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— BofojeiG közlemény/ —

(XI) A párisi nagyáruház égése Buda
pesten, mely tűzvésznél egész sereg em
ber élet forgott veszedelemben, sőt esett 
áldozatul, — aktuálissá teszi, hogy a mi 
tűzbiztonságunkra egy pillantást vessünk.

Nézzük először, hogy mi okozta a 
budapesli nagy szerencsétlenséget?

A lapok közlései nyomán kétséget ki
zárólag megállapítható, hogy elsősorban 
az a körülmény, hogy az üzlet helyiségül 
szolgáló házban lakások is voltak, azután 
a vízhiány s a tűzoltóság előkészületlen- 
sége.

Nézzük a mi viszonyainkat
Mind ez a három ténvező nálunk is 

meg van, Aszódon. Csaknem min
den üzlethelyiségnél ott van közvetlen 
mellette a kereskedő magán lakása, raktár 
az udvar, a pincze s a padlás és sok 
esetben egyedüli kijárat az üzlet ajtó. A víz
hiány'minden tűzesetnél nálunk is az 
ami akadályozza rendszerint a mentési 
munkál ltokat; tűzoltóink pedig minden ki
váltságuk és jelesen kiképezett voltuk 
meílett is alig hasonlíthatók össze a fővá 
rosi hivatásos tűzoltókkal, különösen nem 
felszerelés tekintetében.

Így áll ez kereskedőink üzlethelyisé
geinél általában. Egy cseppel sem nagyobb 
azonban a tűz biztonság az iparos műhe
lyekben s a külünben üzleti czélokra nem 

Előző közleményeket lá-al f. 6. 23, 21. 25,27, 28, 
29, 30,31, 82, és 33 számainkban.

TAKOZA
Csalódás.

Beteg »agy szegény jó barátom. 
Nehéz gyász értő ^szivedet, 
Az arczod sápadt, szemed lázas. 
Én értsm szenvedésedet.
Oh, voltam úgy már én is egyezer. 
Azt hittem, hogy tán meghalok 1 . . 
Do az embör nem hal meg könnyen 
Elmúlt sok év s én itt vagyok.

Nőin halsz to som mog. Ssép az élet, • 
A nap mosolyg, nyit fa, virág 
Ném egy gyarló, hiú lyányból 
All ám o nagyszerű világ. . . .
_  Tudom, tudom, a te világod 
ö volt; még több veit ó, tudom, 
Szeretted öt hii férfi szívvel. 
Csalódtál, fis oz faj nagyon.

Mindegy I Légy férfi: őrös, bátor.
A fájdalom szemébe nézz 
Tépj ki szivedből minden érzést, 
Ami még rásmlékozés.
Szeretni más nőt nem fogsz több*  
De bírni fogsz nőt, még sokat 
Fiatalon, fagyott s.Jvsddal 
Fogod élni vi itgodat.

Kinú/.

MEGJELENIK MINDEN VASRNAP.

Felelős szerkesztő: N yiry Lajos.

használt magán házakban s lakásokban 
sem. Földmives gazdáink takarmánnyal 
megrakott padlásait és udvarait meg ne 
is említsük.

Nézzük azután az utczák túl beépí
tettségét. Egyik zsúp, nád vagy zsindely 
tetejű ház a másikhoz cly közel, szinte 
egymás hálán, gyakran csak a köteles 
csurgó távolságtól elválasztva. Sok helyt 
csak egy tűzfal az eválaszlö, gyakran az 
is —■ fából építve, deszkából össze 
róva.

IIol van az ilyen építkezések, üzlet 
és műhely berendezések, gazdasági bera
kodások alkalmával rendöz hatóságunk ?

Ilit kézbesít! Immens mennyiségű 
hűó intéseket ués idézéseket hord ki ! Le
gyünk tehát megelégedve polgártársaim, 
mert megfelel kötelességének, sőt többet 
tesz, fárasztóbb munkát végez, mintha 
igazi rendeltetésének élne 1

Ahol a tűz biztonság ilyen, ahol a 
közállapotok, az erkölcsi degeneráczió és 
romlottság, a közbiztonság és közegésség 
ügy-ugy néz ki, mint — e nehány czik- 
kecskémben leírtam, miként van biztosit' a 
ott a lakosság testi épsége és vagyona? 
Ha pedig ez nincs meg, — akkor miért 
élünk mi községi, megyei állami életet és 
miért viseljük az ezzel összekötött ter
heket?

