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Népünk téli foglalkozása.
A szüret, a teng rí lö.é , őszi sziV.tib- 

V-’lés befejeztével |i gazdálkodó ember 

■—innnddliathi ntegke di ■zíinidejé',-pi

hen Ha leli i lobon kerii-fordul is vaut • i 

munka a gazd.isá Inni, ez. nem a n i; yobb 

gazdasági múmiák közé t.-i-to i . Tubát a 

a telet csakugyan, úgy vehetjük, mint a 
gazdálkodó ember pihenőjét.

A terhes, fárasztó, jól végzett munka 

után lel is fér, k< elves is ez a pihei.es, 
csakhogy — sajnos"— sokszor nem meg

elégedés közt köszönt be ez a pihenő-i 

korszak, hanem a rossz gazdasági esztendő, 

kesetüvé, nem ritkáin' válságossá teszi a 

gazda helyzetét.
Törtéi jék bármiki pun, jól vagy rosz- 

szul, egy bizonyos, hu, y a gazda jóformán 

novembertől m'rcziusig pihenni kénytelen, 
a gazdasáli munka stüne'elv. n!

A munkál); n kifáradt test akkor l'el- 

ujul. Van ideje a gazdálkodónak szellmé

nek, lelkének is áldozni.

A testi munka csak egyoldalit. A lélek 
is megkívánja a magáét. Már pétiig a nagy 

gazdasági munka idején : kora tavasztól 

késő őszig, bizony , a gazdaközöns-g nem 

igen ér rá a szellemi munkára, vagy csak 

kevés időt fordíthat arra. Igaz ugyan, hogy 

Angliában és Amerikái) m a szántóvető az 

eke szarvára fekteti az újságot s amíg a 

b.ruiok hozzák az eké> ő meg olvas; de 
ilyenre p’i-lda-már ifrt'uuk nem- igen akad'.

Mivfc*i  l«sl,..úgy, a..léié; is,"ntegkirá'ja 

a mag et„s ha a (est. kivpngágnjna.|< áldo

zunk, uay. áldoznunk kell'a lélek kiv lósá

gainak-is, legalább akkor - a mi tor lehet;
W . •

Ott,vap n’ind n hétén if szellemi mun
kára a h'-tedik nap a-Vasárnap '^lüst pe- 

di j nz Ajizi munkák —befi jezlével s a (él 
beköszöntésével,-.a gajd isági n Unkák -szü
netelése jd-jtln a szellemi fo íalaőzásra” 

rendelkező k elég jdőv< 1 a gazdák.

Városunk jó-'-résKém k főfoglalkozása 

a földművelés,. a.gazdáik-'dás, i y nagy

szán u Trép érdek> ir<51- van. szó, , mikor a 

gazda;sagi.|nünl<á pitienésélflik b ^köszöntése 

lőtt már jgondoJkpztjnk afelett, hogy a 

h i-szps^tipi kiökben "hogyan foglalkoztas
suk népünkiet ügy, hogy hasznátti fordit- 
......... iejJ ....... .  .. ,. - , .

kedvelt

'szóra-'

bassa'H'i időszakot Is.

..a . házitp r nem igen 
foglalkozás;--s. ig.y csak a szeli, mi 
ko'.ás' Ismert) [erjesztő s művelő haiásű 

olvasmányok t-rjesztése, felolvasások tar- 

tása.'Jr-sznos össz' jöv-t'telek által tölthet
jük. el.'ipisznosm, s kelemesen e telet.

■Rlitidéhek előtt- szükségesnek látnék, 

hasznos, tanulságos, mitlatüiló felolvasások 

t rtliSátt- betonként, legalább egyszer. főle- 
kinléyej l'éVéiC azokra a kisebb gazdákra, 

vagy .gazijasági .inunk isokra, akiket fogl .1-

kozásttk elvon, anyagi helyzetük gátol más-

■ tfer a szellemi éjv-zatek megszerzésiben, 

isi.nen ti ik gyarapitásábán. IJgy*  ’itz 'olvas- . 

tnányok. miijt a f Iplvatások minden, az e 

város polgárait ér.delyki közérdekű doigők 

köréből letetnének, főtekiiitelli-l termés e- 
tesen a nép gazclaslÍ*iW|jÍiÍTkö2'áá  fa;

Ami népünk szereti az olv sást, a 

felo'vasásokut Hasznos, a jövőre nagyon 
kiható fontos dolgot cselekednének tehát 

aswk, a kik a fönlemlhettek előmozdítására 

iparkodnának.
.... Álljanak e'ő már ójost, ezek a jóaka- 

■rntu, a nép javáért buzgó, a nép vezeté
kére hivatott polgárok a, a f nti jó irány

ban sz. rvezkedjenekw, szövet kézén k, has

sanak, alkossanak. Itt az ideje e munkának. 

Mi készséggel támo.aljuk őket nemes tö

rekvéseikben s részt veszünk munkájukban;

8zabó 8. GSza.
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A községi jegyző.
A hatalmas fővárosban intézik az or

szág sorsát; A közigazgatás összes szálai 
ott kapaszkodnak össze. A minisztériumok, 
a legfelsőbb közigazgatasi hálós gok szo
báiból kerülnek ki azok az intézkedések, 
melyék‘‘az egész országban irányi ják a 
közéletet*, " szánják meg a megengedhető ha
tárát és- sújtják a< kihágásokat

A kis falul) in-a jegyző, őrködik a ha
talmas rendeletek végrehajtás fölött. Halás- 

TÁ R CZ A.

Szüli a inadat: . • •
Beáll a madár, ősszel messze. útra kél,
Beáll a fáról, szál' a hervadó levél,
Reáliának a szellőilsött fellrqek,
Seáll a remény. a mi egysei r •
A se ivemből elvesei tt.

Madár volt az én seere'mem örömem, —
Boldogságom irta a faluul-u —
Felhő volt az iairö'f-ynn, remenyem :
Mind (■ három úgy elrepült,
Ujy elseállott én (ölem.

