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Pünkösd ünnepén.
A szentlélek ünnepe. Meg vagyon írva 

a l<önyvek-k<>nyvéb"ii, hogy o napon az 
Ur megjelent az apostolok előtt. És az 
apostolok feje fölött tüzes nyelvek lebeg
tek s bér e férfiak más-'nis beszédnek 
valának, szavukat mindenki megérté és ők 
megérték egymást

A sziklára épitet*  egyház legszebb ta
nítása fűződik piros pünkösd napjához. 
Szép ez a tanítás, mert költői s mert mély 
filozófiai lényeget rejt magában.

íme előttünk az írás könyve. Pünkösd 
ünnepének egyházi vonatkozása frissen és 
megragadőnn szól képzelmünkhöz. Látjuk 
az ékesszóló apostoli kat, a kik az Ur igéit 
ezer nyelven hirdetik és látjuk, a képze
let e lángoló sugárba szőtt képében a filo
zófiai mélységet, a mely elevenjére hat a 
természeti igazságnak.

Tüzes nyelvek hirdetik ma az isteni 
mindenhatóságot. Sötétzöld bérezek öléből, 
virágos rétekről ezer nyelven szól felénk a 
természet szava: Pi-os pünkösd van.

Kigyult felettünk az ég. A nap tüzes 
nyelvei leszálltak a földre, hogy életre hiv- 
jlk a szunnyadó erőket, hogy ékesszólóvá 
tegyék a nagy természetet.

Végtelenbe futó földláblákon zöld ve
tések hajladoznak az iramló szellő fuval
latára. Hajnalra virradóra kifestik a rózsa 
és kipattan a kalász, a melynek magva 
aranynál is drágább kincse az életnek.

IÁKCZA
Apró történetek.

I. Vadász csintalané ág.
A hatóság állni kiállított vadászengedély nél

kül spiikint'k sem szabad Nimród szenvedélyének 
hódolni. E't nagyon j d ludta az a jó ember, — 
nevezzük X. urnák közéletünk e kiválóságát, — 
a ki puskával u vállán bebarangolta az erdőt s 
a kit ószrevettok a csendőrök. A mi vadászunk 
sietve monekült, a csendőrök azonban ü dözöbo 
vették « már majdnem utói is érték, a mikor — 
huinarosan felmászott egy nagy lara.

— Jöjjön le I — kiáltottak a csendőrök.
A fán ütő azonban nem válaszolt.
— Jöjjön le I nem távozunk, mig lo nem jön. 
Aholyolt, hogy felelt volna az üldözött, szé

pen, nyugodtan kiszedto vadásztáskájából az ele
mózsiát és falatozni kezdett.

Ez már több volt, mint a mit a csendőrök 
nyugodtan nézhettek.

Egyikök közülök, sok fáradtsággal utána 
mászott a vadász iák, a mit nem h akadályozott 
amaz, hanem a lőhető Isgelözókenyebb udvarias
sággal megkérdezte tölo :

— Akar velőm tartani a fölöstöknól ?
A kötelességtudó csondör azonban megra

gadta ós rárivalt:
— A törvény nevében mutassa inog vadásx- 

cngodélyét I
A megszólított nyugodtan mutatta inog va

dászjegyet. A csendőr minden oldalról pontosan 
megvizsgálta az okmányt és azt mondta;

— Hiszen rendben van I
— Persze, — föleit a majszoló vadász.

Árnyakat rejlő erdők vadvirágos mezők 
fölött madárszárny villan el. És fölcseng 
a természet légi kórusának éneke: a tálogó 
kis madárszájak h ingvers' nye.

Halkan, rejtelmesen zizeg a nádas, ta
lán meséket súg a locso, ó tónak, mely 
néha meg meg borzong különös meséire.

Hát nem ezer nyelv, ezer hang súg, 
kaczig felénk mindenünnen? A természet 
tartja most óriási szónoklatát az örökké 
való soha el nem múló életről, a melynek 
erői néha megfogyatkozhatnak, de teljesen 
soha meg nem semmisülhetnek.

Jöhet enyészet és pusztulás a földre, 
de a végleges n egsemmisülés csak a vég
ítélet napján következhetne be. Addig az 
enyészet romjain mindig uj élet támad, a 
mely frissen és mohón tör felt lé, mint 
omladékon a repkény.

Piros pünkösd hajnalán káprázatos 
fényben sugárzik az égig. És mintha az 
evangélisták könyve nyílna szét előttük, e 
pünkösd hajnali égről leolvas.uk az írás 
minden Ígéretét, azt, a mi már elkövetke
zett s a mi még jönni fog.

A szentlélek világossága száll meg 
bennünket. És látjuk, hogy mint hull elénk 
a maghullajló kalászból a megálldott ke
nyér és mint lesz ennek miatta 
kenyérből ötszáz, látjuk, miként 
meg az Ur a tivak vizét, hogy 
sok hal akadjon és látjuk, hogy

öt rozs- 
sokasilja 
hálónkba 
a kánai

vizes vedrek szinarany borral telvék.

— Hát miért szaladt el oly gyorsan?
— Hát nem szabud szaladnom, ha akarok? 

Mondtam én önöknek, hogy kövessenek ?
— Miért mászott a fára?
— Hát nem reggelizhetek, a hol akarok?
— Miért nőm mondta ön mindezt előbb?
— Nem szoktam előbb válaszolni, mig meg 

nem kérdeznek — válaszolt mosolyogva vadá
szunk és egykedvűen tovább falatozott.

II. A neolog — hitközségi elnök.
Az x—i izr. hitközség két buzgó tagja ösz- 

szo találkozik a piaczon.
— Képzeld csak, Móni — szólítja meg az 

első kollegáját, micsoda szégyen esett a vallá
sunkon.

— No, mi az? — kérdi ez meglepetten.
— A hitközségi elnökünk nem saktoltat, — 

tréfli konyhát tart és nem jár a templomba. Hát 
nem borzasztó ez.

— No, borzasztó, rettenetes, szörnyűséges, 
az igaz, de erről jut nekem eszibe ogy érdekes 
dolog a nagy költő Vörösmartyról, meg Deák 
Ferenczröl.

Egyszer utaztak együtt Szabolcsban. Nagy 
eső értő őket és a sárba nem tudtuk tovább 
monni, meg kellett hálniok Kemecsén egy utszéii 
csárdában. A korcsmáros özvegy ember volt s 
midőn szállást kértek, az ivóban a fapadot jelölte 
ki éjjeli pihenőnek.

A kőt nagy ember östze nézett. Végre is 
Deák törte meg a csendet,

— Hát enni valója van-o ?
— Van, — volt az egykedvű válasz — 

szalonna, vagy vörös hagyma kenyérrel.
Ismét össze néztok a vendégek, most már

Látunk mindent. A sok nagy csoda
tételt, a melyet a hitvallók, az egyszerű 
pásztorok és halászok hirdettek s a mely 
csodatételek ma is pillanatról pillanutra is
métlődnek.

Hiszen csodatétel már maga a lét. Ez 
a titokzatos, önmagából eredő és önma
gába visszahulló lét, a melynek útjait, 
mintha valamely földöntúli hatalom irányí
taná. Csodutéiel a természet erőinek életbe 
szökése, a fii növése, az ember szívverése 
a madarak szárnyalása, csodatétel az egész 
mindenség rendszere, a lábunk alatt lélegző 
föld s a fölélik boruló Csillagos ég.

Csoda, csoda I És ez a számnélküli 
rengeteg csőd i itt rajzik fel körülöttünk. 
Érezzük áldásait s mert uj csodát jelent 
minden pillanat, az isteni csodatételek min
dennapiakká válnak szemünkben.

De ma eltölti látásunkat a szentlélek 
világossága. Piros pünkösd napján a ter
mészet gazdag könyve szétnyílik előttünk, 
hogy megihlelődve olvassuk belőle a csoda
tételeket. És megérljüfr'mindannyit. Mert 
ma megvilágosodik elménk, ott lebeg fe
lettünk a tüzes nyelvek sugárive.

Piros pünkösd hajnalán hálatelt ára
dozó szívvel tekintünk az égre és hivő 
áhítattal mondunk köszönetét mindazért a 
csodáért, a melylyel bennünket az isteni 
rendelés megáldott és esengő lélekkel kér
jük vissza mindazokat, a melyeket netalán 
meg vont tőlünk.  

mérgesebben, mint uz olöbb, sőt Deák egészen 
dühbe jött.

— Hát tudja-o kend — kiáltott a korcs- 
márosra, — hogy ki a maga vendége? Vörös
marty, a nagy köllö, a ki a Szózatot irta.

A korcsmáros e bemutatásra egykodvüen 
vállat vont.

— Hát hiszen köllö, költő . . .
. . . Nokünk is van egy, a kinél különb 

nem akad hét vármegyén. Laska Jerémiás uram, 
az első rektor. Minden nap itt iszsza magát holtra 
nálam, már vagy 17 csztondeje, de még sohasem 
fizetett egy réz putákot sem, igaz, hogy a pár
bért sem követeli rajtam, do most már nőm is 
követelheti. Fogudok, hogy itt lesz mindjárt.