Mert vagy megvéd bennünkot az ál
lam melynek polgárai vagyunk, ami köte
lessége is, mert megfizetünk érte vér és 
pénz adóval, vagy nem véd meg és akkor 
emberi tnivo’lntr Imi köv tkezik, hogy ön

Egy kis tévedés.
— Eredeti tárczánk. —

Alfréd éjszakánként olment a Dunaparlra 
sétálni és álmodozóit. Kerosztüi nézett a budai 
partra, a Gellérthegyre, ahol apró petióloom lám
pák sóhajtoztak szerelmesen a gyönyörűen sápadt 
ho’d felé és megállapította magában, hogy ő sze
rencsétlen. Könnyek nélkül sirt egy asszony után, 
akit nem ismert, do kívánta és hitle rendületlenül 
A napi töend a — tőzsde nem engedtek ugyan 
elég időt noki arra, hogy ezeket vz indu atait 
ápolja, de éjszakánként — I.apuzárás után — 
csöndes Dunaparton felszabadultak a-, érzések és 
Alfréd ilyenkor majd meg fűlt a vágyakozástól.

Valójában még azt som tudta, hogy milyen
nek öhajijt az asszonyt*  Nem volt igen válogatós 
és ép ezért a sorsra bízta, hogy szőke legyen e, 
barna-® erős, gyönge, vagy középszerű. Hulványan 
ugyan élt benne — a huszonhárom éves szivé
ben — ogy ioánynak a képe, akibe az érettségije 
elölt szerelmes volt, do elváltak egymástól és 
Alfrédnek nem maradt egyébb emlék tőle, mint 
ogy gyönyörű éjszakai hangulat.

Valami tánczmulatságon voltak együtt a 
Margitszigeten. Éjfélkor megszabadullak a tán- 
czolóklól és kisétáltak az erdöb:. A lányon — 
Líviának hívták — fehér selyem ruha volt és 
ahogy szomorúan lehajtotta a fejét, úgy nézett ki, 
mint azok a szimbolista képek, amilyenekkel rop
pant lehetséges és igán fiatal franczia festők 
Parisban egyik napról a másikra világhírűek lesz
nek. Alfréd csak csókolgatta a leány kezét és nem 
volt képe# egyetlen szót is szólni hozzá: Lívia 
pedig hűlt egy öreg, cronka fa alá ós halkan 
énekelt.

Ez volt az a hangulat, amely döntő befo

magunk igyekezzünk magunkat megvédeni, 
mert ezt sugalja az élet, a létfenlarlási 
ösztön.

Törvényeink azonban legtöbb esetben 
nem engedik meg, sőt tillják hogy az em
beri jogok ezen minimumával is éljünk s ép
pen ezért joggal követelhetjük meg köz
ségünktől, mint az államiság hozzánk leg
közelebb álló, velünk közvetlen érintkező 
végrehajtó közegétől, hogy rólunk közteher 
viselő polgárairól gondoskodjon. Hogy mi
ként és mily módon, azt mi nem Írhatjuk 
elő, azt neki kell tudni. Mi csak annyit 
tehetünk, amit én megtettem — a nehány 
újság czikkely keretében, hogy rámutas
sunk időnként azon dolgokra, amelyek a 
hatóságok figyelmét ez ideig még elkerül
ték s amelyekre figyelmet fordítani már 
égetően szükséges.

Szőlősgazdák kongresszusa.
A „Magyar szőlősgazdák (Országos Egyesü

lete*  kozdeményezéséro szőllősgazdáink a múlt 
héten kongresszusra gyűltek össze Nagyváradon. 
A szöllősgazdák kik közt járásukból is többen 
voltak, nagyszámmá' jelentik meg e '.nngias?- 
sziuon, ejpanaszolták bajaikat és megvitatták azo
kat a módozatokat, melyek utján orvosiást le
hetne találni.

A ki tudja, mily jelentékeny közgazdasági 
tényező hazánkban a szőlőmiveiéa, az nem ta
gadhatja meg e kongresszustól érdeklődését. Most 
éppen akluálitással is bir az ügy, mert szüret 
elölt állunk.