Madár m>gjőt — de nem ae mit én lesek,
Fa if hajija — de nem azt a levelei,
A seellő is hoz flhől — de másikat : 
Addig lesem, addig várom,
Mig a seiuem bánatában mcyseakud.

— ó —

A kótás czigány.
Ez a puM bolondja. A czigányéri erdőnek 

valamennyi úja, leányt ii|.r»tj<, ör-'gc ismeri, ló
ién, Iliikor n hi cs p a felszél ós szi aj tombo'ás- 
sál süvít a zivulur u vályogból ös-zelak< It kis 
thíizfcdelen, akkor legboldoganb ez a szegény le
gény, a Tóni ex igény legény. Akkora az abl-ika 
mint a tény-rém. De jel esik m ki ez a kicsi is. 
Kilát azon messze, messze a nagy rétre. »in ly 
teli jéggel hóval, cgv nugy J’',hér lepődő A kis 
zugoly, a melyben lakik, bo van fii ve. ott siste
reg az erdő nedves galya a saját kos ítélt pb'h 

„kemenezében, de a Tóni azért csak In. gat mar
kába, mintha fázna: pedig mm lazik. Ilmem 
ragondol a szép Ku'.sira, u ki odalent a füzet

hideg fagyos főidben-fék zir.l Mikor 
a m^kuba Hívogat/az gondolja hogy annak a 
lan^ojtk.-hideg testét melengeti.-Most az ujját,.ke 
zé': Jjkíeá keblét, fonnyadt ajakál. Elnéz fininden 
hóp.'4Íé\ hogy merre vis.» a srzeh É inej e i vénüli, 
sziv^ójéi. .Látja kikelni hideg Utjál ól. trhérlp- 
I edr>t|e/i. ,fedele hajat megleng, ti a-fi h.ér z'V tt r. 
Ez\Vm hóból' korona lesz fejei), "coli g hotnlo.um. 
FoUé/. leped >jc ezüstös szí n vált «s. jrtnr.e,. r'-- 
pifiperp' hoz/á, ha tudna, ezüstös runáb-n. !>• 
eg^gerre t'íabb hagy a szél, ziva'ar sem zug, 
hó^{bo elül, a tiindérkép eltűnik és a Tóni czi*.  
g.iny.^izélnéz r z/’ant kis ‘Zul<ája. falán. O't^ lóg 
egy vén h.egedü, hü bajtársa .a yzigAnyugk,

; téA»>inl gazdája szemét rá veti, vigal.b letjz 
ós-dvSbgUr. csendesen én kli-; • - t

• f-„O.h hegedlin.^tn vngy éltoln,
, j V. ;> a, örömöm és nuninysigom.

Hn töl'h.á..v,,m..!!tg ‘lllagk.
■ *’k- ■ .(l'udi ijiJiogyji sírim dilnék ! ‘

/ A legszí b“ i'ó a Tóni czigány ííepé- 
d|if(’a. czi'gánynk közi. Volt is neki, nagy tek n- 
:j^YQ pndig <a pzigányok eő't inig szerelmes‘neiVi 
&tl-:a Ruzsiba. De altul kezdve ,9i.é»zoii megbo
londult. ' \ • > ... ,Xi (

Nem miizsfká't ő eztán senkinek, .c^ak u 
lődvoíióuek.' azt sem elégelte meg, amit eddig ő 
és a többi czigány tudott. Magú csinált nótákat 
és Istákul. .1 non ragadt aztán rá a „kótás czi
gány- név. Hej, esi k no ment vol -a abba az 
oroshá’/i lakodalomba, most talán prinás is le
hetne Vásárhelyen. I)o elment oda és ott látta 
meg a Mikula Ru’sT. a gazdag lokupocz czigány 
leányát. Azóta lelt Ö .kutas czigány'.

Amint Tóni hazajött Orosházáról a pu'riba, 
rá som ismertek. Kiült kis háza p ákájára és ott 
kótázta sorba verseit. Körébe gviilt a sok gyerek 
lány, H'szoi y és nézték a csillát. A lóni czigány 
ver ét irt, f-zép v iset csöngő czigány nyelven. 
Mikor a vers kész v<> t, kútára szedte, aztán he- 
g.dürc ió megpióbála.

■'< nN<*m:t-ui|iua  én mi a l>ajom,

. I gy. fáj itt a hidoldaloni,

. K Kőuy ége’t mindkét sétnem.

Jaj. Bont dvvla, mi les vóIoul!

Kinyitott n rét ríizsAja,

.' B'etrg azs én naivcm tája.

Kinyílt bennem a sérelem
( ( híj, Rent dóvla, mi les vélem!

Nagyot néztek rá a czigányok. Mi lett ív 
Tóinból? A nyAr is eljött és u Tóni mégis hege
dül,; köAzik. pedig itt a valyogvotos id- jo. Lyon
kor 'o kellene, tenni u kútit, u hegedül, mert a
bandából is tapasztó banda lett. De a Tóni vis-
kójáhól u szép nyári uttéki n esek ki luhüío.t
hal'atn :

„III. két szivem volna, 

Avval- Kzcre’n' h k,

lla nyiilez. kezdem volna,

Avyal öl ■) élek

lla egy kanál volna,
í gy .elfogadnálak

Ilii aázs Hi'iam voli a,

z\yvnl csókolnálak'.

ZőtT e|"dÖnek alja.
ítt. lesem lliü napiá.

Majd fsak errt‘ sétál.
»•’ t Az a “ép vírágszál.