Alig hogy kimondja ezt. belép nagy robaj
jal Laska Jerémiás ur az ajtón.

— Adjon Isten jó napot a tisztos társaság
nak, mint közönségesen. — Szólott. — En Laska 
Jerémiás komecsei rektor vagyok és köllö. Ilá‘. 
nz urakban kit tiszteljek ?

— Vörösmarty Mihály, szintén köllö, 
szólott Deák — talán hallotta már hírét o kolle
gájának, én meg Deák Feroncz vagyok.

— No azt mindenki mondhatja — kötoko- 
dett a falusi poéta — do ha Vörösmarty, akkor 
mondja el a Szózatot I Es Vörösmartynak el kel
lett kezdeni versót elölről, hogy hitelesítse magát. 
Mikor azután a végére ért ö fordult a poétához.

— Do most már ón akarok hallani valamit 
a kolléga úrtól. Mondjon el egyet legújabb ver
seiből.

— Nagyon szívesen, — válaszolt a poéta, 
sőt hajlandó vagyok azonnal Írni is egyet. Tes
sék témát adni.

Doák Forenczet a szokatlan kaland már ki 
békitelte és kezdte jó kedvre hangolni. Ö vála
szolt Vörösmarty helyeit. 
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Ébredjünk, haladjunk.
Kereikedolmi, ipari és gazdasági életünkből.— 

l'ulytat is.
II.. r. .. .1 .hol érié már vád kép

viselő le.-. el <:-;i!< liouy épen azt
nem 1 á > íjitk, liopy üres óráikban 
malaezol lopnas. <lic-.érclel elismerés’ azon
ban vajmi ritkán kapnak s ez a lehető 
legigazsá in bl> eljárás —; e város la
kossági r ro! velük szemben. Mert ki- 1 
j. leniem <s p’'lip őszinte meggyőződésből 
j,| n|..in ki, Imgv a mi !<• pviselőteslületünk 
a lo: l>i h.t-on •»’ ! >!ölelek'/Útit ‘ i’ieh iha- 
; asan áll n.’V szellemi 'mint erkölcsi tekin
tetekben ■ ..< r e.-z. imiiv.i egy némely min
denhez i'rltí ur örökös dikcziőzását, ta- 
nái’skez.: -ai mé.t*.s  ig teljesek es munkájuk 
nem eredménytel. n. Szerelik u van rá fogni | 
egyeseklmgy n -m mirdlja a haladásnak. Ez . 
azonban ne;,i ál, mert az a képviselő t'Síiilct, I 
am ly oly rövid id i alatt két olv nagy fontos- ] 
ságn viin s f jlesztési kérdésben határoz, és j 
pedig helyesen, - mint a járda ügy és a köz- | 
világit; ’! . az ne n vadulható sem .maradi- i 
Sággal, sem munkátlansággal, sem közöny
nyel és < rzékellei’.ségge.i a szép és üdvös 
intézmények irárd Azért pedig, hogy kor- 
I m i'za < s mérsékel: a hevesebb vérü gyor
sabb haladást’óhajt lkat S tekintetű I váro
sunk anyagi viszonyaira, a merészebb vá
gyakat korlátok közre szorítja csak elis
merés illeti meg és nem gáncs, mert egy 
vár. s nem j its; hátik gazdaságilag börze 
játékot, i ! csak a 'határozott a lépésen
ként! ci . les de biztos és szilárd alapo
kon nvn.vó haladásnak van helye s városi 
háztartásunkat megrázkódtatásoknak kitenni 
semmi áron és semmi féle jogczimen 
nem szabad.

Más kére és most már az, hogy a kép- 
viri’lő testül, t mily indokokkal és minő 
inic:álivéből te-zi és végzi mindezeket. 
Magyarázz i bárki bá-miképen: végered- I
m ’ny az, amit fen-bb lairlam és azzal
111.7c! ■ a ilbeli.’; A :- z ó <1 minden polgára.

V.innak azonban oly esetek, melyek
ben képviselő t sliiletünk — félre magya
rázván lakarékossági politikáját, s túl lővén 
egy kevéssé a czélon. nagyon is merev 
álláspontot foglal el. így pld. nem fordít elég 
gondot a közvagyon növelésére s arra, hogy 
a növekedő közterhekkel szemben megfe
lelő uj ’bb jövedelmi források nyitásáról 
gondoskodjék. Szóval nincsen gazdasági 
pro, ramja . igy agy vagyunk, városkán

-— No hát. poéiu ur, mondjon egy verset a 
gsiilt'r ■!.

A poéta oda szál a korcMnárosnak
— II,:y itczo borit Addig nőin börzétek I 
lkon .roziin letiörpinlvon azt, megfelelt a 

kövotk<zöképpen:
,.\. ia ír, nem ölve*  --sak számolni Ind, 
Zárt uji-’ .i át ti kulcslyukon bejut, 
Adót nem fizet. rouotot nem ad, 
Nam szán’, vet, s nem üz két kézi ipart, 
Sokul utazik, keveset költ, 
l!» inog j.; n,.|;j terem a föld.*

N lm. -tavai i elismerésiéi jutalmazta 
a két nagy ember n falusi poétát, ki az akkori 
viszonyokat rövid szavakban igy verőm öntötte. 
Ilyen forma óp»ii a mi elnökünk is. Vizet prédi
kál és bort iszik ! Ennyi li’z ogész. —■ Végző be 
Dolfi jókedvűen a niondókáját.

Ili. Ftirfanggid körítőt! bornyttpecsenye.
Uj földe-ur teríti bevonulását egyik közel 

vidéki urad loniúii. A falusi taniló tanítványaival, 
énekkel é.-t beszéddel fogadta. A földes ár elis
merésül egy fel bornyut pecsenyének és sok bur
gonyát ós vajat t.üldótt a tanítónak a gyermekek 
mogvcndí'i,'ültetése ezéljából.

A tauió. a megelőző ima után, legelőbb a 
vajba megsütött burgonyát tálaltutta' lel. Azután 
igy szólt u gyermekekhez :

Gyermekeit, itt van a burgonya, de lesz 
bornyttpecsenye is, az «e rossz, A ki legtöbb bur
gonyát eszik, az kapja a legtöbb ltornyupecsenyét 
llnjla teliát! ligyele.i, a mennyi jól esik.

A gyermekek valóságos halálmegvetéssel 
neki rontottak a burgonyának, úgy hogy újabb 
meg ujubb Iáinkkal kellett behozni, Végio is cl

kul, mint az egyszeri paraszt, akit a fele
sége újabb vagyon szerzésére serkentett: 
.holtunkig elég lesz, azután meg aki hátra 
marad, csukja be az ajtót*.

Szóval: produktív beruházási nem csi
nál, sőt az erre irányzott törekvéseket is 
vissza utasítja és még csak magánosokat 
sem támogat, ha azok — mint már több 
ízben történt, — ez iránt ily dologi) n 
hozzá folyamodnak.

Nem sorolok fel konkrét cseleket, kí
vül esvén azok czikkem keretén, de kij •- 
leniem, hogy nézetem szerint ez sokkal 
nagyobb bibi és következéseiben sokkal 
súlyosabb, mint azok a vádak, mely kk I 
képviselő testületünket újabban több oldal
ról illetni szokták, mert kihat a vá’os 
egész közönségének általános közgazdasági 
viszonyaira is.

Lehetetlen itt elhallgatnom, hogy mező 
városkánk közigazgatási vezetésében és 
belkormányzalában is van egynémely hiá
nyosság, a melyet azzal pótolni, hogy k e- 
v é s a személyzet —■ nem lehet.

Szükséges volna pld. egy rendszeresen 
működő bejelentési hivatal felállítása a rend
őrség kebelében úgy, mint az már minden 
a mienkhez hasonló népességű városban 
meg van. Szükséges ez, különösen eléggé 
kifejlett idegen forgalmunk miatt s általá
nos közgazdasági érdekekből is

Szükséges volna egy önálló s teljesen 
elkülönített anyakönyvvezetői hivatal szer
verese. Ez különben már hovatovább el
odázhatatlan is lesz.

Szükséges volna egy önálló bakatel 
bíróság, egy önálló adóbehajtási és nyil
vántartási osztály s egy vásárfelügyelőség és 
szervezése, a mely egy alkotandó önálló 
szabályrendelet alapján a vásárt és a piar- 
c.z.ot egészségügyi, közrendészeti és társa
dalmi szempontból felügyelje és saját ha
táskörében intézkedjék.

S mindenek fölött szükséges volna 
rendőrségünk megfelelő fokozatos fejlesz
tése és elvonása a kézbesítői teendőktől. 
— melyek á mellett, hogy idejét rabolják 
el, tekintélyét is tönkre teszik.

De felsorolhatnék itt még számtalan 
olyan dolgot, a mi üdvös, hasznos, czél- 
szerű és mindenek fölött szükséges volna
és mind ez ideig városkánk közigazgatási 
vezetéséből hiányzik, elfogadom azonban
erre nézve, azt a stereolip mentségei: 
mind e dolgok ez ideig azért nincsenek
meg, meri nincs meg bozzájok a szükséges

lankadtak a sok burgonya rágásában, mire a ta
nító feltálaltatta az illatos bornyupecsenyöt.