Sok a baj a szőlő gazdaság körül. Több 
mint egy évtized elölt fellépett a fillokszera. tóz 
az apró rovar szörnyű pusztítást vitt véghez szö- 
lökerijeinkben. Alig valami szőlő maradt ment a 

Jilloksz- ra garázdálkodásától, ügy látszott nehány 
év előtt, hogv a szőlömivelés végórája ütött. 
Szinte omhrrfelel'i megerőltető^ árán m^jrn «’ko-

lyású lelt a fiú életére. Líviát — aki ezt világra 
hozta — már rég elfeledte, de a hangulattól et
től a szomorú daltól nem birt megszabadulni. 
Égette, kergette öt és inspirálta arra, hogy ábrán
dozó legyen.

Alfréd tehát, Livin u'án öt évig nem talált 
olyan asszonyra, aki megértse. Erről ugyan igen 
kevéssé Ichellt k a nők, amennyiben Alfréd cso
dálatosan gyáva voit. Végre is egy éjszakán mg 
álmodta, hogy a legelső nőbe, akivel találkozik 
— szóróiméi lesz. Szabadságot kért tehát a fő
nökétől és mert úgy tudta, hogy vidéken sokkkai 
fogékonyabbak a nők a szóróién) iránt, kiköltözött 
Gödöllőre.

I.óment a piaczi korzóra sétálni és két nö 
jött vele szemben.

Alfréd reszketni kazdott nz izgalomtól és 
magában mondta; ezek azok, ezek azok ! .

Megnézte őket indulatosan (8 arra gondolt, 
hogy melyik a keltő közül. Az egyik kövér volt, 
fekete és erős, gyönyörűen elviragzoll: a másik 
ellenben kicsi, félénk, szökő és fehér.

Alfréd újra eléjük került és clbnláiozta. hogy 
köszön. Amelyik viszonozza, abb.i fog beles -éretni. 
A kövér, erős és fekete asszony köszönt vis.-xa, 
a másik a kedves szőke lesüti

— Ez az, ez az I sikoüJ 
s mikor h feküdt a szállod/íJR 
gyönyörű jeleneteket rajzolt nlá 
fekete asszonnyal.

Délután a ezukrászdában
bocsánatot kért ói loült az asztnllrkhoz. Sütemé
nyeket rondelt ós etto, eltu azt som tudta mit 
és mennyit. Mikor fölkeltek az asztaltól ajánl
kozott, hogy hazakisóri őket.

— Lássa, lássa — mondta flz awonyi}**

le a szernél.
I^Mfrcd magában, 
Kkeny vaságyára 
guiuxk az ördögics

íztak. Alfrédtl
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ni't szőlősgazdáinknak győzedelmeskedni a fillok- 
s .Tán, legalább annyira, hogy az amerikai sző 
sövosxzö és permetezések segélyével szölömlveló- 
riink jővöjs ezentúl biztosítottnak látszik. Éghajlat 
talaj és a mívűdéihez való szakértelem különféle- 
sog« szerint nem minden községben értek ugyan 
el minőség és mennyiség szerint egyformán ki- 
elór;7 > eredményt, de mégis valamelyes, sőt sok 
holyiii joieir.éKi ny eredmények is mutatkoznak.

Sxólüsg .zdHaágunkat azonban a jalonlcgi 
adn.hz,»r valóért,nyilaként nyomja súlyos
bít] ' a i»; fl. b.'>, y az olasz bor rengeteg raonnyi- 
ség- ben ö/.ön'ik nz t-rsicágba, érzékeny konkur- 
rem ziát < '.o/v.-in » mi jó magyar borunknak

Ennél mégis nagyobb baj az hogy az u. n. 
agrárkölcsönt 5 fél százalékra adják; azonkívül 1 
százalékot a tartalékalapra visszatartanak, úgy 
hogy a „szoroncsés- hitelélvező kölcsöneórt tulaj*  
dánképpen 8 százalékot fizet: Ennyi éppen a 
törvényesen megengedet! kimatláb, ennél tovább 
már igazán nem lehetett menni.

A szőlősgazdák, e bajokon segítendő meg
kívánják hogy a szőlőmivelésre nagyobb gond 
fordítanék; kívánják továbbá a házi borfogyasz
tás után járó adó, a boritaladó után kivetott 
községi pótlók törlésót, a lőre adómentességét a 
szőlő okszerű kezelését drágító és megnehozitö 
törvények hatályon kívül helyozését, a borfogyasz
tási adó bérbeadásának megszüntetését, végül 
pedig a kölcsönöknél az 1 százalékos kezelési 
költség és a 10 százalékos tartalékalapra való 
levonás mogi'üntetését.