Csőket ha nyerhetnék 

Lesném kilenc-: hétig, 

Párja, ha lehetnék, 

Lesném kiloncs évig!'*

A pulribeli lányok gymuikodvn réz rk egy-
másra. Ugyan kibe bolondult úgy ez a Tóni ? A
ki a kígt-zvbbcn tud bcgcdü'ni ? A ki még prímás
is liiliel ? Szeg; nv, bii'ga lény ;k I Szerellek volna 
Ilid li, hogy e-akiigyan olyan szépeK-o, hogy vnl ki 
illanok b iloiidnl)on Ki bement a vilroslai n nagy 
u e/;i'a e. megnozie magi)! n kii-akalok fényes 
üveg ükiélien, olt ille-z gelte szép arany függőjét, 
fekele haj .1 e.- incg:.é/. u Lm .u szép gyöngysor

pihei.es
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köre nem kisebb a falu birájánál, a köz
ségi képviselőtestületénél s bárha azokkal 
együtt kell működnie, hivatásának iránya 
mégis más’ Sok magasabb rangú minisz
teri tisztviselőnek nincs akkora önrendel
kezési joga, mint a lörvény korlátái között 
a falusi jegyzőnek. Kell tehát, hogy értel
mes, igazságos és a törvény ama részében 
járatos legyen, mely működésére vonatko
zik. A körjegyzőnek, még fokozottabb mér
tékben kell e tulajdonságokat bírnia, mert 

ő nem egy, hanem több községnek a pen
nája.

A községi és körjegyzők mai gárdája 
csekély fizetésért, nagy lelkesedéssel és 
szakértelemmel végzi feladatát. Csak aki 
nem szereli az igazságot, tagadhatja, hogy 
a legtöbbje tanult annyit, amennyi szüksé
ges, hogy hivatalát lelkiismeretesen ellát
hassa, a gyakorlatijai pedig annyira kirnü- 
velődött, hogy kisebbrendü fiskálisnak is 
beválhatnék.

Amit odafönn, a nagvméltóságu minisz
térium hivat dsíob íjában nyélbe ütnek, a 
mi fontos rendeletét onnan országgá bocsá
tanak. azt igen gyakran a néppel érin'kező, 
annak baját ösmerő jegyzők jelentéseiből 
szedik össze. Ennek az állami közigazga
tásban kicsi tényezőnek tehát jelentékeny 
szerep jut nemcsak községének sorsi, ha
nem közvetve az általános kérdések meg
oldása tekintetében is.

Azért a jegyzők közgyűlése fontos 
mozzanat, melyre ügyet vetni mindenkor 
érdemes. Néhány nap előtt tartott közgyű
lésüknek most annál nagyobb a jelentősége, 
mert a közigazg.tás lüs-öbön levő egysze
rűsítésével a jegyzők állása és hatásköre 
is nagy átalakulá-on megy át.

Az uj rend sokat von meg a jegyzők 
eddigi teendőiből s ők nemhogy örülnének 
munkájok csökkentésén, hanem ellenkező
leg felpanaszolják, hogy tisztán államigaz
gatási czélokra akarják őket használni s 
igy lealacsonyítják őket adóvégrehajtókká, 
mindamellett azonban meg fogják kívánni 
tőlük ezentúl is, hogy — mint a faluban 
egyedüli törvénytudók — a népnek ügyes
bajos dolgaival foglalkozzanak.

Aki tudja, minő idegenkedéssel visel
kedik a falusi nép a kapulos emberrel 
szemben, az méltányolni fogja a jegyzők 
panaszát’ Amúgy is irtózik a nép az adó

fogát, ki meg elment az uriházakhoz, hogy majd 
kártyát vet, de inkább cink azért, hogy a kisasz- 
szonyoklól jó mondás fejében egy kis tükröt kér
jenek, a mely olölt majd otthon illesztgessék, bil- 
legtessék magukat. Csak az öreg czigányasszonyok 
flgyelmeztotték a lányokat folyton, hogy no bo- 
móljának úgy az után, a ki amúgy Is bomlik, 
ki tudja, ki után. Mog is vetették a kártyát, de 
CBak nem tudtak rájönni. Mert hisz ök másnak a 
szerencséjét, buját-baját és kedvesét, ki tudják 
olvasni a kártyából, do a magukét nem tudják.

Egy szép holdvilágos estén Tóni ablakából 
ez a szép nóta hangzott ki:

„Eltörött a hogedim, 
Nőm akar sőlani 
Ruzsi, Huzal ml bajod 
Nem akart sólani. 
A hegodim majd mogreporálom, 
Kibékilaz még to is virágsálom!*

Ebből a nótából aztán megtudták a czigány- 
éri leányok, hogy nem ő közülök való az a íány, 
akit a kólás czigány kiválasztott, mert ö köztük 
bizony egy sincs, n kit Ruzsinak hívnának. Nem 
itt lakik az, hanem valahol messze.

A kótás czigány pedig hetenkint éjnek éjsza- 
káján, mikor sonki som látta, bojárt Orosházára, 
a Mikula Ruzsiékhoz. Ólt volt az apjának a csorda- 
utczában hal háza egymás mellett' A lökupecz 
czigány maga ós családja olt lakott a nagy cse
repes házban. Nagyon jó szívvel látták ott a sze
gény Tóni czigányt. Jól tartották óléitól, itallal, a 
mi csak szeménok. szájának kedves volt és — 
szerelemmel. — Az üreg Mikula maga ültette 
leányát a legény molló : — Scrcssétok egymást, 
a ntig sérülhettek I

A jó öreg czigány jól India, hogy nem soká 
szerethetnek. Mert a lánya beteg, nagyon beteg 
volt. Ott volt mellébon a nagy betegség. Az sor
vasztotta, verte lázba, tizto halálba.

A jó Tóni szegény bizony azóta eszét se 
tudja, a mióta n Tisza fülesei alatt az a sir olt 
domborul. Most lett még csak igazán kótás czi-

tizetéslől, a törvény végrehajtójában látja 

a törvény képviselőjét s amikor a törvény 
téliért ró rá, azt a ki tőle az adót követeli, 
oda szerelné küldeni, ahol nincs — meny
ország.