— Ki akar közülolek bornyu pecsenyét?
Csuknom valamennyien hallgattak.
— Nem tudok már enni — jóllaktam, húsz 

burgonyát ettem meg! — így szólt egyik a má
sik után.

- Ne szégyeljélek magatokat, kedves gyer- 
| mekeim, még egyszer kérdezem, kinek kel bor- 

nyupectenye?
Do ezúttal sem jelentkezett senki.
— Sajnálom, — jelenté ki röviden a falusi 

diplomata. Az ebédnek most már vége. Haza
mehettek I

így maradt a furfangos tanító a bornyu- 
pecsenye hiánytalan birtókában.

Közmondások.
A szere'em atyja a szem.

♦
Sok vőlegény még nem jolont egy férjet.

♦
No üss a kerítésre, nem ugat meg a kutya.

♦
A szerelem olyan, mint a szélkakas: egyik

nek sincs nyugta.
•

A fű még nőm széna, s a hozomány nem 
vagyon.

♦
Az Isten csak ott nincs jelen, a hol nem 

gondolnak rá.

pénz és áttérek társadalmi viszonyaink s 
azon tényezők tárgyalására, melyek azokra 
hatással bírnak és hálást gyakorolni ké
pesek.

(Folyt, köv.)

HÍR lí K.
Vármegyei közgyü'ós. Pest vármegye f. évi1 

juniiB 8 án u. e. 1U órakor kezdi és folytatólag 
I a kővetkező napokon latija év negyedei rendes 

1 Közgyűlését a vármegyeház nagytermében. A 84. 
i pontból álló tárgvsoiozat járá.-unkat érdeklődő 
, ponljii a következők , a gödöllői és csömöri kör- 

orvosi- fizetések megállspilása; Rákoskeresztúr 
község pótszabályrendolelónek jóváhagyása ; a 
galgagyörki állami iskola telekkönyvezése, Gödöllő, 
Kercp- s, Péézel behajthallan megyei és pótadói
nak törlése Galgahéviz és Hány pótköltségvetése.

Névmagyarosítás Kisk. Hacker Ötön, 
H.cker István dr. aszódi orvos fia családi nevél, 
belügyminiszteri engedélylyel 11 a j d ur a vál
toztatta.

A pastmegyel járások megvizsgálása. Be- 
niczky Ferencz pestmegyei főispán dr. Agoraszló 
titkár kíséretében mcsl vizsgálja meg a megye já
rásainak főszolgabírói hivatalait s azoknak iigyke- 

. zolését. A vizsgáiul e hó 25-én kezdődött meg r 
2d-án került sorra a gödöllői szolga bíróság, a hol 

; mindent a legnagyobb rendben talált a víz gáló 
: bízott.'ág. A vizsgalatok a kővetkező napokon át 

folynék s eltartanak még vagy kél hétig.
Hymon. Alberty György kir. mérnök eljegyezte 

Tiszó Ilonka kisasszonyt Puszta-Poóról.
Nyári muhtíág. Az aszódi polgári kör saját 

könyvtara jivara az idén is, mint minden évben 
szokta, pünkösd hétfőjén a kis baghi erdőben ta
vaszi tánczmubitságol tart*  Kezdete délután 3 óra
kor. Belépti dij fórfiszemélyenként 2 korona. Ked
vezőtlen idő esetén a mulatság a következő 
vasárnap tartalik meg.

A tárgyalás után. E hó 26-án délelőtt mon
dott verdiktet a peslvidéki esküdtszék ifj. Józsa 
Mihály galga-hévizi kömives fölött, a ki a vole 
perben álló nagybátyját id. Józsa Mihály galga-hé- 
vizi kömivest, midőn ez évi február 6-án a gödöllői 
kir. járásbíróság előli megtartott sommás pör tár
gyalásáról jött haza Gulgahóvizre, a Galga folyó 
hidjánál agyonlőtte. Az esküdtbirák Halász dr. 
kir. ügyész vád és Fráter Béla dr. védelme után 
bűnösnek mondották ki ifj. Józsa Mihályt az erős 
felindulásban elkövetőit szándékos emberölés bün- 
tettébon s ezért a tö; vényt alkalmazó bíróság három 
évi börtönnel suj'olia ifj. Józsa Mihályi, a ki ezen 
Ítélet oll> n sem miségi panaszt jelöniéit 1 e.

Pestvármegye közigazgatási bizottság 1 janim 
11-én tartotta volna rendes havi üléséi, do az 
ünnepre való tekintettel azt az előző napon, szer
dán 10 órakor tartják meg a megyeháza nagyter
mében. A meghívókat a megycbizotltági tagoknak 
már szét küldték.

Műkedvelői eiÖP.dás Az aszódi leánynevelő*  
intézel növendékei az intézel dísztermében e hó 
24-én zene és színi előadást rendezlek. Színre 
került hz .Önfejű loány“ czirnü tündéries 
színmű 3 fel vonásiján, Toveli Mihálytól. Az elő
adást nagyszámú közönség nézte végig. A tiszta' 
jövedo'em iskolui czélokra forditlalik. |j

Templomszcntelée. Áldozó csütörtökön, e hó 
2J-én — mint tudósítónk írja — Ildadon tomp- 
lomszenlolés voll, melyen Sárkány püspök távolié- 
tében Podmanitzky Géza báró egyházi főfelügyelő 
is megjelent. A lányncvelö intézet és a gimnázium ifjú
sága tanáraik vezetése alatt vett részt az ünnepélyen.

Aszód 8zenzáczlója. Botrányos szonzáczió 
túrija izgalomba Aszódot. Ugyanis Pézl János 

| özvogy pék mester 15 éves fogadott leányán, a 
i ki a pék felesége testvérének a gyermeke, anya

sági lünele.í mutatkoznak. A 15 éves leány isme
rős helyen bevallotta, hogy szerencsétlenségének 
okozója nagybátyja, Pézl János, a ki őt — állító
lúg — mindenféle fenyegetésekkel csábította cl s 
agyonlövéssel fenyegette, ha r.em titkol mindent. 
A dolog azonban ilyenformán nyilvánosságra ke
rült ós Pézl János, a mint ezt megtudta, kél na
pig a korcsmában dorbézolt, azután május 25-én 
Bpestre utazott, fegyvert vásárolt ós este 10 óra
kor lőbe lőtte magát. Öngyilkosságának különben 
0 bűnös telién kívül, anyagi lönkremonésc is az 
egyik okozója.

Tűz Nagy tűzvész dühöngött e hó 23-án 
Verseghen Rusznyák Gábor blrlö Fáy-pusztai la- 

' nyáján. Két kazal takarmány égett le. A tűz szom
baton déli 12 órakor keletkezeit és másnap délig 
égett szünetlenül. Oltásról, a vízhiány miatt szét 
sem lvholell. A tetemes kár jórésze megtérül, 
mert az elégelt takarmány biztosítva volt a Fon- 
ciore biztosiló iklézelnél.

Lopás a községházán Friedrich Béla hévíz- 
györki jegyző pinezéjót a mull hét folyamán ál- 
kulcscsal kinyitották s onnan egy ukó bori s más 
nagyobb ménnyiségü italt elloptuk. A lellest a 
csendörség egy ellopott pohár után kinyomozta 
és letartóztatta Széli Mihály gulgahévizi lakos 
sz?mélyébcn.
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voríalkozó

vonatkozó 
a kölcsön

fedezésére 
közlése.

Bssnyöi búcsú. A világhírű besnyöi búcsúk 
egyiko, u pünkösdi tavaszi bneru már tegnap kez
detét vette. Óriási nép érkezőit rá Márin-Besnyöro. 
Junius 6-án, szombaton zarándoklat indul n Fo- 
roncrondiek belvárosi templomából is. melyben 
mintegy 6000 ember vesz reszt.

A gidüllöl h talszévetkezet közgyűlése. A 
gödöllői hitelszövelkezm junius l én d. e. 11 óra
kor túrija inog rendis közgyűlését Gödül.ön, saját 
helyiségében. — A szüretit*  zel múlt évi mérlegé 
192.6’2 kor, 15 Ilii forgalom melleit 8218 kor. 
27 fillér lyereségel mulat ki, mig tagjainak s a- 
nta 468.

Községi közgyűlés. Gödöllö község képviselő 
toslűleto 19<j3. évi juniuv 5-én délután 3 órakor 
a községház lanácstermében rendkívüli közgyű
lést tart, melynek tárgysorozata a következő:

1) Zig.iny Zoltán villamos világítási szerző
désére beérkezett műszaki vélemény közléso és 
ehhez képest a szerződés módositá-a.

2) A gödöllői járdák kiépítésére 
törvényhatósági jóváhagyás közlése.

3) A 150 000 koronás kölcsönre 
törvényű itósagi jóváhagyás közléso és 
felvétel*)  iránti inlózksdós.

