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A7. idei aratás Aszód vidékén.

tele hintett föld-

hiába fordul a 
remegve, félve

A gazda miután elvetette a jó talajba, 
csírázó képes jól, megmivéll földbe ti ma
got, reménykedő várakozással tekint az 
felé, a végtelen magasságba, hol a világok 
ura trónol és a honnan büntet, sújt, jutalmaz, 
áldást oszt, Ajlalos fohász röppen el a 
gazda ajkáról, szive legmélyéből fakadó 
imádságot lebeg, hogy a mindenei; alkotója, 
az Úristen őrködjék a vetés felett, hárítson 
el minden veszedelmet, jégesőt, vihart, tik
kasztó forrósáyot, szikkasztó szárazságot, 
minden bajt, mi a magyal 
nek árthatna.

A magyar gazda nem 
magyarok Istenéhez, mert
tekint a l.itokz.itos, ismeretlen közel jövő 
felé, a junius havi Péter és Pál napja elé 
a mikor elérkezett az aratás ideje. Az 
aratásban reménykedik, ettől függ mind ■ > ■ 
Ebben rejlik vagyona, innen kapja kény 
rét, ebből tartja fen családját. S ha re- z 
csillagok járnak az égen, ha kritikus na
pok surranak el a magyar föld fölött, ha 
felleges, zivataros sötét idők lepik meg az 
országot: oda a kenyér. Száz meg száz, 
ezer meg ezer gazda munkája, fáradtsága 
kárba vesz, millió ember boldogulása lehe
tetlenné válik, a sok munkás kéz ökölbe 
szorul és a kárvallottak fájdalmas tihe'et- 
lenségben. rettenetes kétségbeesésükben 
ja j vészekéinek. ...... .... .

T Á R (' Z A

A magyar gpzda mindene nz uralás, 
mely ha balul üt ki, nem csak egész csa
ládok jutnak koldusbotra, nemcsak a jóra- 
való, dolgos, szorgalmas munkásemberek 
vesztik el lélfentartási forrásukat, hanem 
súlyos teherként nehezedik ez a körülmény 
magára az országra, az államra, a 
dalomra a kereskedelemre úgyszólván 
d m vonalon jelentős károsodásokat 
a rossz termés, a meddő aratás.

Ezért tekintünk mindannyiszor 
rettegéssel : nrplá; ' j 
súg elv 111111 lenni' , ól 
badu) a kel -di. :• 
vünk httlt,. ..• , lé: gz.eli.inlc
szabadabb . 'I már csak némi kilátás 
is lan jó 1 Az öröm meg teljes,
a hála eiikor sikerrel, eredmény
nyel fejez -ül. ' aratást.

Az idei árásunk területén ál
i.bábán. l-'g jo les z, ol'ak ugyan egyes, vál
ságos ibb idők, de a jó gondviselés elhá
rította lejünk fölött a komolyabb, snlyor.abb 
veszedelmeket. S bár a késett hideg idő
járás A s z ó d vidékén ilt-ott ártott a 
vetéseknek, még i? általában az átlagos fe
lett álló jó közép termés várható. Uemél- 
jük, hogy normális lefolyású lesz 'nálniik 
mindenfelé az idei aratás, vígan to pen
geni a kaszt a szabad természet üde. tiszta 
levegőjét vidám dal tölti majd be és a 
munkás, dolgos gazdák verejtékes fárado
zása sikeres, áldásos lesz.

társa- 
min- 
okoz

félő 
: időié el ' A komor- 

lelkiink felsza- 
tagy óvj .dúl, szi- 
obbau

csorbítatlanul maradjon 
hogy ellen tudjon 

államiság csődjét je- 
eszméknek, melyekkel 
elárasztják, melyeket 
lelkű letét métely ezik 

a boldogulás t

éti szülőföldein . • •

Én sBííUlöldcm, .w'p Erdély őrsiig 
Siratlak egyre, siratlak saiessor, 
Esilcndók múlnak s könnyeim hullnak 
Róftanyildskor, lombliervadáslior.

Én rsiilúfiil'bm. nép Erdélyorseág, 
Eluállott rég a hangos gyerekkor — 
Mint havas béreled, lelkem is lassan 
(Jfüh hó szállta meg kilr.lc.lkor.

Én szülőföldem, stép Erdélyorsság, 
Leroshads! te is, pusztulok én is — 
Szárnyas idönelc illanó perese 
Álmatag álmok sírja felé visz.

Várom e sirt már s meghagyom újra : 
Hamvam virágos öledre Mórjdk — 
Szebb siri emlék mm lehet nálad, 
En stiilóföldem, szép Erdélyorsedg! . . .

Vitai ff.

I ) é 1 Í I) á b.
Bodoln János fent Inkolt hBodoln János fent Inkolt n negyedik oinc- 

1 ften. Egy kiugró kis smokszo. át béreli, r.nrdyki 
volt láva nz évszakok lmodon változásának. I. Ion 
szabiidon járták át n vad, fagyos ...zelek, nyáron 
a bőség izz tolla ki a f.ila I. A rongsteg nagy bér- 
ház mellett üres lelek felildt, amelyen bognárok 
dolgoztak. keménvKlii. ■ bőrkölánye*  Imz'i'irleyf-

nyele, akik hatalmas hordói,at cliingoltek naphosszal 
és messze visszhangzó döngeléseikru liingroszko- 
telt az egész bérhiiz.

A szomszédos üres trikót desz rdcerilós vá
lasztóiul el a szűk utczálól, amelyre a nagy bér
ház is kiterpeszkodelt. A környéken ez a bárka
szárnya volt a legnagyobb. Ez bizonyos öné: zenei 
öllöttó el Hodola Jánosi, lln kinézett nz ablakon, 
végiglátott az egész vidéken. A lokialotn szabadon 
szarnyalt el a háztetők felett, a magasba ugró 
kéményeken, hálta a házak felen elvezetett távíró 
sodronyokat, untolyokben a világ hírei re| 
szét, n kormos gyir„intőket és csillogó tempón.i- 
tornyókat, amely mint valami ujjuk mutáltak fel 
az égre.