Eddig a jegyzőt rendesen kedvelte a 
falu népe, mert a jegyzőnek mégis mindig 
módjában állott, hogy egyiken-másikon se
gítsen, okos tanácscsal támogassa, meg
engedhető elnézéssel segítse ti hozzáforduló
kat. Most egyszerre népszerűtlenné fog válni 
s eddig kedves munkájában sok keserűsé
get fog találni.

Nincsenek tehát megelégedve az uj 
rendszerrel a jegyzők és iparkodnak jobb 
helyzetet teremteni. Közgyűlésükön szóvá 
tették ama módozatokat, melyek révén ja
vulást érhetnének el. Természetesen első 
sorban a belügyminiszterbe vetik reményü
ket, dj mint igazán gyakorlati emberek, 
nagy figyelmet fordilanak arra, hogy a 
közvélemény is pártjukra álljon s e czél- 
ból elhatározták, hogy a fővárosban napi
lapot indítanak.

Kívánjuk, miképp czéljukat elérjék, 
hogy vállozillan lelkesedéssel, nagy ambi- 
czióval szentelhessék idejüket fontos hiva

tásuknak.

Fővárosi levél.
— A hétről. —

Nov. 6.
Gyönyörűen feldíszítve ós színesen kivilágítva 

várta a kereposi úti temető a halottak napját. A 
kcgyeletes őrzésektől áthatolt emberek tető ma
gasságra rakták virágokkal ós köszörűkkel a síro
kat, igy akarván eloget tenni kegyeletüknek: A 
legfeltűnőbbek és a legszebbek azonban mégis a 
nagyok sirjai voltak. Pazarul feldisiitve, mint ren
desen, Szilágyit kivéve — kinek csak egy ala
csony fatábla jelzi sírját, az összes ez évbon el
hunyt nagyok csinos és remekül elkészített sírem
léket kaptak Az egyetemi ifjúság sem sajnálta 
gyászos koszorúit, bőven osztogatta a kiérdemelt 
és meg neui órdokoJt nagyoknak. Kellemes feltű
nésül szolgáltak Donáth ós Geronday jeles szob
rászoknak valóban remekül készitott síremlékei. 
Donáth nevét a Csemegi és Lipthay báró sírem
lékei, Gerenday a jelei akadémiai szobrászé pedig 
a Deák mauzóleum közvetlen szomszédságában 
levő Csernátonyi és Szigety József síremlékei di
csérik fenhangon. Megszámlálhatatlan sokaságban 
égtek a mécsok, kegyeletes érzésre hangolva az 
ezernyi nézőket. De annál nagyobb riadalmat 

gány, bolond czigány. Beveszi magát kis viskójába 
upy télen és ki sem látja többet. Csak a nótáit, 
bús nótáit lehet kihallani. Nyáron, mikor vályogot 
megy vetni, se néz, se hall senkire. Akkor keresi 
meg egész évre valóját. Csak, nagy ritkán megy 
hívásra muzsikálni. Beszélni nem igen lehet vele 
okosan, de szól maga helyett a hegedűje olyan 
igazán, Olyan szivrepesztően. Ha a szél oldudolgat 
ablakán, ö visszafelel néki:

„Nyáron válygot vötök,
Télen muzsikálok,
Néha lúd módjára 
Csak féllábon állok.
Csak huzsom, huzsom, hej, haj, 
Jaj do keservesen, 
A nagyságos ispán úrral 
Egv tányérból esőm."

Irinyi Dezfi.

A nőkről.
Ne higyj a ni mosolygó ssíp ssemónek, 
Sserelmeört ne törd, ne cúsd magad: 
Addig seeret, míg isived össsdípi, — 
S netán? — Arliíti nemed kiéi koesag.

— ó — 

Gsalányok.
Az ész gyönge perczei adják a szív ural

kodásénak azt a rövid időt, amely az élet leg- 
szobb pillanatait képezi.

Megismerünk egy loányt és nőül vesszük ? (') 
dehogy. Előbb nőül vesszük s csuk aztán ismer
jük meg.

Okos emberek társaságába belep egy asz- 
szony s egy pillanat alatt kész a bolondok háza.

okozott az uj országliáz égóse. Az egyik fogadó 
teremben véletlenül tűz támadt, dé szorenciéro 
az eloltása hamar sikerült. Biró Lajos hazánknak 
legtöbbet fáradozol ós legkiválóbb tudósa felolva
sást tartott az akndómiábán, Uj-Genuában szer
zott tapasztalatairól, De ugyan kit érdekelne ez, 
mikor a művészi események csak úgy zuhannak 
az ember nyakába, elvégre, mindenki beláthatja, 
ez a teher könnyebb mint végighallgatni egy tu
dósnak magasan szárnyaló értekezését a röpke
dókról.

Harminczegyedikón, pénteken lépett a nép
színház közönsége elé utolszor Blaha Lujza. Még 
egyszor és utoljára ragyogott az ő páratlan és 
csodás erejű művészete ott, a hot évtizedeken át 
a legnagyobb dicsőségeket aratta. A Sárga 
b s i k ó t adták, ezúttal százötvenedszer. 1877. 
deczember 14-én játszotta először ezt a szerepet. 
Távozásába azonban mint előrelátható is volt — 
Porzsolt a Népszínház igazgatója nőm szívesen 
nyugodott bele a azért a Nemzeti Színház igaz
gatójával való levelezés utján próbálta visszakérni 
Blahát a színháznak. S valószínűleg még többször 
lesz szerencsénk gyönyörködni Blaha asszony 
művészetébe a Népszínházban is.

Nagy lelkesedéssel fogadták Ábrányiné Wein 
Margit dalestélyót a Royalban, amely 7-én volt. 
Ezt mogelözto 5-én a Grünfold vonó négyes kon- 
cerljo. Ma november 9-én nyílik mog Paál László 
képkiállilása, melynek szonzáczióját fokozta a mi. 
napi tűz is, amiután a Nemzeti Szalon tárlata 
véget ért. Paál kiállításán Munkácsyné is jelen 
lesz, akinek a művész regi jó ismerőse és barátja. 
A Műcsarnok téli tárlata 15-én kezdődik. Hát 
még a színházak orfeumok . . . Mindegyik uj 
darabbal uj műsorral. Kell-o több látni való, több 
hely a mulatósra?