4) A gödöllői óvod t vételárának 
vonatkozó törvényhatósági jóváhagyás

5) A Szobojyiii János közö’ti adásvétel tör- 
Vényhiitó*ngi  jóváhagyásának közlese.

6) Feronez-József-lér parkírozása tárgyában 
hozott 374 k. gy. l«08. számú törvényhatósági 
hatfirozit közlése és újabb határozat hozatala.

7) Az 1902. étben szaporodásként előirt 
állami egyenes adók után járó községi, megyei 
pótadók kivotéso.

8) Az alsófoku ipariskola felügyelő-bizottsági 
tagjainak megvála*zta»a.

í») Weisz Salamon illetőségi ügyének tár
gyalása.

10) Brandics Miliályné szül. Mangl Anna 
_.;i ügyének tárgyalása.

11) Ö'.v. Králki Istvánná szül, Kirscher Mária 
illetőségi ügyének tárgyalása.

12) A községi földek bérbe adásá iránti in
tézkedés.

13) A f, lekezeli iskolába be nem férő gyer
mekek számára állami elemi iskola létesítése tár
gyába i kiadat 374. | 1902 számú kir. tanfelügye
lői értesítő < közlése és az abban kívánt szolgál- 
mtinyák teljesítési iránti intézkedés.

E n*  gyfmilii-.ságn tanfelügyelői leirat szö
vege a kivetkező; A község múlt évi 3743. sz*  
jelentőiére értesítem, hogy ha a felekezeti iskolába 
ho nem férő gyermekek számára a község meg- 
felolö iskola épületet * mel s biztosítja az állami 
iskolának a jövőben is mindenkor való elhelye
zését jókarbun tartását, tűzkár ellen való biztosi- 
lású*.  fizeti lanerőnltint az évi 24 koronás 
fa nartoi dijat és a tanulók után az évi 30 filléres 
nyugdíj járulékot, azonkívül az 5 száz-os pótadót 
s ezt sz ibályszerűea meghozott képviselőtestületi, 
határozatban felajánlja, hajlandó vagyok az áll. 
cl. iskola letssitsso iránt..............................
s. k. tanfelügyolö.

Hivatalvizsrálut. E 
talvizsgálat volt, melyen 
anyakönyvi felügyelő,

... ...f.—— c     ------- -- ”1
bizottság minden tekintetben példás rendet talált-

illetőm

Lótenyésztési kóllkönyv f> a r á nyt lgmü-z 
földinivolési miniszter megbízásából Podmaniczky 
Gyula báró miniszteri litlár „lsztd melletti puszta- 
f. nyő-hartazli lakos, nagybirtokos öasz-h.ütötte 
Magyarország ál.ami es inug inmcnesi i ló cnyés/ 
lésem k kézikönyvét, A kitúrni ös-zeállitasu könyv 
első sorban a magyar kinti'i állatni méneseket, 
majd a ma gánménesekt-l o- i« nyószotekot Lm i 
teli LótPiiyó'-z.tó»i érdükelijeinknek különös figy:’ 
Iliébe ajánljuk a j ■! s f/nko (inkát.

NY1 L'l'-rElC)

tisztet Sándor Józsefné úrnő vállalta el. Az ütme 
pély sorrendje a következő Délután 3 órakor a I 
zászlónak ünnepélye^ felszentelése Klárik László I 
esperes állal a templomban. Este fél 6 órakor a I 
kör helyiségében: Hymnus: Énekli a dalárda E1- 
nöki in- gnyitó; Mondja; Sándor József. A mi 
zászlónk. Úllrich I •lói. Szavalja: Morvái Jmos 
l-'elköszönlö: Énekli a dalárda. Alkalmi beszéd: 
Mondja : Kis Dúsa János. A fogoly lengyel: C-en 
goi G.-tól. Szavalja: Szabó Dániel. A vén bogár: 
Veii-töl. Énakii u dalaid*.  A czelli buc.su: End- 
ródi S.'lól. Szavalja : Toliér Gábor. A zászlósze
gük elhelyezése: Záróbeszéd: Mondja: M >gy Mi
hály káplán. Népdal-egyveleg: Énekli a dalárda.

Uj táviró. T ura és Zsámbok községek közt I 
uj távirdát állított föl a kereskedelmi ministerium. 
Az irány nyomjelzés már a múlt héten meg is 
történt s az uj táviró június 1-én megnyílik.

Elöljárósági választások A gödöllői járás 
területén eddig a kővetkező napok vannak kitűzve 
községi esküdt és biróválaszlásra: junius 3-án 
választ Nagylarcsa, 4-én Kerepes és Kistarcsa, 
5-én Galgahéviz, 6 án Boldog, 8-án Rákoscsaba, 
9-én Valkó és Váczsztlászló, 10-én Verseg, 12-én 
Gödöllö.

Iparhatóság! megbízottak. Az elsőfokú ipar
hatóság mellé e ló 8-án választatlak meg az 
iparhatósági megbízottak. A választáson Kapczy 
Vilmos főszolgabíró a HL oszt, vaskoron*  rend 
lovagja elnökölt. Megválasztanak: Adám Ferencz, 
Alberty Pál, Boksitz József, Csery Ferencz, Diny- 
nyés Lajos, Gyarmalhy Mihály, Németh András, 
Pryl Józsefi Persler Kálmán, Teér József, Ileyk 
István, Paulovits Antal, Ziorer Béla, Duha János, 
Szeder János, Blumenthal Manó, Gráf Aladár, 
Gráf Éliás, Vághy Gyula, Károlyi Nándor.

Verekedés. Vasárnap éjjel óriási lárma és 
verekedés volt Gödöllőn, a Ferencz-Jözsef-téren. 
Egész csomó jókedvű czimbora asszistoncziája 
mellott intézték el személyes differenCziáikat Csom
bor János és Pólyák Pál gödöllői lakosok, mely 
könnyen komoly következményekkel járt volna, 

; ha idejekorán el nem válusztják a torzsalkodókat 
Az eset foljelontelelt.

Állat díjazás. Az aszódi gazdakör junius 2-án 
Aszódon ló és marha díjazást rendez, melyre min- 

i den aszódvidéki gazda felvezetheti saját nore- 
I lésii jószágát. Nagy fontosságú dolog ez nálunk, 
; a Gálgavölgyén, amolyet még u vármegyoi gazda- 
i sági egyesülőt sem méltat figyelmére s igy csak 

természetes, hogy álluttenyész.tó.'iink stagnál. Az 
aszódi gazda kört épen ezért üdvözöljük ez alka
lomból nőm csak : mert o föllépésétől kétségtele
nül sikert várunk, hanem mert ez által gazda kö
zönségünk törekvéseiljobb mederbe igyekszik terelni.

A fot elére Pesti Biztosító Intézet április hó 
16-An tartott évi rendes közgyűlését Kilényi Hugó 
miniszteri tanácsos elnöklete alatt. A közgyűlésen 
27 részvényes jelont meg 326 szavazattal. Az 

. igazgatóság jelentése szerint az évi tiszta nyereség 
260638 korona 51 fillért tesz ki, n melyből az 
alapszabályok értelmében ennek 10 százalékát le
vonva a közgyűlés rondelkezésérö 224480 korona 
17 fillér áll Ebből Bo/íos osztalékul IBOóOOO ko
ronát fizetnek ki, uz ezután memarads 8443. 
korona 16 fillérből jutalék fejében 15 százalék 
levonalván, marad 7180 koronaa 15 fillér, mely 
összegből a részvényesek közölt foliilosztalék czi- 
mén további 2 százalésot, 60000 koronát adnak, 
s n fanmarudt 11803 korona 15 fillért uj szám
lára Írják A részvény szelvények 14 koronával, 
(7 százalék) már ápril 17-étöl be lehet váltani 
Az Igazgatóság jelentésének tudomásul vétele 
s a felmentvények megadása után Kovács Ernő 
részvényes indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott az igazgatóságnak, a felü
gyelő-bizottságnak meg a tisztikarnak, miro a 
felügyelő bizottság tagjainak újra megválaszlotat 
Auer Hóbortét, Doctor Gyulát, Friedman Juliim 
Maíquet Lajost és Reich Lajost Ezzel a köz
gyűlés végetfért

Wagner cziklus a magy. kir. Operában. A 
budapesti Operában jelenleg nagy zeneművészeti 
esemény van folyamatban. Ugyanis Wagner Hik- 
hárduakaeddig előadott összes dalműveiből Wag- 
nercziklust rendez, még pedig oly módon, hogy 
először sorra előadják ,A bolygó hollandi*,  „Tann- 
haeuser", „Lohengrin*,  „A nürnbergi meslerdal- 
nokok", .Tristan és Izolde", A „Rajna kincse", 
A „W«lkür‘‘, .Siegfried és Istenek alkonya" ez. 
dalműveket, azután pedig külön cziklusként is
métlik az utóbb nevezett négy előadást, vagy is 
a .Nibelung gyürü*-t.  Az Operaház, hogy ez elö- 

. adásokat lehetőle mindenki számára hozzáférhe
tővé tegye, bérletet is hirdet a második cziklus 
négy előadására 25 százalék ongedménynyol a ren- 
dós helyárnkból. E második cziklusru, melynek 

. előadásai junius 18, 14, 16 és 18 én fognak meg
tartatni tíz igazgatóság abban fáradozik, hogy a 
vidéki közönség számára a koroskedelmi minisz
térium utján kedvezményes vasúti jegyüket esz
közöljön ki a második cziklus idejére. A Wagner 
előadásokban Operánk művészein és művésznőin 
kívül hírneves külföldi művészek is fognak közre
működni, úgymint ürozel Fülöp, a londani Govent 
Gardon színház, Dippol András, a nowyorki Mot- 
ropolilan Oporahouse és Tyssen József, a mnjna-

' frankfurti Operaház tagja,

! I

előterjesztést tenni. Tóth

hó 26-án Gödöllőn hiva- 
résztvettek : dr. Kampisz 

......... ...... __ , a pénzügyigazgató s a 
vármegye közigazgatási kiküldöttei. A vizsgáló
bizottság minden tekintetben példás rendet talált- 

önjyilkosságl kísérlet. Mint rákosligeti leve
lezőnk jelenti, f. hó 21-én a főúton egy Farkas 
Anna nevű 18 éves cseléd leány öngyilkossági 
szándékkal lugköoldatot ivott. Súlyos belső . égési 
.Sebeivel még az nap délután a budapesti Rókus- 
kórházba szállították.