Kívánatos volna o csélok elérhetése végeit, 
ha a gazdák nagy számmal egyesülnének s <u 
egyes vidékeken helyi bizottságok szervoztetné- 
nek a őzéiből, hogy az ügynek, buzgó barátokat 
lelkes híveket szerezzenek. Mórt megfelelő ered
ményt csakis egyesült erővel, vállvetett munkával 
és egyolér éssel lehet elérni.

Egy kis statisztika..
öizintén megvallom: nagy híve vagyok ez 

állami iskolának. Nem csak azért, mert e feleke
zeti iskolákul a lan terv ós a tanítási modorban 
természet szerint érvényesül a felekezeti szem
pont, hanem azért ia, mert a fclekesetek soha 
sincsenek, vagy csak a legritkább esetben van
nak azon heiyzu’-bcn, hogy iskoláikat kellő képen 
felszereljék, iskola helyiségeiket kollöleg megvá
lasztva, a taukötel sekel kellőleg elhelyezzék.

Jól tudom ezzel szembon azt, hogy minden 
felekezelnek féltett kincse az iskola, mi termé
szetes is, mert hiszen mindon felekozet dogmáit 
igyekszik terjeszteni*  s a dogma eredménydús 
propagálására alig van a.4 iskolánál alkalmasabb 
hely és eszköz.

Épen ezért nem is érintem itt az og yházak 
jogait, szerény czikkomben a statisztikai adatok 
alapján csupán arra fogok rá mutatni, h ogy sok 
esetben az okosság és a szükséges előrelátás 
mást diktál, mint a mi az egyénnek jól esik s 
igy van nz nálunk is, az iskola ügygyei.

Do nézzük a statisztikát mely az 1903—4. 
tanévre nz összor felok»xetnk tankötelseiről önző

Állított hivatalos kimutatás adatai alapján készült.
Van Gödöllőn, Besnyőn és a hozzátartozó 

pusztákon 240- háromtól öl érés fin s özekből 
gondozásban részesül 169 és 232 ugyanilyen le
ányka s szik közül gondozásban részesül 147 
Nem részesül tehát gondozás- 
b a n 81 fin és 85. leánygyermek. Elképzelhető, 
hogy minő állapotban kerülnek azután fel az

iskolába ezek s minő munkát ad a tanítónak az 
ily elhanyagolt gyermekekből rendes iskolába 
járó tanulni szerető diákot faragni.

De nézzük az iskola köteleseket s az elhe
lyezésükre szolgáló tanintézeteket.

Mint ezen összeállításból látható, Gödöllőn 
tehát még két uj iskola volna szükséges: az 
alvégben egy é« a présház környékén egy,

Lakhely
Fiú

li-ll ív. 12-1 i ét

Leány

6-11 ív. 12-líév.
Tanintézet Jegyzet

I
Gödöllő közs. központja

Alvég

180, 79

86 20

219 83 van hat tanerő 'minden t,aneoöre (i0-6< 
tí osztály gyermek esik

Présház környéke

Besuyő

92 j 28

68 i 27

78 19

89 | 24

62 18

iskola nincs

iskola nincs

1 tantermes iskola 
van, 1 tanerővel

Összesen: 425 154 448 144

azon kívül a besnyöi 1 tantermü iskolát még 1 
tanteremmel volna olodázhatlanul szükséges ki 
bővíteni.

Nem aogit o bajon a református egyház lég 
utóbb kelt azon hazafias, nemes elhatározása 
sem, hogy iskoláját ki bővili, kiépítteti. As alvégi 
présház környéki és bosnyői 6—10 éves gyermek 
tél időben, vagy ősszel és tavasszal a hidag és 
nedves idő szakban nem járhat oly messziről 
be ru ponk mt egérzsóge koczkáztatása nélkül a 
várőaba iskolába.

Ott tehát olodázhatlanul szükséges iskolát 
felállítani, — ha másként nem; bérelt helyiség 
ben.

A haraszti gépverseny.
100 millió korona.

Minden törekvő kisgazda menjen ki 
ma a haraszti majorba! Tanulságos dol
gokat lát ottan.

A major inneni részén, itt mindjárt 
a fasor kezdetén rögtönzött ponyvasálor 
alatt gépeket vizsgálnak ahoz értő 
szakemberek.