HÍREK.
A király nem jő Gödöllőre. A fővárosi lapok 

különféle terminusokat közöltek Őfelsége megér
kezéséről s részint Gödöllőn, részint a fővárosban 
el is helyezték már az udvartartást. Mint biztos 
forrásból értesülünk, ö felsége az idén már nem 
jön Magyarországba, mórt a hűvös időjárás miatt 
tervbo vett vadászatok úgy sem volnának meg
tarthatók s viszont számos államügy mog ezidö 
szerint kívánatossá teszi az Ausztriában való tar
tózkodást.

A fejlMztésI éa azépltáil egyesület e héten 
kérvényt intézott a föudvarmesteri hivatalhoz, 
molyben kéri, hogy a felei park ismét megnyittai- 
sík a köeönsíg résiére. — A kérelem oly alapot 
indokolással van olkészitve, hogy az illetékes he
lyen mindenesetre figyolembe fog vétetni. A fej
lesztési egyesület kérvényét a várkapitányig fogja 
véleményezni s meg vagyunk róla győződve, hogy 
Gallé Antal közszeretetnek örvendő várkapitá
nyunk talál módot arra, hogy községünknek ezt 
régi vágya teljesedhessék. A fejlesztési egyesület 
terjedelmes memorandumot intéz Láng Lajot 
kerevked. miniszterhez is, melyben azt kéri, hogy 
Gödiillín at össies gyorsvonatoknak rendes megálló- 
helye legyen s hogy nyáron át 5 és 7 óra közt a 
rendes szomélyvonatokon kívül ogy külön vonat 
is indittaasék Gödöllőre, mivel a rendes 2 személy 
vonat annyira túl van zsúfolva utasokkal, hogy 
az ily kínos utazáson elmegy a közönség kedvo 
a Gödöllőn való nyaralástól. — A memorandum 
utal arra, mily óriási befolyással van a jó közle
kedés, valamely nyaralóhely felvirágzására. A[Bécs 
melletti nyaralóhelyok rendkívüli látogatottsága 
a déli vasul élélmességére vezethető vissza. — A 
vasúttársaság csaknem félóránkint járatja külön 
vonalait a Bécs melletti nyaraló telepekre, melyek 
tömve vannak városi közönséggoi, a vasút pedig 
kitűnő üzletet csinál a személyszállítással. — Biz
ton remélhetjük, hogy a máv. igazgatósága sem 
fog eltekinteni ily hasznos intézkedéstől.

KI lesz a gödöllői főjegyző 7 E hét a kor
teskedés hete volt. Nemcsak Gödöllőn, hanem az 
egész járásban. Mert a mostani főjegyző választás 
iránt járásunk jegyzői kara s polgársága is érdek
lődik s míg a legutóbbi főjegyző választásnál nem 
pályázott a jegyzői karból a megboldogult Hai- 
nisch Ferenczet kivévo—kit aztán meg is válasz
tottak — egy jegyző sem, most többen fognak 
pályázni.

Nem akarván visszaélni a sajtó hatalmával, 
nem ajánlunk senkit s csupán azok neveit soroljuk 
itt főt, akikről eddig köztudomású, hogy pályázni 
fognak.

1. E I o f á n t y Béla, adóügyi jegyző Gö
döllőn.

2. Bodnár Zoltán jegyző.
8. B o n y h a y István tápéi jegyző.
4. S z 1 n b e y József szndai jegyző.
5. A c s a y Vilmos vérségi jegyző.
fi. .1 á n o s s y Pál pilisszántói jogyző. 
7 (1 u I y á A P. Pál sajó szt. péteri jegyző.
8. K r o n o d i c s Sándor czinkotui e.jegyaő.
9. F a r a g 6 gödöllői s. jegyző.
Uj megálló hely. A kereskedelmi minisztérium 

rendeletéből az in. á. v. üzlolvezelöség egy uj



1902. november 9

megállóhely felállítását tervezi n méhészeti tele
pen. Ez ügyben már kint is jártuk az szakér
tők a hely színén, s mini értesülünk a megálló 
hely helyét az isaszogi ul átjáróhoz hozzák ja
vaslatba — építeni. A gödöllői fejlesztési és szépi- 
tési egyesület, ez a rendkívül agilis és a göd illő 
iektől a jelenleginél igazán több pártolásra méltó 
egylet felírt ez ügyben a miniszterhez, hogy a 
tervbe vett megálló helyet a vasulmonli villákhoz 
építsék, ami nagyon életre való gondolat os nagy 
kényelmére lenne nyaraló közönségünknek.