Közgyűlés. A r.ikosligeti „Munkás Otthon 
sző etkez.-t" junitls hó 7-én tartja évi rendes köz- 
gyűlé-éi, moly alkalommal az igazgatósági és vá**  
lasz'mtmyi Ingok megválasztása-körül előrelátha
tólag zajos jelenetek, fognak lejátszódni. A telep 
lakóinak ímgyobl) része ugyanis a munkás osz
tályból kerülvén ki, ezek élénken tiltakoznék már 
most is a kibocsájtott hivatalos szavazó liszt*  ellen, 
melyot szerintünk a Polgári kör állított össze, hé
vévé a inegválasztandók közé, nagyobb részt azo
kat, kik a körnek tagjai. Ezek ollen mint ők ne
vezik nagyban folyik az agitáció.

Majális. Az aszódi ág. hitv. ev. algimnázium 
tanuló ifjúsága 1903 évi június 10-én a kiBbaghi 
erdőben (a kisbaghi csárda mellett) zártkörű majá
list rendez. Kivonulás korán reggel czigányzonévol

Eljegyzés Herényi Ferencz a rákosligeti 
polgári Kör érdemes gazdája, miniszteri hivatal
nok eljegyezte Harlaghy Jerémiás földbirtokos bá
jos leányát Eufrosina kisasszonyt Tövishegyen.

Gyászrovat. Kiéin Jakab tanitó, dr. Kiéin 
József gödöllői főrabbi testvér öccee e hó 28-án 
Gödöllőn elhunyt. Temetése e hó 29-én mont 
vógbo óriási (részvét mellett, dr. Kiéin József fő
rabbi, ez alkalommal kőitől szárnyalása remek gyáiz- 
beszédet tartott mely könnyekig meghatotta még 
az idegen résztvevőket is.

Zászlószuntelósi ünnepély. A furái Kalholikus 
kör 19ü3. évi junius hú 1-ón saját helyiségében 
zaszloszontoléd ünnepélylyol egybekötött zártkörű 
tánczmulalságol rendez, a belépti díj 80 f.Lér 
felülfizotésok köszönettel fogadtatnak. A tánezmu- 
lutság kezdető délután 4 órakor. A zászló anyai

Dtr. Knointnen József
fogorvos

ÖGW.tkvi 1903.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy II »i y J a k ab utód a 
ezég végrehajlatónak R é t h y János végre
hajtást szenvedő olleni 5G1 kor töke követelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a peslvidéki 
kir. törvényszék, a gödöllői kir járásbíróság terü
letén levő, Rákos-kereszlur községben fekvő, a. 
Réthy János nevén álk rákoskeresztúri 835 sz 
tkvi betétben A I. 1—4, 6, 7. sor, 4103 3, 410.14,
4103 5, 4103 6, 4108 20, 4103 7|b hf-sz. ingatlanra 
és a 4 sor, 4103 6 hisz, valamint a 7 sor. 4103 7 b 
hrsz. ingatlanon épült, de tkvileg még fel nem 
tüntetett házukra 2042 kor. kikiáltási árban, a 
rákoskeresztúri 1040 sz. betétben A + 1 sor,
4104 1 m hrsz. ingatlanra 21 kor. kikiáltási árban 
a rákoskeresztúri 1064 sz tkvi beleiben A 1. 3. 
sor 410B16'b2 hrsz. ingatlanra 12 kor. kikiáltási 
árban, a rákoskeresztúri 1157 sz. tkvi 
A f 1 sor 4095 52 hrsz ingatlanra 16 
kiállási árban, a rákoskeresztúri 1159 sz. 
betétben A f 1 áor, 4104 1 n hrsz ingatlanra 
árverést 20 kor. ezennel megállapitott kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennobb megjelölt 
ingatlanok nz 190d. évi j u n i u s hó 24-ik 
n a p j á n a k d. e. 10 ó r a k o r Rákoskeresz
túr községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a inegál lapított kikiáltási áron alul is cladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 száz át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42, §-ban jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt igftzságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 
170 §a értelmében a jbánalpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáítatni.

Gödöllőn 1903. április hó 12-én
A gödöllői kir járásbíróság mint tkvi hatóság 
(P. H.) Lukácsy s. k. kir, aljbirő,

V. 721 4 számhoz 1C03.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen 
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. jáiásbiró 
ságnak 1902 évi V 721 számú végzésével dr. 
Roaelnfeld SAn’.dor ügyvédáltal képviselt Deulsch 
Dávid felperes részére Kövesi Adolf alperes 
ellen 1660 korona követelés és jár erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 1647 korona, becsült ingóságokra, a fent 
idézeti gödöllői kir. járásbíróság fenti számú vég
zésével az árverés elrendeltetvén, annak l.ang- 
feld Mór 81 kor. 78 fi’l. Deulsch Mihály 460 kor. 
Gesteltnor Lázár 573 kor. 80 fill. felii'foglallatok 
követelése erejéig i% amennyiben árok törvényes 
zálogjogot nyertek volna alperes lakásán Godölh n 
leendő meg'arlására határidőül K03 évi junm- 
hó 8-ik napjának délelőtti 9 órája líizotik ki, mi 
kor a biróilag lefoglalt bútorok, ló, liszt, km-nk 
sertések s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnél 
készpénz fizetés mellott szükség cselén becsáron 
alul i” elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok kik az elárverezel- 
ingóságok vételárából a végrehajtató követele • 
megelőző kielégiltetéshe.z tartanak jogot, amem 
ben részükre foglalás korábban eszközöltetett \ 
é» ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tn 
miizerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár-*  
megkezdéséig alólirt kiküldöttnél vagy írásba: « 
adni vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését kővető naptól 
számiltatik . .

Kelt Gödöllőn, 1903 évi május lm 18 napján. 
Böhl Ambrus s. k.

íp |<ir, I>ir. vógrolmjtá-
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V. 162 2 számhoz 1903.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel i.ö. hiHe l ‘szí. hogy a gödöllői kir. járásbirö- 
sdgoHk 190.5. évi V. P 2. számú végzésével dr. 
Glückslhul Samu ügyvéd áltál képviselt 
M a r x é< G r o s s z m hu ii f .‘Iparos részére 
Kuras Pál alperes elírni 49 koron i 20 fillér 
követelés cs jár. erejéig elrendelt kielégítési vég- 
leiiajiab folytán alperestől lefoglalt C10 korona 
bee ült ingóságokra, a fvntidézvlt gödöllői kir. 
járásbíróság lanti fzainu vógzésevtl uz arvéics 
elrendeltetvén, i.nnuk felüfoglaltatók követelése 
o’cj 'ig í . nm nnyme.i azok törvényes zálogjogot 
nyerlek volna a’peres laká-án Aszódon leendő 
megtartására határidőül 1903. évi junius hó 2. 
napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, mikor a birö- 
ilag lefoglalt kúp >rsó.<. halottas kocsi s egyébb 
ingóságok a leglubb t Ígérőnek kész pénz fizetés 
mellett, szükség estién becsáron alul is elfog
nak adatni.

Folhivatnak mindazok kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző l.irlég.Heteshez tartanak jogot, amennyi
ben réozühie foglalás korábban eaZKÖzŐlletoll volna, 
e» ez a \ égrehajtési jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
mitzerinl e'.< bbségi I ejolenleseiket az árverés 
megkezdő-eig alolirt kiküldöttnél vagy Írásban be
adni vagy pedig sióval bejelenteni tartoznak.

A löívcntes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kiliiggesztésél Lövető naptól 
bzámiltatik.

Kell Gödöllőn 1903 évi májúi hó 18 napján.
Böhl Ambrus s. k.