A fasor túlsó oldalán a luczerna-tábla 
túlsó végén két locomobil füstöl egymás
nak Atellenében; kettójök között erős vas- 
kötelen eketest-sorozatokat vonszol a gőz 
hatalmas ereje. Szánt.

két tantermes iskola 
volna szükséges

két tantermes iskola 
volna szükséges

még 1 tanterein s 1 i 
tanerő lenne szükséges

Mielőtt az iskolai évad megkezdődné kőtel 
essége az ügyöt rendezni Gödöllő községének: 
s ha nem rendezi, óriás mulasztást követ el, 
melynek következményei kisrámithztlanok. — A 

l felekezetek pedig nyugodjanak bele a dolgok ily 
módon való rendezésébe, vagy vegyék át a 
községtől ezt a terhot ós gondoskodjanak ők — 
o hülyekon a megfelelő iskolák felállításáról. 
Vegyék mintául Aszódét, mely — e tekintetben 
is, — eltekintve hogy már aszfalt járdája ós jó 
gáz világítása van, — sokkal előbb áll Gödöllőj 
nél amely pedig területileg, népesség gazdagság 
szempontjából és viszonyával az udvarhoz sokkal 
előnyösebb helyzetben van annál.

A major szénáskerljében cséplőgép 
ejt bámulatba. Gőzcséplőgép, a mieinkhez 
hasonlatos; de mégis sokkal különösebb 
annál. Nemcsttpán hogy csépel, de a szal
mát föl is szecskázza nyomban, azonkívül 
még föl rostálja a töreket is egészen.

Hogy pedig teljes legyen a szegény 
szánló-vető ember csudálkozása: egy bo
londos automobil is megjelenik 
a major szomszédjában. Hatalmas, nagy 
gép ez; ha akarom csépel, ha akarom 
barázdát hasogat. Nagy, szertelen és ha
talmas alkotás; már arról is nevezetes, 
hogy vonó erő nem kell a mozgatásához, 
önerejéből kisétál a tagra, s végzi a műn.

■

— én ilyenkor délelőtt szorencsétlen vagyok. Ke
resem ni éjszakát és várom, hogy betakarjon a 
szolid és fenséges feketeségével.

— A maga lelke egészen olyan, mint lá
nyomé — mondta az asszony — nézze ceak, hogy 
ég n szeme a gyönyörüségtSI.

Alfréd ránézott a fehér széke lányra és 
érezte a szivében, hogy nem a lányba lesz sze
relmos, bánéin az asszonyba.

Odaértek az Erzsébet parkban a Loreley- 
fokhoz. A lépőtökön hoeszukozü nevelönök ültek 
és kézimunkára oktatták a növendékeiket.

A faketo asszony odafordult a lánykori
— Irénko, maga látogassa meg a barátnőit. 

Én majd megvárom Lipsitz orral a áléban,
A lány mosolyogva ment ol. Tizenhat évós 

volt, szófogadó és okos. Még nem végezto el a 
nyolezadik gimnáziumot és kőtelezőt irt alá nz 
igazgatójának, hogy érettségiéig a családjával iont 
fog kávéházban megjelenni.

Alfréd és az asszony megindullak a geszte
nyés felé. Senki sem járt az utón, ez merészséget 
adott a fiúnak, megcsókolta az asszony kezét ós 
azt mondta.

— Szeretőm .... szaretoin I
Nem is várt választ rá; megelégedett, hogy 

kimóndliatta ezt a szót. Hét órára megtalálta 
őket Irán és hazamentek vrciorálti

Éjszaka, Alfréd felöltözött és oln.ent az 
asszony háza elé Eszébe jutott, hogy még még 
mn kerdozlo nz imádóit nőtől u lelki vallását. 
Idealista c, nationális — vagy arra hajlik, hogy 
szkeptikus legyen? ...

A köriben lulailu ökot. A szomorú szőke 
|ány a holdat nézte, az asszony pedig a férjó'C 

gondolt, aki most Pesten egyedül alszik a nefta- 
iinos lakásban.

Alfréd megkopogtatta a kort ajtaját és 
bemont.

— Bocsánatot kérek asszonyom ezért az 
illetlenségért, do éreztom, hogy beszélnem kell 
kegyeddel.

Az asszony Irén felé intett és figyolmeztetto 
a fiúi, hogy lassabban beszéljen.

