p«k, azénagylljtök, boronák.

„Columbia-Drill"
legjobb sorvetőgépek, 

szecskavágók, répavágók, 

kukorlcza-morzsolók, 

darálók, őrlő-malmok, 

egyetemes aczél-ekék,.

és á-vass akik és minden egyéb gazdasági gépek.

kést'efcs árjegyzékek kívá
natra ingyen és bérmentve 

Küldetnek.

Lincoln! törzsgyárunk a világ legnagyobb 

locomobil- és cséplőgép-gyára.

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