(I*.  II.| kir. hír. vógroliajtd.
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Fonciere Pesti Biztosító Intézet
BUDAPEST. V. KERÜLET. SAS-UTGZA w. SZÁM

A F nciere Pesti Bizinsiló Intézet n lepnngyobh, és legrégibb

biztosiló intézetünk mérlegének ffil.b számadatait közöl

jük. Teljes mérlegel a-' illléz-t vagy a gödöllői főügv- 

nökséi mindenkinek a ki e czélhól hozzáfordul, a leg

nagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad : élet liiz, szállítmány, üveg, betöréses

lopás és baleset elleni biztosításokat. Nemkülönben jég-

bizlosilásokat a legolcsóbb díjtételek melleti

A GÖDÖLLŐI FÖÜGYNÖKSÉG: GRÁF ÉLIÁS.

\Z%Z««\ZKZ

8010tkvi 1903.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy 11 a y Jakab utóda 
ezég vegrehdjuitóm.k R é l h y J A nos végre
hajtási szenvedő oiluni f.61 kor töke követelés 
os jár. iránti végrehajtási ügyében a peslvidéki 
Kir. törvényszék, a gödöllői kir járásbíróság terü
letén levő, It.ikos-kereszlur községben fekvő, a 
Réthy János nevon álíC rákoskeresztúri 845 «z. 
tkvi betétben a I. 1 4. B, 7, sor. 4103 t, 410.3 4,
4103*5,  410, lí. 4lC'3.0, 4103 7b hrsz. ingatlanra 
és a 4 sor. 4103 6 hisz, valamint a 7 sor, 4103 7 b 
hrsz. ingád inon épült, de tkvileg még fel nem 
tüntetett házakra 2042 kor. kikiáltási árban, a 
rákoskeresztúri 1040 sz. betétben A f 1 sor, 
4104 m hrsz. in/alhrira 21 kor. kikiáltási árban 
u rákoskeresztúri 1064 sz tkvi betelbon A I. 8. 
sor 4103 U b2 hrsz. ingatlanra 12 kor. kikiáltási 
ml)Hn, a ráko<kcreszluri 1157 sz. tkvi betétben 
A f 1 sor 40)5 52 hrsz ingatlanra 16 kor. ki
kiáltási árban, a rákoskeresztúri 1159 lz. tkvi 
betétben A f 1 sor, 4104 1 n hrsz ingatlanra az 
árverést 20 kor. ezennel megállapított kikiáltási 
arban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ing illanok az 193d. évi junius hó 24-ik 
n a p j á n a k d. e. 10 ór a k o r Rákoskeresz
túr községházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 száz át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. l. ez. 42, §-ban jjlzelt árfolyam
mal számítolt és az 1881. évi november hó l-én 
.3338 sz. a. kell igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 
170 értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átsznlgálialni.

Gödöllőn 1903. április hó 12-én
A gödöllői kir járásbíróság mint tkvi hatóság. 
(P. H.) Lukácsy s. k. kir, aljbiró.

NEUSTEBN FÜLÓP
ezukrozott m.

hashajtó labdacsai
mit már évek ótu a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó cs oldószort ajánlanak, nem gátoljak az emész
tést és teljesen ártalmatlanok. Czukrozott külsejük 

végett még gycjinekek is szívesen veszik.
Egy 15 pllulát tartalmazó doboz 39 fill., egy tekercs, mely 8 dobozt, 
tehát 120 pllulát tartalmaz, csak 2 kor. — 2 kor. 45 fill. előlegei 

beküldésé után 1 tekercs portómentesen küldetik meg, 
w Óvás 1 Utánzásoktól különösön óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
C .Szent Lipóthoz*  czfmiett gyógyszertára

Wlon, 1., Plankongnsso o.

&listill Cd e
+-HH temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám, j ( j , 

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfodelek, virág ik, zalagok, sir koszorúk ' 
Szobabebuzások, ravatal-felállitás, a személyzet díszes egyenruhában 
mellett fáklyával, — nyitott halollaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi,' 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.
BSST- Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. -*■

1 " .........................................................................

REICH Is. FIAI 
iuiídiotot,cs. ti kit. adutl uilllttk 

BUDAPEST. VII. kér.. Lövölde-tér 2. szám.
AJánljík legjobb minőségben gyártott Sypbon- és gaxeuae 

palacikokal legolcsóbb Arak mellett és pedig:
1 Lidi kb. 200 drb. 16 ancilil .tinta, fehér v. vílágoa kék (aqua- 
marin) emttO By-phooptlaczkol talppal vagy talp nélkül: 62 koron 
t Láda kb. 200 drb. gtxmsejtlzcikol gummigyürüvel éa üveg
golyóval ellátva, faliér vagy világos kék (aquamarin) Mint), 
magas vagy aU«ouy alak .........................■... 52 körösi

BíállíUá a csomagolási beleértve, budapesti jiályandvarig bér- 
mentve, készyéozfizetéa cllenpbwi 2*/o  aconté — 10 láda rendel Áa 
után 5°/« rabatt. Más nagysAguak és különféle általunk törvényesen I 
védett alakokat megfalelövo olcsón Mállitunk. Préselt Írások v.,gy I 
etógvéaéneknél csskisaz elkészítési önköltséget számítjuk, ellenben F 
az alak éa kliséért költség nemszámittatik Megjegyzik még. hogy I 
megvizsgált *20  légkor nyomául) Syphonpalacxkalt'k Magyarország- | 
hon ceak tldÜ6kfO3U közvetlen a mi gyáruékbólnzerezhetók bo {
■EBBC3riB|l’ivnn«>l r wtgx-XTjgnar.rai.it -tmoani

viaszgyertyák, 
a gyászt öcsi 
akár vidékre

A v Med Urtlv. AY
A DR 1RITZ SAMU ♦

♦
í fogorvos ¥
A (Budapesten, VII. Károly körút 3 szám.) A
K Ilrntlet tiMóllön, naponta th'l után ♦1
¥ 9—S órái(/. ¥
A RAKOS üTCZA 406. SZÁM. A

(Eötvös Jenő ur házában.) V
A
¥ Foghúzás, Fogtömés. Müfogak. A

¥

I

Schlcht-szappan
“szarvas11 ==» vagy =====

Jegygyei
leoJobb. tegkladósabb s erniélfopva 

leoolcsöbb szappan. - Minden 
káros alkatrészektől mentes.

Mindenütt kaphatói

ás
„kulc«“

n
mTnHan h ái kulono8en arra ügyeljünk, hogy A • 

a fenti ti?0 8z®ppan a -Schlchf*  névvel és f f 
- - a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • o

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda

XTjgnar.rai.it


1808. mújiH hí,______________ Melléklet az „Aszód és Vidéke11 22. (179.) számához.

r ü n k ö s d k o r.
ügy állok itt a zugó rengetegnél,
Miit teinpljin ki'uz.ii bén az üldözött. . . 
Ezorn yi megtört vággyal a szivemben, 
Ezernyi bús emlékeim közö I, 
A sivatagban kóboroltam ed lig, 
S hol megpihenjek — árnyat nem leiék. 
Gyönyör felől álmondlam éjszakánként, 
S ha jött a b <jnal — bura ébredek.

A k. lő nap pajzánkodó súgóra 
Virágra f.ira csókokat veti! . . .
Majd lágy pacsirtadal zeneiül az ágon, 
S az ed.' fénynyel s dalid megtelik. 
Mint bogiba lelke véna rengi legnek 
Zsibongása f >nászba olvadóit . . .
S minthogyha ‘■írna szent imája közben: 
ügy pergeli a gyöngyös harmatot.

Ily szépnek ni-'-g nem I llám a virágot, 
S ily büszkének sem inig a lombos fát, 
Pacsirta dal nem zengett soha szebben, 
S nem Imiiéit még ily lönsiges imát.
Esi nincs erőm, hogy e szentélybe tépjek, 
Hogy megzavarjam ez ábilaloh 
l’il : virágot gyilkolón lelépj, k 
S elvonjam löle leikéi: a n p t.

Es messziről vig társaság közelgő, 
Elltva az árnyas rengeteg íe'é . . • 
S amint beléptek, i liiérnult az erdő, 
A kis pacsirta dal.it feled -, 
Vádló zsibon á > resttel It a mélyben, 
A sok viragszal mint inegr integeti. 
A templomot f (Iverle a tivornya — 
És véget irt uz — Isién tisztelet! . . .

Láng Jenő

P ii n k ö s cl.
Di zben pompázó szép tavasz kellő 

közepére esik ti legszebb, a legpoetikusabb 
ünnep: piros pünkösd napja.

Igaz áhitat halja át szivünket, kivet
kezünk a szürk ■ közn.apiságból, lelkűnkről 
leliámüc sab.k, szenny, sár, a ni jár.link
keltünkben hozzátapadt, aztán fölemelkedik 
a magasba, bol megfürdik a tiszta, enyhe 
kék égben, napsugarakban.