A megmentett katonatiszt. Egy fiatal, dél- 
czeg katonatiszt, ezredének diszo, felebbvalóinak 
dédelgetett kedvenczo, fülig szerelme*  volt egy 
müveit leányba. Házasságot is Ígért neki. Kalo- 
náéknál azonban kauezió nélkül nem lehet házas
ságot kötni. A leánynak nem volt több pénze egy 
pár ezer koronánál, ennélfogva a hadnagynak le 
kellett mondania tiszti állásáról, hogy ígéretét 
beválthassa, mert imádottjának csillogó szemei 
győztek az atilla arany csillagai fölött. Egyelőkelő 
rószvénytársulatnál pénztárnoki állást nyert el és 
itt már elég volt monyasszonya pénze a szüksé
gelt kauezióhoz. A boldog jegyespár alig győzte 
várni a kitűzött esküvő határnapját, midőn a vélet
len egyszerre nagyot változtatott a fiatal pár sor
sán és boldogságuk felhőtlen egét egy czikázó 
villámcsapás zavarta fel. Egy délután a vőlegény 
szótdult ábrázattal rohan monyaszzonyához, „Tönk
retettek, édes, egyetlenem!“ — Végünk van!' 
Egy volt tiszttársamért, kit elhelyeztek innen, jót- 
állottam nagy összeg erejéig s ez a szerencsétlen 
ember öngyilkos lett, amit csak ma tudtam meg, 
midőn a jótállási váltó alapján lefoglalták a kau- 
cziót. Ha nem tudom a váltót rövid idő alatt 
rendezni, elvesztem állásomat I* Elképzelhető az 
eddig boldog pár kétségbeejtő helyzete. A meny
asszony vigasztalja, biztatja és buzdítja vőlegé
nyét és midőn épen a nagy voszólyben. Isten 
jóságára hivatkoznak, kopogtatlak. „Tessék!*  — 
felolt a félig meglepett és félig kétségbeesett 
menyasszony és egy komoly uriembor lép be, 
mint a Török A. és Tsa bankházának, mely Ma
gyarországon a lognagyobb oszlálysorsjegyüzlet, 
képviselője s jelenti, hogy a budapesti Toréz- 
körút 46. szám alatti föüzlotből jön. Anélkül, 
hogy sokat magyarázgatna, leolvas a menyasszony 
asztalára egy csomó ezres bankót é? kéri a nyerő 
sor?jogyet. íme ismét bobizonyull, hogy ahol a 
baj legnagyobb, ott Isten segítsége legközelebb.

Gyászrovat. Dögéi Antal, az aszódi takarék
pénztár vezérigazgatója — e hó 8-án reggel ho?z- 
szas szenvedés után elhunyt. Temoléso ma dél 
után lesz. A boldogult oszlopos tagja volt Aszód 
társadálmának és halála széles körben kelt rész
vétet.

Jegyző választás. A megüresedett gödöllői 
főjegyzői állásra a választás határidejéül deczem- 
ber 4—ét tűzte ki fŐ3zolgabiránk.

Nagy tűz Veraegen Vasárnap e hó 2-án este 
betörök járlak Lőre Imre jómódu gazda rrngtár- 
jában, de munkájuk eredményre nem vezetett, 
mórt a gazda kijött a kutya ugatásra és elriasz
totta ökot. Minthogy pedig igy szándékuk a gazda 
éberségén meghiúsult, futtákban a szomszéd, — 
Márton litvánná szalmafedelos házára vetottek 
tüzet, s az daczára a lakosság minden igyekozo- 
téliek, mit az oltási munkánál kifejtett, rövid idő 

latt az elemek martalékává lőtt. A padláson fel
halmozott búza, kukoricza, liszt s a szinto leégett 
ólban nagyszámú baromfi oda égett, A szegény 
asszony kára igen nagy, mert mindene elégelt 
amit télire beszerzett s igy most a legnagyobb 
nyomornak néz oléje. A botörő gynjtogatók ez 
ideig ismeretlené'.

Munkát pénztár ét munkát blztoiltál Roha
mosan növekszik azoknak a száma, a kik sietnek 
blztoeitani maguk számára a munkáspénztár ál
dásait. Nagy arányú mozgalom indult mog a vidé
ken azon czélból, hogy az Országos Gazdasági 
Munkás és Cselédsegélypénztár! alkalma logyon 
mogismerai minden szegény embernek, s hogy 
ily módon senkiso maradjon tájékozatlanul ezen 
nemes emberbarát! intézményt illetö'eg és senkiso 
logyen megfosztva annak támogatásától tájekozat- 
lunsága miatt. Naponként vesszük a hirt az or
szág minden részéből, hogy minden valamire való 
községben értekezletet tartanak a munkáspénztár 
ismertetése czéljából. Ezen értekezlot népes volta 
és a lolkosedés, a molylyel mindönki, kínok ez 
módjában és tehetségében áll, a munkáspénztár 
működését elösogiteni igyekszik, biztos reményi 
nyújt arra, hogy rövid idő alatt minden jóravaló 
gazdasági munkás és földmivelö tagja lesz a 
munkáspénztárnak.

A „Tarka színpad*'  Gödöl ön. Nem az igazi 
tarka színpadról van szó, amo y llud ipesten csupa 
primadonnák és Tinákkal működik és valódi mű
vészekkel, hanom arról, amolvol Iványi szini 
direktor ur az ö és szerelőit életi párjából álló 
színtársulatával rendezőit Gödöllőn, n polgári kör 
helyiségében. — Melloslcg megjegyezve kü'önben 
Ivá.iyi és neje jó szülészek és a körben megje
lent nagy számú publikumnak előadásukkal és 
mókáikkal, továbbá csinos és Ízléssel előadott da
laikkal sok élvezetes porozol szerezlek. — Pén
teken és szombaton tartottak előadást, mind két 
estén szép számú közönség előtt. Iványiék —
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Gödöllőről Aszódra monnek, hol szintén két elő
adást terveznek tartani a jövő hét folyamán.

Gödöllői korcsolyázó egylet. Mint minden 
esztendőben úgy jelenleg is agilis tevékenységet 
fojt ki, a korcsolyázók érdekében. A korcsolya 
pálya ez idén a Forencz József tér felső részén 
lesz, a katholikus parochia előtt. Felkéretnek 
mindazok kik az egyletbe belépni óhajtanak, ebbeli 
szándokukat szerkesztőségünkben — tikár lóvé i- 
lóg, tudomásul adni szíveskedjenek. A tagdíj egész 
idényro rendet tagoknak 7 kor., rendkívüli tagok
nak 3 kor. Egyszeri korciolyózá, 60 fill. A rend
kívüli tagok csak mint pártoló tagok szerepelnek, 
de korcsolyázni joguk nincs. Nem tagoknak az 
egylet pályájára lépni, s annak padjait elfog
lalni tilos.