A tel és nyár '. -élem; Hanságéit hősiesen 
szeuvcdlo végig Hodola János a negyedik eme
leti sarokszobában. Fázott ős izzadott béketiirépn, 
megadással, mert tudta, hogy bo fog kövelltekni 
úgyis a boldogság.’ — ll tavasz!

Oh, a tavasz I 1 yenkor egyszerre ti gyönyö
rök paradie-omn lett a izük lakás. Az egyetlen 
ablakait keresztül, amely oly közel volt az rghoz, 
kóbor, pajkos siellök surri-nlul; l.e. illatok röp
ködtél; ál rajta és zsongó, sze'idfényii napsuga
rak áraszlo'lók el minden zugát.

L'ololn János mtlmoro-iui borult nz líbiai- 
félfára. Végignézett n varos feleit és agy érezte, 
hogy fölötte all mindenkmek, aki esek len', ti há
zuk ös.zeszorult kötömegoi közt mcghiput.va él.

II.
Tavasz volt és Hodola János álmodozva bá

mult l.i a szüli iilez.órr. hont a kiköp ll köicza- j 
lem döczögvo csikmogtnk végig a .uhí--.. táiszm- 
kcrol., iiiiwp.’k épi üanvag k.il : .-.íiliito luk viun- 
m iy i piilö gyárhoz . . Két. old dl a lo aveiiy gyu- 
logi irót aszlslloztnk A s-urokUnl

Adja a magyarok Istene, hogy a jól 
megérde.nelt bér, a munka gyümölcse bő
ségesen jusson az. aratónak s kielégilesse- 
nek a várakozások, melyeket az. aratáshoz 
fűznek, a jó magyar nép munkaszeretete 
dolgozási kedve, energiája és ragasz.kodása 
a honi röghöz,
meg szivében lelkében, 
állani azon minden 
lentő internicionalis 
ilt nálunk ma már 
meg sem ért s c: ak
meg és ne legyen kényt "len 
messze idegen országban keresni.

,\ o’íalöü ■:<:■(!
i •. .‘ lii '■ ' j •"

végre i'iv siiiúí !*.  "t jutóit. ' ‘
kÓLséj.’cí k'zá-olng 1:1*  " •'iR; : : ,> '■ ■' .'
alalt Liópi i 11
k ózó, a í' z u i ' •' 1 a 11 ipar i ■ Y*
! á r s a s a */,  a ' ' u 1». t.- •’ a n a z c " c
8 hónap a lat J kR r ’toz A 
k o 7, i k. íg‘v tfihftt ■ u- 
Különben i- -yvikt: ’ogc.
ing 
ide* ’ ho^y 
• jjv < p- •rH-T-ajh, iill.u.j -• j 1

■>ézést nyír. bzSva-: i :.i n-..*  
cl I. ruu... .. éczel ilntvmi. mint logkö
; . bi szómszé községé ni göll unt- i in r 
l„. . _-s asztalt járdáid ul bi nal..

2S-éu lurtatolt meg a járda készitéso 
ügyéin u az árlejtés < 1 leresnyés főmérnök az állam - 
épité icti hivatal kiküldöttje jelenlétében. Tizen
két ajánlat érkezeit bo köztük oly előkelő, im.y 
ezégok, mint a „Kinsobesi gránuköbánya i.'szv. 
lárs “ „Magyar aszfalt ré-z-’. társ." .Hazai aszf.ill 

i ré-zv társ." „Korlilti bázeli bálivá rész.v. I.irs.
„Magyar torán.iái gyár rf'szv. társ.' Hicn '

7

A

gun állapította meg, hogy a kellemetlen léi. lortl 
és illáiból se.ami sem hat fel hozni.

I'.'.kor a szemközti tdae.imy bérház j e ■■ e. 
di:i cm.'leién e.örömpölvo nyílt ki egy ni".. I 
dóin .kínos f gyeivé nézett ni és hirtelen elkapta 
u fejét, A harmadik emeleti ablakból egy ■"
hajit, mosolv-ó ki-'- ti i.ö hajolt ki nz uti.z.iin. 
Kiváncsi le.lmiO'tlel. tétován nézeti végig a. ni 
ezln a eztán futó pillnulAst ve'.ve u sarokszo ba 
irányába újra becsukln nz ablakot.

A li innád.k emeleti asszony uj lakú I- : 
telt, nem ismert*?,  nem látta még soha l'.-dig 
Hodola János min lenkit ismert n környéki n. tó
vá;, tartotta a s öleléseké', halálozásokul é- ha 
nóho-mdia valahol lakodalom esotl.it lel io melyen 
együtt jirvemle.zo't ■■■.'. < rvemlei-őkkel.

'■ Szó'. i>y nép h.:.m C vidéket. Sok gyerme 
les tUifó hivulahtokok, gyári tóiifikrt^áládok ás 
j, ■ . f(lió I kereskedők. A tno n ygó are ip 
úri lm epeit n n ibl ll lmle . hl.e » l.o nyi ” e. 
Itt az. oml.'Tek are ál y l öl • euy ij.» v;:!:nn zos 
vonó.- éinyelia be, a ue!i ?/.. köznapi : '■ nak 
sün t pitimlja.

Az asszony mósnap r.i í mezeim'• ’ «»•>-
lakl.an M<’>! lm ’’ .-<’kkn*  Im/Jt sul b.m ■ o .:;•:®’ 11 
szót ez totóséit mlk< r ntrgplll. nlottii Bodoltt 
Jjncrt. isim-röslcml im.s.i y.oil. .......

A -luoksz.obii L.l.ojámik szivébe azoktól mm- 
drn vele ZaVhrlr.il I-. ■

Mit akarhat, va.
kórdazio íhimugiilol meg:

nézett el ll háztetők fölöl'. 
Újon mit akarhat Kilőni ?