A lermészi tlel fólvidultak az emberek 
is, A remény sugara aranyozza he ezt a 
szép, ezt a kedves ünnepel. Soha nagyobb 
sziik-égünk pedi i nem vöt a reményre, a 
amikor igaz sajti Hallal látjuk, hogy se- 
hogyse akarj i vagy tudja m egérteni a ma
gyar — a magyart és hazánk fiai közölt 
csak nem akar létesülni egyetértés, össz
hangzás. Fokozott mértékben megsínyli ezt 
a tarsad ló t', melynek minden egyes osz
tálya megszenvedi az összetartás hiányál.

Ám ne elmélkedjünk e nagy napon 
bajainkról, ne essék zokszó azérl. hogy az 
éleinek csak örömét szürcsölheljúnk Ráz
zuk le magunkról a hivatal, a munka po
rát és siessünk ki a szabadba vagy Isten 
házába, hogy fölviditsuk, fö'éle-szük elcsi
gázott,^megviselt lelkünket. Keressünk mu
lasztott fájdalmunkra a feledésben és örül
jünk a szép ünnepnek! Ve-sük hitünket 
ald.’a a férfias munkásságunkba,mely annyi 
vész és balszcrenc e közt in-g is mindig 
jóra vereti II.

Félre kis hilüségge!, mely gyávaság és 
lealacsonyil! Piros pünkösd hajnalán gyö
nyörködjünk a rózsák ponpájában, melyek 
az. éleinek, a nyiizsgő-pezsdülő életnek ma
gasztos dicshimnuszait zengik. Amigélünk, 
é' bet ugyan baj és szerencsétlenség', de az 
édes remény élvezelélől nincs, a ki meg- 
foszllmt. A reménytől nyerjük az ösztön
zést a munkára, mely hazánk f Jvirágoz- 
talasához vezel.

És ha a siker késik i i. ha nem is 
mutatkozik jy ng ■ emberi elménknek me
nedék .i vet tély elöl, ne fejjünk, hogy alá 
m'.’i'üliiiik. Ni m merd h" mik alá, meri foly

ton együtt hala lünk a korral. Mindég és 
mindig szakadatlanul előre haladunk, úgy 
hogy szomszédjainkul majdnem minden 
téren mérkőzhetünk.

A nagy küzdelemben nem nélkülöz
hetjük az önludilos bizalmat, melyet a jö
vőbe vetünk ; ebben a küzdelemben leg
jobb fegyver az i rős, edzett lélek, mely 
hatalmat ad az akadályok leküzdésére és. 
mega c túlozza akaraterőnket. Mert a magyar, 
nemzet mindenkor híven megőrizte törliel- 
len akaratát, mely a további küzdésre 
buzdítja.

El még a magyar és piros pünkösd 
hajnalán örvendve látjuk, hogy vésztől meg 
nem rettenve áll a nagy csatában, melyet 
szabadságáért, jóllétéért, czivilizácziójáért 
és boldogulásáért küzd.

Kiizködünk az élet fenlarlisáérl, haji, 
unszol berniünkéi, a kötelességérzet,.— nem 

j bírjuk a reánk nehezedő, súlyos terheket, 
görnyedezünk alattuk, vonszoljuk csak az 
elet igáját, — mégis híven, lankadatlanul 
és fjr.idh illanni végezzük nagy munkánkat.

A liiines mezőkön pompáznak a virá
gok, az erdő bugásából kihailatszik a csa
logány vig dala. A természet ünnepi kön
töst öltött. Az emberek közül ki ájlatossá- 
gát végzi, ki meg övéi körében élvezi a 
szép ünnepet. Mindannyioknak boldog ünne
peket kívánunk és kívánjuk, hogy sorsuk 
jobbra forduljon Hiszen az egyesek sor
sából alakul ki a haza sorsa, miként a 
haza szerencséjéből minden magyar ki
veszi a maga részét.

Éljen tehát a haza és viruljon, miként 
virul a rózsa pünkösd szent napján! A 
magyarok Istene segítse a népei, melynek 
fiai vagyunk.

Egy hadnagy inog egy piktor.
A lány az •melóién lakott, mint a várkis- 

usszonyok ö pedig j-zeinben véle egy hónápos 
szobában. A várkisflsszony papája a sikmérlun 
elemeire oktatta a gimnazista nebulókat, a fiúról 
pedig azt hitte mindenki, hogy ö lesz i magyar 
H: fael ...

Egyo öre azonban csak nyolezadik iskolái 
diák volt Gergely Gyprgy s az volt a pepecselé
sén kívül egyetlen gyönyörűsége, hogy alkonyat- 
tájt, — mikor tíz ablaka alatt üzérkedő gyümöl
csös kofa becsukta az ernyőjét, mely elfogta előle 
a napot, — órák hosszan! elnézte az aranyhaju 
várkisasszonyt, a ki napszáilatkor ott ült az emeleti 
ablakban és hímezett és a virágaival beszélgetett.

Matúra után, a diákok bucsuzóján ismerte 
meg az ő várkisassz.onyát Gergely Gyurka. Az 
életviszonyait, a haji-zalainak villamos varázios 
fényét, szemének bársonyát ismrrte előbb is (oh 
be sokszor föstöllo lo ezt uz édes arcot,) de azt 
csak most tudta meg, hogy imádatoi, édes terem
tés, a ki szívesen szédült olykor a mellére kerin- 
gözés közben.

És megtudta a második négyes alatt azt is, 
hogy a várkisasszony is leste napszálláikor a kofa 
esernyőjének a beesukódását sőt azt is elárulta, 
hogy a papa is nagyon öt ülne, ha olykor mutatna 
magát náluk.

— Képzelje — mondotta — büizke magára. 
A fin roppant ügyetlennek érezte akkor este 

inrgát és Kollmann Pepit irigyelte mód felett, a 
ki úgy udvarolt a virágjukat hullató fák alatt a 
szép Dirmann Eliznck, mint egy öreg kitanult 
agglegény.

* *
* “ — i .

Kollmann Pepi ázóta rég hadnagy lett -'s 
átéllo az első váltó ovutolás idejét. Gergely Gyurka 
pedig csak u második dijat kapta meg a tárlaton, 
mert a jurynek nem tetszett romok madonnáján 
u hamvasszöko, kislányos zománca hajkorona.

Azt peiszo nem kérdezlek tőle, nem is 
mondta, hogy n rajztanáréit Ilonkájának van ilyen 
hamvasszöko arany haji.

A képet — pedig akadt reá vevő — elkűl- 
döllo Ilonkán ik. Hogy pedig megéljen, ezüst 
menyagzös löföskerc.-ki dő párokat porltuilirozolt 
szépen pingiVvit sok l'irnisszel ós lassanként hoz
zászólod u kávához levegőjéhez.

Az életébe frissoségel, derűt csak azok a 
leveliik hoztuk, melyek gyakran érkeztek gyön
gyöző lányos írással cziumzvo és telve olyan 
lii'lyesirásl Inkákkal, n mii.Okért u pápaszomes 
kisasszony mogbi.klntla volna Ilonkát, ha a ma
gyar gyakorimban esnek, do n melyeket össze 
vissza csókolt, könnyezel! Gergely Gyurim,

Eleinto vig, fellegvárakat épitö veit u levél
váltás. Később baiwngósra vált a levolok hangja.

Nem bízott az erejében, nem bízott többé 
benno, hogy olyan otthont adhasson az ö szőke 
madonnájának, u minő megilletné. Vergődött, küz
dött a kétségbeesés ollen, de oz a hangulut ur lett 
fölötte, láncba verto, megbénította. S a helyesírási 
hibákkal teli levelek is uzonképp ogyre szomo
rúbbak lőttek.

Az utolsó levél most jött, január végén és 
arról voll benne szó, hogy Ilonka nem bánja, ha 
nem is lesz nagy művész, csak már egyszer le- 

i hasson az övé. ,És azután, Gyurka, én nem is 
' vagyok ám olyan szegény. Apa ád ütezor forin

tot. Kezdhetünk vele valamit. Egy ripsz garnitú
rám is van. Muga lehelne rajztanár, vagy afféle. 
Jó lenno az nagyon.*

Gergely Gyurku olérzékenyült egy kissé, Ta
lán nedves is lolt a szemo. Aztán oda kötötte a 
levélkét a többihoz egy rózsaszínű fakó szalaggal.

Érezte, hogy nyomorult dolog lenno az 6 
kétes exislenciájáboz kölni annak a jó sorshoz 
szokott ódos lánynak az életét, épp mert szereli.

Rövid volt a válasz, a mit lepecsételi s fel
sője zsebébe lolt (a melyot nem vetett lo oda
haza som. mórt ahhoz, hogy fonlarlsa, elég hideg 
volt a lakás.)

Mindössze ennyit irt:
Kedves Ilonka I
Fájni 'fog amit Írok, do bolényugszik és — 

férjhoz. megy. így a legjobb ez mindkettőnkre 
nézve. Nyomorult lennék hu magamhoz kölnim 
uz életéi. Tévedlek mindannyian, akik nagy jövőt 
jósollak nekem. Soha nem leszek én semmi. A 
szárnyaimat megnyirtu az élet. Meglátja, hogy el 
fogja felojtsni Gergely Györgyöt.

A mi érzés volt benne, azt mind visszafoj
totta a szivébe. Égotto ez az emésztő tűz, de hi
szen azt nem árulja ol oz a szárazhangu levél.