A Wiener Mode“ november 1-i száma kizá
rólag a téü divatnak van szentelve. Fella'áljuk 
benne a legújabb divatu utczai ruhákat színházi 
látogató és jég ko’ztümöket, kézimunka és iro 
dalmi része is erdekes ezen füzeinek, melyhez a 
„W tenor Kinder M o d e“ van mint in
gyen melléklet csatolva. Mindezekért bátran el
mondhatjuk, hegy a Wiener Mode minden hazai 
divatlapnál tartalmasabb s épen ezért ajánljuk, 
hölgyeink figyelmébe. Előfizetni lehet rá a logtöbb 
könyvkereskedésben és posta hivatalnál valamint 
a kiadóhivatalban (Bécs VI;2.)

Öngyilkosság. Háncséi Venczel Béla 23 
éves Gödöllöhöz. tartozó szentjakubi lakos madár 
kitömő e hó 7-én reggel elment Valkóra. Takács 
István korcsmájába s ott borozhatni kozdolt. Dél
előtt 10 órakor mig a korcsmáros máshol volt 
elfoglalva, forgó plsztolylyal agyon lőtte aagát.

Rövid hírek. Betörőt. Péczelen özv. Forgó 
Tamásné házába e hó 3-án éjjel betörtek s on
nan egy köböl búzát elloptak. — A lopást mint 
a csendörség kidorilotto Kopriva Lajos követte el, 
ki a károsultnál kocsis volt. A tolvaj kocsis beis
merte tettét. — Csizmát loptak Gödöllőn Puskás 
Pál és a vele vadházasságban ólö Pozsár Zsu
zsanna gödöllői lakosok Stein Simontól. A csend
örség előtt beismerték a tettet s a csizma is 
megkorült. — Tolvaj cseléd. Téchy Gyula kir. 
járásbiránkat cselédje Juhász Ilona meglopta. 
Egy ezüst kanalat meg is találtak nála, mire a 
csendörség elölt beismerő vallomást tett. A tolvaj 
ciciód feljelentotett.

&listill Ede
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényeiéit diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfödelek, virágok, szalagok, airkoworuk, v.aazgye.'tyák, 
Szobabehuzások, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenru'iáb .n, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott h tlotlaskocíi vagy díszesebb üvejkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel c-lfogadtaiik.

Mb Gyáazjelantáaek I óra alatt elaészlttatnak. Í6 -52
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Árverési hirdetmény.
I Alulírott kiküldőit l.iró-ági véizi-.-lu.jtó ezennel köz-

blrri- teszt, l„>g\ a gú.löllól kir. j.irá.liii.iság 1002. V 144. 
számú végzé„'vol dr Bö.i0rm4n,l Oszkár l.n. .11 lakos, 
ugvv.-d .-Ital ki-pvl-.*h  Weltner Jakab rógrtdtaitató részűre 
Schweiiz.r Márk aszód, kik... > <\-i. haitá-l szenvedett 
ellen Htll kor, 82 fill tök., k.'.v.-t.-lée és jár. erejéig el
rendelt kielealte.l vógrel.ajtás fulvt.üi végrehajtási szen
vedett lle| lefog u|( és 2233 koronára lu-e-űll ingóságokra, 
a font idézett gödóllói kir. i.uárliiró'ág fenti szánni vég. 
zos. v.-l nz árverés elrendeltetvén ......... Milkó Vilmos és
fiat 1.82 kor 30 fiit, |.-....... ..... .k z-et tan kor. lf. fill.
baltvellzer Karoly lutitl kor, Maulner Henrik <18 kor, Sin- 
gór testvérek <»7I kor. ót fill. Asz.idl l.ikaróki.énztár 
.11.0,0 koron,, és a tól.l.f k-lóltog'nltalók kóvelelé-e ereié- 
lg is, a merntvil.eii azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, végrehajtod szenvedett lakásán Asiodon leendő 
megtartására határidőül 1902 évi november ho ll-lk nap
jának d. e. 10 óraja tűzetik ki. a mikor a hitóilag lefog
lalt szoba Imlorok. kávéházi Imrelidezés, szállodai beren
dezés, billiárd asztal, kályhák, hordók, gázégő luszlerek s 
egyéb ingóságok a legfőbbet Ígérőnek készpénz fizetés 
mellett, szükség esetén bec.<áron alul is elfognak adatni. 

Felhivatnak mind azok, a kik az elarvi-rezeml in-ő 
goságok vételárából a végrehajtató kő\ott lését megelőző 
kie|i*gitlel<>shez  tartanak jogot, a mennyiben részükre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem töltik, miszerint el-őblnégi 
leütéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttünk, 
vagy írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tar
toznak. A törvényes határidő a hirdetinónynvk a bíróság 
tábláján kifüggesztését követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1!N)2, évi október hu ő. napján.

Trsztyánszky Kálmán s. k.
(I*.  H.) kir. birósógl végrehajtó.

Pénzkölcsönt
leggyorsabban és legolt sóbban nyújt a

Kőbányai takarékpénztár 
K « *K részvénytársaság 

házakra és földekre.

Közelebbi felvilágositéist nyújt 
díjtalanul a takarékpénztár igazga
tósága Kőbányán, úgyszintén

Dr politzer Gyula ügyvéd
Budapesten

VI, Teréz-körút 41, lf, eni.
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Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és latszerősz.

Ne kilőjük pénzünket külföldre!
Hazai iparunkat olörroztli o czcgpmnól mind nnnmii nr -nv <>*  ‘ziisl irtr v k. <’ -Ak As mi ‘d-n •> s,,|k 

m.iba v.ign cz.ikkrk sokkal oc-oi.ban jobban é» megbízhatóbb m azorezhelök be, unni a kü földön. 

Valódi ezüst női reinont
ór.i frt <>.-

l'gvanez dupla fedéllel 
fit K.—

Valódi II kar. arany női 
lem ó;a fit I I

I g\ alivz diip’a ledidbd
(.1 . H.-’»•

J«Z0b»ül

20 ' fi
50 ' 70

0 KO

gr. súlyban frt 
gr. Milybnu fit 
g-. mii vba'n fit 
gr siybíi fit 
gr súlyban

. kar aranylénczok 40 fé e 
divatos mintáoan.