.. ........... "‘"f
állni, hogv lopva át ne l»’.ml-.e:t " sz.omkdz'i au- 
Illír;. A : a-cimy ni.tr eltűnt. L . .!>!u János a 
„vi. v. ium”0U a..l;dion ál I < l.ltll Utót r.s »l 
ojhcr.ibii. A jalólnok e, pnrd mágirni l,iSnp-lmr, 
puhn-m: ka. .-..'lkod itt tót. VbAd lmom -zönyc-- 
..... Intollák ne a Iáiul. p».iom.'. 'tó’P'"" l1'’''1''^ 

ll k ■ - léve •« I' l^tó

nz egyedül elismert kel-

esotl.it
ZaVhrlr.il


g. .Köszénbányn és tégla gyár r. t. Pesten és 
* g öt kisebb vállalkozó — ajánlatai. El kall 
•merni, hogy mindegyik ajánlattevő a lehető leg- 
néltányosabb árakat adta be s igy kilátóé van 

arra, hogy a gödöllői járda nagyon olcsó áron 
lesz kiépíthető s hozzá tesszük itt azt is, hogy 
tetemesen olcsóbban mint Aszód ós Hatvan asz
falt járdái amibe kerültek még az esetben is, ha

Ajánlat * evő Az ajánlott burkolat 
nome

Öisres ár, 
ha az összes ut- 
ciák az. ajánlati 
anyaggal bur

koltainak

Összes ár 
ha 8 mellók ut« 
cza tégla burko
lattal láttatik ol

Összes 
földmunka ára

Kis J- Jciiö mérnök

Budapest
terazzo lapok IG6052.48 157630,48

Spatli Jszsef 

rt '■ Dunabogdánv

dunahogdánji t rációt 

kőlap
. 163596,08 152086,88 11062,04

Aezél Izidor és S?liőn 
Adolf 

Bodrog-Szentes
IxxIrogszeDtesi kőlapok 175880,82 104158,52 18767,91

Kőszénbánya és tégla 
gyár társulat 

Drascho 
Budapest

K arámit 178041.04 165685,03 18767,91

Magyar Kerámiai gyár rt.

Budapest
177137.18 161800,73 13767,91

Klssobesi (iránit Kőbá
nya r. t.

Budapest
füloki kőlapok 186005,73 172762 54 12223,56

Koriúti bazalt bánya rt.

Budapest
korlát! „ 186337,13 173784,88 18875,62

Grünhut József és Fia

J á s z - A1 s ó • S z t - C i v ö r gv
beton „ 130573.83 123490,10 8782,40

Dr. Hulillborg Tivadar

Budapest
aszfalt 218674,6! 205118,26 10201,60

Magyar aszfalt r. t.

Budapest
175799,68 163478,74 18360,76

Bielin János ezég

Budapest » 178124,92 165816,19 14130,22

Hazai aszfalt r. t.

Budapest - 167425,51 158261,89 11845,51

Ezen számadatok alapján az egyes ajánla
tok a következőképen sorakoznak használhatóság, 
tartósság, ár, csitt és egyáltalán: czélszerflség te
kintetében.

1) Kis J. Jenő bpesti vállalkozó, egy 
ezementböl <is apró bazalt körészecskékböl készí
tett eompositióval kivált bennünket boldogítani, 
de miután ebből a burkolatból csupán a bpesti 
tisztviselőtelepen egy apró kis próba fekszik még

Bodola Jánost valami lázas, türelmetlen ér
zés lepte meg. Az ingerlő szépségű, ismeretlen 
nö mosolya megfogta a szivét és rabul ejtette. 
Nem tudott elmozdulni az ablaktól. Napok ltosz- 
»zat áldogált ott rendületlenül és makacs sóvár
gással figyelte a szép asszony lakásának ablakait. 
Ez ablakokra pedig néha függönyök borultak a 
ilyenkor napokon keresztül nem lehetett látni az 
asszonyt.

Bodola János ezeken az irigy napokon a 
legnagyobb bizonytalanságban élt. A képzelete 
lázassal! míilmdötl ős a legfurcsább gondolatai 
támadtuk. T.Jin beteg uz asszony, vagy elrabol
ták, megszel.tették ? vagy talán éppon ö reá harag
szik 1 Istenem!

1) : azlmi, a mikor már majdnem a kétségbe
esés környi'l. '.zle, a szemközti ablakokon egyszerre 
csak szetlebbenti'k a függönyök és sugárzó arez- 
czal, teljes mosolygó szépségben jelent meg elölte 
tíz asszony.

E< ilyenkor egymii ra mosolyogtuk. Az asz- 
szony diadalmasan, Bodola János alázatosan, kérő 
tekintettel.

Semmi kéllóg benne, Bodola János tisztá
ban is volt vele, hogy ez n sugárzó, szép nő ér
deklődik iiántn. T.iláu szereli is, olt . . . szereti!

Ez a gomlulul emberfölötti voll. Bodola Já
nos mámorosán temette be fejét a tavaszi fuval
latba, a mely messzin a városon túlról, n hegyek 
mögül áradt feléje. Úgy érezte, hogy most már 
minden csak értő van n világon. Ezt n s-rok- 
szobát is azért épilelick, hogy öt láthassa innen. 
Az i g is mintha ennek n szobának a kiugró piir- 
'•nnvaiia :.-.i>i. ■••tinók A taros fölött arany Imi- ; 
mm .. ombm. a inny lmja.

í: •!..•.: Juu 11 i.ri.i karjait, mintha ál j 
Itkurnil ölelni a levegő', a moly körüllongi, simo- , 

a járdák a mai felazinenlevö s átalánovan elfo
gadott nézeteit szerint a minden tekintetben leg
kitűnőbb jtlrdu burkolási anyaggal, az a s z f a 1 t a 1 
fognak elkészíttetni.

Az alábbiakban közöljük a gödöllót járda 
burkolásra bsórkozslt ajánlatok végösszegűit össze 
hasonlítás végett könnyen áttekinthető táblá
zatban.

csak töviil Idő óta és igy ennek használhatósága 
egyáltalán nincsen még kipróbálva s minthogy mi 
a drága pénzünket próbálgatásra néni köllhetjiik 
ol. ezen ajánlat absolut tekintetbo nőm vehető.

II) S p a t lt József dttnabogdányi kő
lapokkal tesz aján'atot. Igaz ugyan, hogy nem 
drága, do egyrészt köztudomású tény, hogy u 
dttnabogdányi trachytkövek az ország leglazább 
összetételű, leggyöngébb és legsilányabb minőségű 

gátja nz asszonyt Is és lázassan sóhajtotta bele 
u mindenségire :

— Oh, a tavaszi
III.