11a gazembernek tartja majd érette a vár 
kisasszony, az ö troubndourját, annál jobb. Egv 
hitvány pelyhet könnyebben sodor majd ol a szól 
az emlékezetéből. És jól van ez igy nagyon. II ■■ 
hilosan jól rím.

A postára menőt találkozott Kollman Pepivel.
A kis hadnagy, a kit ezer esztendeje nem 

látott a piktor, nagyon jókedvű volt.
— Hova, Gergoly — kérdozto a piktor vál

lára ütve.
— A pestára.
— Én is.
Együtt montok. Pepi diskurálgatott egy da

rabig, aztán könyedén odavetve mondta:
— Ilondbe jöttünk. Eliz papája, az öreg 

medve mégis csak rászánta magát, hogy elő te
remtse a kauciót.

'— Boldog vagy szóval ?
— No, ja. — Hát to hogy vagy a regé

nyeddel.
Gergely Gyurka fanyar mosollyal vette elő 

zsebéből a levelet, s belédobta u postaszek- 
rénybo:

— Itt a finálé.
Elváltak.
A hadnagy fillyűrószve, nagy kardcsörle- 

téssol fordult be a váci utcza felé, a piktor pedig, 
mint ha valami nehéz terhet czipelne szinte von
szolódva kullogott odébb.

Az volt az érzése, hogy becsületes, okos 
dolgot csinált.

Rágyújtott egy szivarra, hogy a füstre fog
hassa, ha könybe láb’iad a szeme és felhajtotta 
a kabátja gallérját, belehúzta a nyakát, pedig 
nem ott, de a szive körül csapta meg a fagy.

A szivar rosszul szolelö portorikó volt, a 
kabátja kopott, vékony szövőtű.

Plaásthy Mircsll

Apróságok.
A rövid kabát.

Egy diák azt mondja a másiknak, hogy t' . id 
a kabátja. —

„Ráér nőni*,  válaszol ez, „mig má'ikm csi
náltatok*.

A szalmakalap
Egy rátartó férfi kérdezősködik smcrősénél, 

hogyan tetszik neki uj szalmakahipju.
„Nagyszerűen! Épp olyan, mintha a fejéből 

nőtt volna ki!"
Tovedni emberi dolog.

„Hogy tévedhot az ember! Messziről azt 
hitlom, hogy nagybátyja, azután, hogy önmaga — 
-— most látom estik, hogy a fivére I

Szabadság!
Tan iáó: Van-e hazánknak szabadsága?
— Tan u I ó: Nincs.
— Tűni tó: Miért ne volna, to tökfilkó? 
Tanuló: Hát nem kényszerítenek iskolába 

ment i ?
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Magyar általános kötanyag gyár
BUDAPEST, VI. Uóvuy-iilez.a 10. szám.

Sz.il'it gyári Arb m sz ilé.sznJ'ínek a belügyminiszteri 95000 1902 
rend lelnek in-gf.-leló babaláskákat. ellenőrzőkönyvekel éj jegyzőköny
veké'; v.d.i.nint a szüld.-elhoz sziiits ges összes kötanyagokal és mü- 

r ■ .el ÁRJEGYZÉK INGYEN.

Következőn felsorolt sajÁt készítményt! jó minőségű Árúinknak 
árjegyzékét Áttekintésre ajánljuk. -

sít IPAR tm

drb. bécsi pir< paplan. . . ............................ 1 frt'RO
. bordón . . 2 , (10. Satui í'lia hmir paplan . . 3 „ S0. atlasz C.u Iiinir paplan . . fi „ 20
. selyem .cl . 8 b eorészit v'.)’i:i r; ratz .... . 4 - 50. Crin de af •L;uc .... . 7„ szőr . . . 10 " _
• szór . 14 _

szalmazsák let zve .... . 2 " 20
drb. aczéj s ■iiy Ágybetét . . fi „ 50

> párnáz-:t u ranyos inatratz .... . 15osszelmjtli.f. magy tengerifü matratzal . . 10drb. liánéi tah.i . 1 " 50
asztal. 2 Ágyteritá .... . 5 . 50

Gichner Mór és Testvére “““*7"
1902. augusztus !ió 1 tői IV., Miizoum-körút 27. ■

V'. kPz''t'
B3RSZIVATTYUK ÉS B0RSZÜRÖK1 s-*-=s  tPJ 

<f>valamint az összes pinezefelszei'ölési czikkek nevezoteson 
Amerikai gummiiömlfik, rézcsapok, borlefejtő edonyek, 
mustszellözöli, borniérök. Palaczkmosó, palaczktöltö 
tlug.ozoló os kupakok) gépek. — Parafadugók, ónkupa
kok, palaczkok. ooooooocooooooooo 
^7 SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN,

- VI., l'oucioi-palota.
Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

KEPP.CH fíOR

I

HZUCllli
• n d égi <">

JAT TERMÉSŰ
I5ORAIT 

literemként 20 torért méri, 
íi iií'i ki le 
Itíbl> í< > lile

•< >1 link 
zerre.

3 a szöiö peronoszporíja eiien 
X- való vciltlifzésli® általánosan elismert legjobb anyai; a 
~ r)r. ASGHENBWANDT-tele 

SBORDOI-POR. 
X? A r a Li u el a pe ste n :

00 kilogramos zsákokban d kilogr. 66 /il.
10 és 5 liilogramos zsákokban, valamint 2 

X<] kilogramos dobotokban á klgr. 70 fillér.70 fillér.
Használata olcsóbb, biztosabb élődliitdza 

gyorsabb, a levélhez nem lapad. mint a réz- 
Z<> gálicz, a permetezői sohasem dugitja.

---------Z>|| A mnpynr-óvári tnngy. kir. gazdasági *< ---------------------- 1 —- ----  ■ 1 ——————
akadémia növény élet tani állomása
kísérlet ének fényes eredménye a 
legkiItinőlib külföldi szaktudósok vé
leménye, számos magyar gazda bi
zony i I v ánya bárkinek dijlalanul meg-

* j

*<
*<!

*< *<

geajr A BORDÓl-I’OR ezenkívül 
kitűnő eredménynyel használható a 
BURGONYAVÉSZ ellen, GYÜMÖLCS
FÁK permetezésére, GABONAC.SA- 
VAZASRA és BAROMFIÓLAK fer
tőtlenítésére. Tgj®

íDegKcndcléschef elfogad o

„Magyar
Mezőgazdák 

Szövetkezete"—
Iluctapest, I., Altootműny-utcxa 31.

A por kapható és megrendelhető :*<
Bsill bcijos-nól Oetzesegtjháza. 

nmo v miánmvmWmtmv

Mrd. dr. Traub József 
gyomorpora a

orvosilag megvizsgálva és 
kipróbálva.

ember, különféle, gyomor éEzer és ezer
bélbajok miatt szigorú diétára utnsittatolt 1 
mi életüket megkeserítette. A dr. Traub-fél1

I 
A
V 
A
V 
A
V 
A
V . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A Gastricin gyomorporának használata utó11 
¥ gzén diéta betartása már röv d idő utó11 
a teljesen fölösleges. Betegek, kik erejüket dua 
ö táplálkozás folytán nyerhetik vissza, azt a 
q Ga-trióin használatával tökéletesen elérhetik.
• Gastricin ha hatos szer a Kör-bajoknál 
ő u. m. gyomorgörcs, böfögés, csikarás, gyomor- 
J fájás, hányás, göicsök, undorodás és szék- 
a rekedésnél, főfájásnál könnyítés folytán rög- 
¥ tön és huzamosabb használatnál krónikus 
f gyomor- és bélbajok e len biztosan hat, a
V mclvok eddig mindt-n szernek ellen állottak.
* A Gastricin nem hashajtó szer, azért a 
0 székelést tökéletesen szabályozza. Bővebbet
♦ prospektusok által. Orvos úriknak ingyen 
A minta. Kapható a legtöbb gyógyszertárban. 
¥ Főraktár: Salvator gyógyszertár, Pozsony, 
i Nagyban kapható droguisla üzletekben.
f Nagy doboz 3 kor. Kis doboz 2 korona.
A Béruierlve 20, ajánlva 4ő fillérrel drágább.

ZS. Köhögési tea és hurút por
a fi*.  Georos-gyógyszertúrbói Wjo’/ V,'2 I 

Wimmergasso 33. Orvosi rendelet szerint kó- | 
szltvo. Jótókon^ hatással bír a lólogttő szer- 3 
vokro, nydlknoldó köhögési Inger csökkentő. 0 

!u rekedtséget és torok-cslklnndozást mogszlln- I 
fóti Por 50 l r., a hozzá való r.O I r. Posta! I 
szállítás 20 kr. csomagolási dij po.tó nélkül, 
s-csomagnál kovosobbncj.)I ’.i :. tíiTjűk, I

. i Szőni GyÖrgy-fólo tryógy,:-.-. t:-.r vó-ije; vét | 
J flgyolombb.^vonnl, czoji ni.ü.*.'.-.i  ’■ kivágni
T ót» megőrizi.1 szív