,|0 gr. súlyban 
5(1 gr. su ybau 
Gü gr. sn .ybaii

ranyiáiivzhoz egy 
ő-szeseii iO ' gramm

Irt ŐO krajr’/áibu kerül.

Nagy képes Árjegyzék ingyun és bérmentve bárkinek 

küldetik v

í • ,

«
«
fii
%

*’ 14 km. ar.mv mikro-rumont -ír óra -4 írt. Kupin fedéllel 3> frt ÍZ

iám í&»»»»

JEGYZÉKE ss

55,000 nyereménynek.
Ltffnafrobb H/vretDAny a lep«.oiunc»u«ubo vawibva i

B..ÓO®,®©© koiona.
Korona

3©O®«O 
1003®® 

®O®OO 
80000 
70000 
eoooo 
50000 
40000 
30000 
35000 
30000 
15000 
1OOOO 
5000 
3000 
3000 
1OO© 
500 
300 
300 
17® 
13® 
U«® 

»© 
40

jalalom 
nyer i

JCiváló szerencse
TÖRÖK-nél.

o.5» Nagyon sokan szorenosésok lettek általunk. ••• 
Kílcnez rpyllÓ koronánál többet lever
tek nálunk ‘ nnfiyrabecsűlt VeVőtnk.

Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a mi 
kir. szab, u-ztálysuisjaUku.k. mily nemsokára újból 
k-'d.'.léi veszi.

110,000 sorsjegy 55,000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sor.oltutik ki, tehát ez összes 
s .rpjogyvk fele nyer u mellékolt sorsolási jegyzék ki
mutatása szét int.

5 hónap a'ntt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egv hH’nlmn« összeget sor.'ólnak Ki. Az Ogé»z 
váilmtil állami flüyydel alatt áH.

Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 
a kővetkezők : 
wyoVfad (’l8) frt 
neqyed ('*)  ,

eyéss
sorsjegyeket utánvéttel

Blamenthál Béla
Hatvan, e'í ífá ö &

487
808 

1588
140 

84450
4850 
4850

1OO 
4850 
8850

55,OOOtó,(114159,000

XtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtf 
§ Szőlő oltványok B 

szokvány minőségben és

—.75 vagyis I 50 lorona

n150 „ 3-
3 — „ 6. -
6— . 12.—

vogy a pént 
tervezet

betétjei

wy
tyy
e,y 

A 
ellenében küldjük szét. Hivatalom 
Megrend léseket kérünk azonnal, do legkésőbb

f. évi november hó 20-ig 
bizalcmmal hozzánk küldeni. 

Török A. és Tsa.
bankháza

- - - - - - - - - - -  BUDAPEST-- - - - - -  = 
Hazánk legnagyobb oszt, sorsjáték-üzlete.

Faáruda k osztálytorsjáték os.talyai. 
Föüzlet: VI, Terézkörut 46 a.

Fiókok: 1) Vaczikörul 4. — 2) Muzeum-körut 11.
3) Erzsébet-körut 5-1.

(*«)  
Cl.)

beküldése
díjtalanul.

szokvány minőségben és
éi európai nemei (.yökores és sima veszök m< 
luAn loJTÍIIIt«H XrnLrtn Cliíuánui.L a*«> a Qfl IOY*  *

«<§

i

*<?

R.^d.iöi.,411,,« .nd^ A. £S 1'ANSA bankháza Budapest.
I. oszt. in. kir. szab, oszlalysorsjátók eredeti sursjogyet bKérek repülőre............................

hivatalos tervezettül ukyüil kü doni.
(utinvéleletni kérem )

Az összegei ku.u. u östZügbcii (pO'luutulidnynyal líiltlöm )
(ini.lh.kcUm bankjegyekben (bélyeg kben) )

lyen leszállított árakon. Oltványuk ezre 00 100 frt. 
Mindonik a legkiválóbb bor- óh csemegefajokból, 
fajtUztin, teljes. Ha a szállítmány a megrendelés
nek meg nem felelne, úgy az oda- és visszaszál
lítási költséget, valamint a megr<>nd< lő által kifi
zetett összeget hiány nélkül azonnal visszafizetem, 
így mindenki ebholi szükségletit az én költségű

men házához szállítva tekintheti mog.

===== Élőkerltés. =====
Q'sdltschla csemeték ós magvak

Óriás P-vísü, ig. ngyor an fejlődő sövénynövény. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevel
hető pár óv alatt, ro dkivűl csekély kiadással, 
melyen nemhogy ember, de semmiféle állat még 
az apró nyulak sem hatolhatnak át, ugv hogy a 
bekerített részek teljeson kulcscsal zárhatók, lilá

dén rendeléshez rajzokkal «lláiott ültetési és keze
lési utasítás mellékeltetik Bővebb tájékozás végett 
színes fényes árjegyzékek ingyen és bérmontvo 
küldetnek, rendolósl kötelezett-ég nélkül. Ar. ár
jegyzésen kívül egy oly könyvöt kan ezzel, ki 
czimét ogy levelezőlapon tudatja, moly nincsen 

az u ház, vagy család, a hol annak tartalmát 
haszonra ne fordítanák, vár són, falun, pusztán, 
gazdag vagy szegény családnál egyaránt. Így még 
azoknak Is érdekében éli, kik rendelni semmit 
sem akarnak, mert benne számos oly közlemé
nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy 

szolgálatot tesznek.
níjlzmA Kátévo8,óriási jövodol-L*  IOCSF m6loi», mot biztosító voltánál 

unnék tenyész
tése majd minden gazdaságban az utóbbi Időben 

' u--- - - rendkívül ellerjedt. ---------------- :
i Czim : „ÍCRMEIXfiKI ELSŐ SZÖLOOLTVÁNY- 

, TELEI‘.m Nagy-Kág.va u. p. Sxékolyhld.
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