Az emberek ellepték az ntezákat. Lármásan 
beszéltek, széles kézmozdulatokkal s az arezukon 
láz és izgalom égett, mintha megrészegüitok volna 
valamitől.

Bodola János nem törődött velük. Meglök- 
dösték, tovább mont. A fürtös irodából, a hol a 
megélhetésért végzett nehéz ós unalmas munka 
után sietett haznfuló. A nyüzsgő, lármás omberek 
láttára csak futólag gondolt arra, hogy odahaza, 
lent a kis faluban is a templom előtti gyöpön igy 
sürögnek-forognak a napfényen nz Itten tehénkéi.

A külső pályaudvar táján, közel uz otthoná
hoz, siető pár surrant el elölte. Egy öreg, vidám 
ur, jólét az utczán és gondosság a külsején és 
egy fialni nö. .Szorosan egymáshoz simulva mon- 
tek s az asszony csipkés, könnyű fehér nyári ru
hája lágyan, bizalmitsun tapadt a kísérőjéhez.

Bodola Jánosnak káprázott a szeme. Megáll*  
és nehéz lélegzetet voll. ügy rémlotl, mintha is. 
merné valahonnan az asszonyt; már látta közel
ről, olyan közelről, mintha mollello ált volna, 
mintha buszéit volna már hozzá.

Egy gondolat szökött ekkor a fojálio s o 
gondolattól mogriudva fűlni kezdet. Két-három 
lépcsőt átugorva rohant lel a negyedik emeletre 
s n mikor szobájába ért, szédülő léjjol lépett az. 
ablakhoz. A szemközti ablakban éppen akkor jó
iéul meg tz asszony ós nz öreg vidám ur s az 
utóbbi cimidesun eresztette lo a függönyöket

Paltots Jóesrf. 

kövei közé tartoznak, másrészt ajánlata teljesen 
szabálytalan is, mert a kapubejáriitokhoz 18| 18 12-18 
méretű fejköveket ajánl 5.20 kor. árban, holott a 
fellételok határozottan kikötik, hogy n kspubejá- 
rat fólkoczkakőböl és pedig 17118—18’18 méret
tel megdolgozva, fiiggélyos lapjai legalább 6 cm. 
magasságban u felső lapra merőlegesen, négyzet
alakúra faragva legyenek. Már pediglen nz általa 
felajánlott fejkö és a köllségvotésben megkívánt 
félkoczka között óriási különbség van, a mit bi
zonyít az a körülmény, hogy minden más kőaján
latban a kapukhoz szükséges félkoczkát 8 korona 
60, illetve 8 korona 70 fillér árban kinálták, te
hát sokkal drágábban, mint ő. Az általa felaján
lott fejkö tekintettol a silány minőségre, 1—2 évi 
használat után — miután ezen kocsik járnak — 
értéktelen kötömeggé válik. Ezen ajánlat tehát az 
anyag minősége és különösen szabálytalan volta 
miatt tekintetbe egyáltalában nem vehető.

Ili) A ez él Izidor és Schön Adolf 
bodrog-szentesi kőlapokat ajánl, do az általa fel
ajánlott egységárak oly magasak, hogy a többi 
melleit szóba som jöhetnek, azonfelül ennek aján
lata is szabálytalan, mert a kőlapokat 6—8 cm. 
vastagságban ajánlja, holott azok mérető az ár
lejtési feltételekben határozottan 8—10 cm. vas
tagságban van kikötve s igy ajánlata szintéit 
nem vehető figyolembo.

IV, V) Drascho téglagyár és Magyar 
kerámiai r. t. mindkettő 2—3 cm. homokba rakott 
keramitot ajánl. Első megjegyzésünk erro az, hogy 
Gödöllőn ezen gyengo alapzat absoluto nem felel 
meg, mert az a reárakott s különben is könnyen 
törő kerámittéglák összozuzódását szülné továbbá 
mert köztudomásu a keráinitjárdáknalt síkossága 
azonfelül — mint n fenti táblázat is kimutatja,— 
a felajánlott épitési ár is tulmagas, tehát ezen 
ajánlatok is feltétlenül mellőzendők.

VI, VII) AKissebesi és Korláti baznlt- 
bányák szép mintákat mutattak be; az ajánlatuk
ban foglalt kövek méretei teljesen az előírásnak 
mcgfelelöok, ezek lennének az igazi, jó é» tiszta 
lelkiismeretid ogyodül elfogadható köajánlat, de 
sajnos, hogy munkálataik végárai oly magasak, 
hogy a mi szerény viszonyaink ezt a luxust meg 
nem engedik s még ezek sem adnak csak rövid 
időre szóló ingyenes fontartást.

Vili) Grünhut József és Fia szolnoki 
ezég betonlapokkal kisért, de miután az ilyen 
járdák a nyert tapasztalatok szerint nagyon rövid 
idő múlva tönkre mennek és miután munkáiért 
fontartást adni egyáltalán nem mert, ezt nz aján
latot olcsósága daczára is mellőznünk kell.

IX) dr. Heldlborg Tivadar ajánlata 
szabálytalan, mert az árlojiési feltételek határo
zottan kikötik, hogy csakis magyar származású 
anyaggal lehet pályázni ö pedig nyíltan kijelen
tette, hogy bitumenét Trinidad szigetéről hozatja 
azonkívül podig az összes ajánlattévő közölt a 
legrúgább is, tehát szóba som jöhet.

X XI, XII) Következne a 3 aszfallajánlat, 
három bpesti nagy aszfalt vállalat részéről, melyek 
magyar bányában termelt aszfalttal kívánják a 
munkákat elvégezni. Mindhárom teljeson szabály- 
szerü ajánlatot nyújtott bo s megbízhatóságuk 
vagyoni gat'anczia tekintetében — mert ez is fö 
dolog — és azon szempontból, hogy a munkála
tokat jól és közmegelégedésre fogják elvégezni, 
teljesen egyenlő, minek folytán nem marad hátra 
más, mint közülök a legolcsóbbat kiválasztani és 
ez a Hazai aszfalt ipar r. t. mely az ősz- 
szos munkálatokat 158,261,89 kor ért hajlandó 
olyképp elkészítőm', hogy azokat a munka meg
kezdésétől számított 3 hónap alatt teljesen be- 
végzi. Nézetünk szerint oz a árlejtés legolcsóbb 
és legmegfelelőbb ajánlata, mely olcsó ára mellett 
még igen sok kiviteli könnyítést és kedvezményt 
is nyujt a városnak.

így pl. 10 évi ingyenes ós 10 évi négyzet 
méterenként 10 fillérért adandó fenlartást, tehát 
20 évi jótállást ajánl, a számla kiogyenlitését 
csak a munka loljos befejezése és átvétele után 
kívánja, a mi magában csinos összegű kamat 
nyereséget jelent, mert megtakarítja a község a 
150.000 korona 8 hónapi kamatját, azaz 5 % 
számítva kerek 500 koronát.

Mindezek mérlegelése különben még későbbi 
dolga loer.d Gödöllö képviselő testületének, mert 
jelonleg az ügy véleményezés végett az t'illnm- 
ópitészeti hivatalnál vau. Az ideig mig onnan 
az vissza érkozik, lösz alkalmunk a kérdéssel még 
több ízben ós bővebben is foglalkozni.

Itt csak szerény nézeteinket mondtuk el a 
beérkezett ajánlatokról, hogy nz újabban, egyé*  
sek állni czélzatotan toijeszlolt kfllönfélo s csak 
a hozzá nem értők megtévesztését czólzó híresz
telésekkel szembon Gödöllö polgárságát a való 
tényállásról tájékozzuk,

N i c k Ede.
Nick kde, kir. lunácsoa jószágigazgatót, h 

gödöllői m. kir. koronaurudtilom érdemdús veze
tőjét um általán ismert gazdát és földmivelési 
szaktekintélyt, kiváló érdemei elismorósettl ö fel
sége n Eeroncz József icnd keresztjével lünletlo ki.

.lóiéiö érzésnél adunk hirt ezen örvendetes, 
mindenkit egyaránt érdeklő Ooüményiől, mely » 
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,as szorgalom tevékenység s általábun a munka 
emberének legfelsőbb helyről jövő kitüntetéséi 
jelenti.

Az uradalom tisztikara teljes száminál f. hó 
23-án graiulAll szeretett főnökének ; lovag Asbólli 
Béla gazdasági intéző talpraesett, remek beszéddel 
üdvözölte a kitüntetett jószágigazgatót a tisztikar 
nevében, rövid visszapillantást vetett, tevékeny és 
változatos munkában eltöltött múltjára, nem feled
kezvén ol mogemliteni a boszniai okkupució alatt 
mint katonának, legmagasabb helyről bátor fegy
verténye miatt nyert jutalmát, a vitózségi érmet, 
sem. Nick Ede kir. tan. jószágigazgató megha
tottál) mondott köszönetét ünnepoltoléseért, beszé
dében különösen hangsúlyozva, hogy érd.'inéi ezen 
legfelsőbb méltatása nem csupán személyének szól, 
az elsősorban derék hivatalnok társait illeti, mert 
az ö támogatásuk nélkül saját munkája nőm ér
vényesülhetne, s kérte a tisztikart, hogy eddigi 
támogatásukból ezentúl is nyújtsanak segédkezel 
az ö munkájának, mert igy összetartva közös 
munkájukon áldás loend.

A tisztikar végtelou lelkesedéssel, a könyökig 
meghalva hallgatta a legjobb főnők ajkáról a 
hálás szavakat, mindenki boldogan szőri tóttá meg 
jobbját azon férfiúnak, kiért tisztikara mindenkor 
mindenre kész, s kinek vezetése alatt a legnehe
zebb, legnagyobb munka csekélylyé könnyűvé válik. 

A tisztikar clbucsuzás után a kerületi 
gazdák Takács József haraszti vetése alatt, az 
iparos személyzet pedig Pogáls Gyula fögépész 
vezetésével sietlek kitüntetett főnöküknek szeron- 
'csét kívánni.

Gödöllö közönsége is siet a kitüntetett üd
vözlésére, s annak ki Gödöllőért anyi jót tett, ki 
minden cselekedetével, ténykedésével kimutatja 
•községünk iránti szerelőiét, szívből kívánjuk, hogy 
hasonló alkalom minél előbb és minél többször 
kínálkoznék 8 hogy Gödöllö előnyére, annak fel. 
virágoztalásából kifolyólag még igen sokszor üd
vözölhessük.

11 1 R É 1<.
Az alvón válik. A gödöllői nlvógielt már régen 

elégédotlenek s talán nem is ok nélkül panaszolják, 
hogy a nyaraló tolcp érdekében semmi sem tör- 
tinik. — A nyaraló tulajdonosok elkeseredettsége 
úgy látszik most érte el tetőfokát, mert már 
nyíltan hangoztatják, hogy válni akarnak Gödöllőtől 
a külön községet létositenok. Az tdvégiok oly 
ellenszenvvel vannak Gödöllő iránt a folytonos 
mellőzésért, hogy az uj község nevét is ngy 
akarják megválasztani, hogy abban a .Gödöllö' 
szó elő se forduljon. Az uj község novéül .Erzsé 
betházn*  „Koronafalva*  „Koronaliget" vannakkom- 
biná.ióban. Úgy halljuk, hogy legközelebb érte
kezletet tartanak a különválás ügyében s az 
értokozlet elnökéül dr Szaltty Mihályt, a „Magyar 
Estilap" szerkesztőjét fogják megválasztani.

Válaszitn nyi ülés. A gödöllöi fejlesztési és 
szépitósi egyesület választmánya hétfőn o hó 29-en 
d. u. 5 órakor Gödöllön a községháza tanács 
termében ülést tart melynek tárgyát a folyó ügyek 
olintózóséro.

Diszkuglizás volt e ho 25-ón a rákosligeti 
polgári kör. korti helyiségeiben. A telep szino, java 
gyűlt ö-.sz.'i családaikktd együtt. s daczára a hűvös 
időjárásúi k s társaság csak a késő ojjoli órákban 
hagyta el a kör holviséget a legjobb hangulatban.

Hol van Rákosligot? Megtörtént, hogy c ak 
nem rége t a pénzügyininistor agy leiratában azt 
kérdezte a fővárostól, hogy hol van Rákosliget? 
daczára annak, hogy a „Munkás-otthon, nak „Rá- 
kosligotro" lett átváltoztatása annak idejön n 
.Hivatalos Közlönyben mogjolont a melyet minden 
hatóság —kivévonm. áll. vasutat — mely hosszza- 
dalmasságáról ismeretes — tudomásul is volt ■— 
a fővárosi mérnöki hivatal constatálta, hogy ilyen 
nevű helyet nem ismer, de abbeli nézetének adott 
kifejezést, hogy Rákosfnlvát lehelne RAkosligolnek 
«.nevezni. Ez’tanujelét adja annak, hogy a fővá
rosi hivatalokban milyen gyakran lapozzák át a 
Hivatalos Közlönyt — és mstinyiro érdeklődnek 
annak tartsh.m iránt.

Orvos választás Másfél évig tarló kellemet
len buzit vont! után végre megjött a nagy pecsé
tül Írás, a vármegyétől u gödöllöi körorvosi állás 
ootöllése iránt Július 6-án lesz toltál a nagy nap, 
tmolycn Szadit ós Gödöllő orvos választásra Iti- 
.üldötljoi mag fogják ejteni a választást. Eddig 
.sült két jelölt neve van forgalomban oz állásra 
Ir. Sebőn Gyula a jelenlegi helyettesítő és dr. 

Reichardsborg I.ujos orvosoké, kiknek pártja között 
heves küzdelemre van kilátás.

BuCSU. Mai napon lesz megtartva Szudán a 
búcsú moly egyiko szokott a loglAlogatottabbaknak 
lenni. Az idei búcsúnak a kellemes — ttom 
álságos inolag időjárás is kedvez s igy a ma 
löro láthatólag nagy forgalmit napja lesz Szudánnk

Betörés fényes nappal. Rákos Szl-Mlhályon 
ollörték lzor József bud.iposti kereskodö áru bó
léját és abból uz ablakon át mintegy 100 korona 
rlékil különféle árit czrdtokol elloptak. A nyo
mozás során uiegálliipilUitólt, hogy a betörés a 
unit kedden pittez után történt déltől délután 

óráig terjedő idő illat’, mert 4 órakor m tr 

bódé ablaka nyitva volt. Az iigyos tolvajt oz ideig 
nem India kézre keríteni a esendörsóg.

Tűz. Nagy tűzvész dühöngött Hévizgyörkön 
az simult héten. Leégett két lakóház és mellék 
helyiségek. A kár 1000 koronára tehető. A leégett 
házak tulajdonossal Gödör Mihály ós Péter József 
továbbá Gregus Jánosné, kiknek a kára igon nagy, 
mert szegény, földmives emberek, s u házacská
juk biztosítva nem volt. A tűz valószinüleg gyúj
togatásból keletkezett, mert a két ház csaknem 
egyidöben gyulladt ki. A lettest ez időig kinyo
mozni,, nőm sikerült.

Ősi virtus. Nőm is legény az Aszód vidékén, 
különösen a kiírtait részen, aki verekedésért, ké
selésért valaha mór nem ült. A dolog különben 
már fel sem tűnik s csak lticsinyléssol néznek 
arra, tiki az ilyen csekélységet csak szóvá is 
teszi. Innen van az, hogy a verokodések legna
gyobb részéről nőm is tud sonki. Azok rendszerint 
egyszerűen négy szomközt intézteinek el. A múlt 
vasárnap este 9 óra tájban is történt egy ilyen 
eset. Mór József ós ifj. Tóth János takaros kis 
verekedést röktönöztek az utczán melynek áldo
zata Tóth János lett kit ollenfolo alaposan összo- 
szurkált. Hasonló esőt történt Péczolen is a múlt 
pénteken, Gonda Sándor és Koncz Bólé péczeli 
legények közt, kik szintén az utczán intézték el 
és pedig egyébb fegyvorek ldján bicska heggyel a 
köztük felmerült nézőt eltéréseitől. Mindkét eset 
nagyon súlyos és foljelentelott az ügyészségnél.

Betörés egy gyógyszertárba. Czinkotán e 
hó 28 án kora reggel feltörtéi Kusinszky Márton 
ozinkotai gyógyszerész üzletét s azt valóeággal 
kifosztották. Felforgattak benne mindent ami út
jukban volt a fosztogatásnál s át menvo innen a 
lakásba onnan is elvittek minden elvihetöt. A 
nyomozás folyik.

Gyújtó villám Kedden e hó 23-án délután 
óriási zivatar dühöngött járásunk egész területén. 
Több holyon le is ütött a villám. Így Gödöllön a 
korona uradalom tulajdonát képező alsó major
ban is, hol felgyújtott egy szalmával fedett kama
rát mo’y teljesoti leégett. A kár 1900 korona.

Vizsgák. Kedden o hó 23-án voltak a gö
döllői izr. iskolában és szerdán o hó 24 én a 
gödöllöi iparos tanoncz iskolában az évzáró vizs
gálatok, óq pedig — sajnos — nőm nagy érdek
lődés mellett. Csodálatos is a közönség részéről 
ez az óriási indolenlia!

Halálozás. Hojk István községi közgyámot 
köztiszteletben álló pogártársunkat súlyos csapás 
értő : póntok délután hunyt el folesége szül. Sze- 
loczky Mária. Az elhunytat csütörtökön éjjel agy- 
szólhüdés érle s rövid idő alatt kiszenvedett. A 
váratlan haláleset a gödöllőiek körében mély rész
vétet kelteit.

Zendülés egy bonczoláwiál. Mólján Pál nagy- 
tarosal lakos 15 hónapos Katalin nevű gyormeko 
f. hó 22-én a délelőtti órákban a félszer alatt 
játszadozott egyedül. E közben a gerendára fele
rősített és a földtől egy lábnyi magasan lelógo 
és hintául szolgáló kötél haj ásóba telte fejét s 
valószinüleg elalaludt. A kötél oly erős nyomást 
gyakorolt a nyak ütő erére, hogy teste egészen 
elzsibbadhatott ós igy kin nélküli halálát okozta. 
A konyhában foglalatoskodó anyja már csuk akkor 
vette észre, midőn már a gyermeken segíteni nem 
lehetett. — Az orvos u hullabonczolást másnap 
délután ejtette meg s a hatóság részéről megje
lentek többek közölt Dr Rudolf Béla kir. aljárárásbiró 
és dr. Vecsey Gyula járás orvos. Ez alkalommal 
a szomszódbeli asszonyok a helyszínen összefutottak 
éktelen lármát csaptak s botokkal sulykokkal 
felfegyverkozvo meg akarták akadályozni a bon- 
czolást s csak egyedül a vizsgálóbíró tapintatos föllé
pésének köszönhető, hogy azt komolyabb követ
kezmények nélkül foganatosítani lehetett. Csitito 
szavaira azután a feldühödt asszony tömeg 
lecsillapodott és békésen szétoszlott. ______

NYILT-TER.*)

Dt». l'Komntett Jozscff
fogorvos

rendel Gödöllőn Jokies villában (a va
súti ggalogjárő mellett) naponta délu
tán 3-fí-lg, ünnep és vasárnapokon is

IRO»A ÁTHELYEZÉSI "^$01
Ügyvédi irodámat Gödöllő, 

Váczi-utcza 582. szám (a járás
bíróság átellenében), Albarty 
Pál ur házába helyeztem át.

UJSZÁSZY IMRE 
ügyvéd.

■) E rovatban kúzlöltelíárt vállal fclolöaágvt

tt HZOrkPSZtőség.

V. 447 6 számhoz 1902.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött birópági végrehajtó ozen- 
nel közhírré teszi, hogy a gödöllöi kir. járásbiro- 
rágnak 1902. V. 4 47 6 sz. végzésével dr. 'Körök 
S a n d o r ügyvéd áltál képviselt StyriaFahr- 
r a d v e r k e felperes részéro Gergőt- 
Ferenc z alperes ellen 1874 kor. 55 HU. kö
vetelés és jár. erejéig o'rendelt kielégítési végre
hajtás folytán alperestől lefoglalt 1045 kor. be
csült ingóságokra a fonlidézolt gödöllöi kir járás
bíróság fenti számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak felülfoglaltatók követelése ere
jéig is, a mennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertok volna, alperes lakásán, Czinkotán, az 
.Ehmann telepen*  lejendö megtartására határidőül 
1903. évi j u 1 i u s hó 8. napjának 
d é J előtt 9 órája tüzelik ki, mikor a biróilag 
lefoglalt bútorok s egyébb ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénz fizetés inellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtó követelését 
megelőző kielógiltetóshez tartanak jogot, a meny
nyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna ós ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek, vagy Írás
ban beadni avagy pedig szóval bejelenteni tar
toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését kövbtö naptól 
száiniltatik. '

Kelt Gödöllőn, 1903. évi junius hó 18.
(P« H.) Böhl Ambrus, s. k.

kir. bir. végrehajtó.
5234. tkv. 11903.

Árverési hirdetmény kivonata.
A gödöllői kir járásbíróság mint tkvi hatóság 

köz.hirró teszi, hogy a rákoskeresztúri t a k •- 
r é k p é n z t á r végrohajtatónak. B a 1 I o g J á n o s 
és neje szül. Duhony Anna végrehajtást szenvedő elleni 
440 kor. tőke kővotelés és jár. Iránti végrohajtásl ügyé
ben a postvidóki kir. törvényszék, a gödöllői kir járás- 
bíróság területén lövő, Rákoskeresztúr közsógbon fekvő 
a rákoskeresztúri 567 sz. tkvi betétben Duhony Annu 
férj. Bollog Jánosné ós Bollog János nevén álló A f 1 
sor lói) l hrsz. 70 öi sz, ingatlanra 8C0 korona kikiáltási 
arban ;

továbbá a rákoskeresztúri 568 sz, tkvi betétben 
Duhony Anna férj. Bollog Jánosné nevén álló A f 1 
sorsz. 8048,1 hrsz. Ingatlanra a C 1 alatt őzv. Duhony 
I alné szül. Szóbelied! Anna javára bekeblezett özvegyi 
jog épségbon tartása mellett az árverést 204 kor. ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogv a 
fennebb megjelölt Ingatlanok az 1903. évi j u i 1 u s hó

!’ .n P j.®n d. e. lo kjrnkor Rákos-Keresztur 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a mog- 
allanitot kikiáltási áron alul is eladat ni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 
10«.-át készpénzben vagy az 1881. Bdt-cz, 42§-ában 
jolzett árfolyammal számított é.» nz 1881. évi novem
ber hó Dél. 8833 sz, a, kelt igazságügyminíst éri rendelet 8 §■ 
bán kijelölt ovndékkvpes értékpapírban a kiküldött, közéhez 
letenui, avaey az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa értolmé- 
beii a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított, szabályszotü olismervéuvt átszolgáltatni

Gödöllőn 1903. junius 3-án.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság,
(P. H ) Lukácíy s. k. kir. albiró.
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dobja ki a pénzét, ha ér
téktelen utánzatok által 
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B cí, IV., Margarethensirasse 48 70.
a cs. és kir. állami hivatalnokok szállítója.

ÓVÁS : KereslH-dők Roskopf-orákat pléh tokkal és Imi 
talt papír email-számlappal ajánlón.k. Iiy ó a nálam 
l fi t 7ő kr. és megiegyzom. In g.v én nem vagvok 
kero-dtodő, hamm őrás Az én őiúim linóm -zabmlal- 

U mázott Email-számlnppal Valinak ellát mi. p« nto-aii 
■I szabályozol Óik és mindent, a mi nincs fmiii <z<»g- 
N jegyzéssel ollótvu, utasítsunk i.alám/.ottan nsszu.
^iitnifi ii i Terr-ns
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11 enibletrrek megfelelő bábatáskákat, ellenőrzőkönyveket és jegvzőköny- 
.véltél; valamint a szülészethez szükséges összes kötanyagokat és mű
szereket. -v ÁRJEGYZÉK INGYEN.
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lopjobb. Icukladúsabb s cnr.úlfogva 
legolcsóbb srrpuan. Mlmlsa 
káros alkat: őszöktől mentes.

D/Sindenütt kaphatói
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk hcuzv n c 
minden darab szappan a „SchichV' névvel1 és ? V 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. « o
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HÉGSÁN eMXOS 
hentes üzlete 

berendezéssel cgjj.: r-f:y annólkill
Kiadó. A b-: •ndezé.’' külön is 

í.’lfidó.
Gödöllön. iW:ns-ntC7Í10. szám

vagy féli vegeit diófából, 
viaszgyartyák. 
ti gyáazkocsi 
akár vidékre
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Ez az a páratlan kedvezmény, amiben 

Magyar Hírláp az előfizetőit |lllt4.

X k -zdve járatja

csonyru rószesili. Tizenkét gyönyörű irodalmi 
r.lkoEis, elsőrangú hazai és külföldi Írókar, 
mi, — jobbára érdakfészitő regény, \ 

.-/.•szkis könyvtár a Magyar Hir|«,, 
... . . n bőkezű ajándéka a saját l.-izőn. 

-yge.i k. Ahány hönnpig e g y v é pb o n elő” 
fizetője valaki a Magyar II irt a . !1#j 
annyi - 1 l remekszép könyvre tarthat :,r-nyi 
karácsonykor, 'li például július vilijétől

' i' . > ■ lapoit doezémber . r, < 
annak a kiadóhivatal annak idején hat ki;.’ 
tel regényt killd. Magától értetik, hogy u2 
egó=z éves előfizetők, ha mindjárt csal: ha. 
vonkint küldik is bo nz előfizetési pén.it. tj. 
zenitét könyvöt kapnak. Ezek közül nz aján. 
dókkönyvek közül ogy fölöttébb érdokr.-et 
mutatványul már most, július elején szétküld 
a Magyar Hírlap előfizetőinek. A M 
gyár Hírlap ismét bámulatos, szinte rend, 
kívüli munkát végzett a sajtó szolgálat terén. 
( lolórhetetleu volt abban, ahogy a világra
szóló, s annyi izgalmat okozott szorb király
drámáról a legpontosabban a logbizhatóbbiin 
a a legrészletesebben tájékoztatta olvasóit. 
Minden f.dala bő cs kimerítő s a mellen 
teljesen i

i
I 
I 

igaz voll. A hirszolgálnt legn :uga-V 
sabb színvonalán állott eziilla! is a
Hírlap, mint általában mindig. Ez a pontos
ság, raegbizh dóság és szavahihetőség jel- 
lemzi a Magyar Hirlapot minden tokintelh-;n 
M í n d é n t a köz ö őségért! ez a jel- 
szava Magyar Hirltip-nak. Ezt találjuk 
a politikában, a mely renditbetetlonűl szabad- 
olvii és demolrratn. Ezt minden akcziójábau, 
mely feltétlenül a magyar érdekek védelmében I 
csuesosogik ki. A Magyar Hírlap telje- : 
sen szabad és független minden parttól, ! 
osztálytól és érdekcsoporttól. Egyetlen vezér 
elvé uz igazság. Egyetlen ezéiju, hogy önzet
lenül legyen szolgálatot a közügynek, löké- 
pen pedig a magyar ügynek. Mualmlár-ui a 

^legjelesebb írók és hírlapírók. Czikkoi rn v 
i nélfogva rendkívül érdekesei, . Inpmmk és* ’ 

minden irányban lökélemsí-n mjéfozt.-itek, A 
Magyar Hirlapot mind.-n közleményében a 
jó Ízlés és a tiszta erkölcs vozcíi. Hogy 
mennyire kedvez közönségének, azt azzal i> 
nagy változnlomággal is bizonyítja, u mely 
hasábjain annyira szembeötlő. A rendes 

; ujBágrovalokon kívül, melyek miml bővek , 
I tartalmasak, van a Magyar Hírlapnak v««ár- 
| naponként „Asszonyok rovatit" czimii írde- 
j kés czikksorozatu, főképpen nők számára, 
j A „Közigazgatás- cz.imü rovat közlései pe- 
> dig u legnagyobb szakiivatollsággiil öleli!, fel 

az idő vonatkozó kérdéseket. A Magyar 
Hírlap nevének meglelilően, minden iz<l. i> 

oszltillanul magyar I ’i*  
magyar érdek, nurni 

:ósz.ólója a Magyar I 
óköteten kiviil Piég I

i 
nn«p neveneK meg

Viüljiscn tökéletesen.
mi magyar ügy és 

"I nincs hivebli. kitartóbb szí
Hírlapnál. Tizenkét ajándék
inás ériékes kedvezményei is vannak a M: ■ 
gyár Hírlapnak. A Magyar Hirlap előfizeti 
kedvezményes áron kapják meg a Divat 
8 z, a I o n t negyedévre 2 kor.-ért. A legjobb 
Képes g y o r m okin p o l negyedévi 

|1 kor.-éri. A kitűnő képes hetilapot, í z 0 
szág Világot negyedévre a Magyar 
Hiilappitl együtt 0 kor. Ó0 íill.-ért. A 
kosztöi iizonetek" rovatában minden elí fiz, ’ 
pontos és lelkiismeretes folvilágosilárt I-; 
bármely komoly bizalmas kérdésére. E I ■■ 
fizolési líra; negyedévre bél, félévre tizen
négy, egyliénaprii 2 korona 40 fillér. - ' j
Magyar Hírlap kiadóhivatala, Budnpos', V.’ 
Houvéd-utoza 10 szám alatt van.

HÖ'l s ROlyt <■« tunácsot nyu;ix AMfculV^iU lo|. Szii lói
no|f\ >' rkuriallal bírok, (süllé Anna egyetemi 
lé«znö. b’erenczJózsef-lér (Adlcr-ház) GödölJí^

R I > i I < • | I ; l . Mi íljllliK. -.'ÓK^iilí ÓH I •*  
m i'lrgl>;íiil;iliiii,|i|i;lt| fl.l

I»| ..„,„1 |„s,, |,..,|,|„|l,; a hat.y*
lyvgyiziirtár utjún iSrhwanonApuilieko Frankfurt a 0 I 

10 korona kezdő fizetések M 
napra felvélotik. Czim u kiadó 
hivKliiiban.

lél wipra H) koron*  
kezdő fi zol é ss el felvé
telik. Cziin h kiadó 
hivalalban