— Ereztem, hogy beszólnom kell — ismé
telte Alfréd. Négy napja ismerem kegyedot és azt 
se tudom van o lolkivilága. Nem tudom ideálista 
e, reálista, vagy pedig a szkeptikus irány felé 
hajlik? Méltózlnsaék elhinni, hogy annélktil nem 
szerethetjük igazán az ideálunkat. Mielőtt idejöttom 
elolvastam Enunerzont ....

Az asszony félbeszakította :
— Komolyan — Lipsitz ur — erre még 

nem is gondoltam 1 mcgbiczczentelte a lejól, szel
lemesen mosolygott és otthagyta Alfrédet az 
ideálizmusával, meg Einmorzonnal együtt.

Azóta nem találkoztak soha. Az ablakjuk 
redőnyét öt napon keresztül nem húzták fel és 
egyetlen egyszer som jöttek ki az utczára. A ha
todik nap az asszonynak valami huszártiszt rokona 
jött meg a városból Az arczán egy órett kardvá
gás húzódott keresztül és átlag minden második 
napon összetörte a ezukrász mindon konyakos 
— palaczkját.

Alfréd kiábrándult u fekete asszonyból. J/eg- 
siirgönyözlo n főnökének, hogy oloped u számla 
kivonatokért és hazajön. Éjszakánként pedig újra 
nőm aludt. Atkozta az álmát, nmoly azt tnná- 
ctolla neki, hogy a légelső asszonyba belesze
ressen ós újra visszatért öt éves szenvedélyéhez: 
a Dunaparlhoz és Líviához.

Irén pedig a fekete asszony szőke lánya, 

midőn házuk sarkán a paraszt légényok nftláztak 
ós dévnjkodtak kiizent a cseléddel, hogy no za
varják most, aludni akar. Elövetto a naplóját és 
a nagyon kis számtani tudásával megállapította, 
hogy 417-szor fordul benne elő oz a név: Alfréd.

Nádas Sándor.

Gyere vissza . . .
— EredőtI tározónk. — 

Irta: Elok Hugó.

Két éra is elmúlt, mho haza vetődött Balogh 
Foronez. Lecsapta a p mlagra a kalapját s odaült 
n lóriiéit asztalhoz.

Az tvblakmélyedósből szótlanul nézte a fe
lesége. Meg so mozdult Balogh so hívta. Majd 
jön magától ha éhes.

Az asszony idegesen harabdálla az ajkát 
Sírni szoretott volna. Be nem 1 Ö ne lássa a 
könnyeit. Pedig erősen ógettók a lóikét s minden 
pillanatban kitörni készüllek szükfogságukból az. 
asszony bánatos szemébe, fájdalomtól sápadt ar
czára. Mikor órozle, hogy nem bír magáit tovább 
uralkodni, kisieto'.t a szomszéd szobába, ledőlt 
egy székre és elkezdett kzsorvooen koisegboesot- 
ten zokogni. Istenem I meddig tart oz még igy. 
Soha nem less vége az ő szenvedésének ? I

Balogh Foronoz csalt etto nz ebédjói gon. 
dolalokba elmerülve. Hajú össze vv#!l borzolva a 
bajusza a szájába lógott, a kabátja tele Itülönfólo 
szinti fosták foltokkal. Szómét lehunyta, szája gé
piesen járt, a mint omészlolle az elédelt. Talán 
azt so tudta, hogy uz asztalnál ül . . .

Mikor átcsapott a másik szobából sz asz- 
szony sirása dühösen odaváglu a tányérjára a 
villáját; csak úgy csörömpölt bólé az egész asz-



1903. nugusztuj 80.

káját <i szántást, íi cséplést, tiliocy a 
gazda épen akarja.

* **
Szóval nagy a látványosság a h a- 

r a s z t i major tájékán. Nem volt itt 
még ehhez hasonló soha, de soha.

M ti t r á g y a s z ó r ó gépek ver
senye a nap fő eseménye. De mi a csu
dák is lehetnek azok, voltaképen? Ez. a 
kérdés tolul a földmives ajkára.

Nn?y do'og az atyafiak nagyon! A 
gazdaságvitel hatalmas mozgatóereje a mű
trágya. Az igaz, hogy még egyelőre nem a 
mi kisgazdáink Kezébe való, nekünk még 
csak érdeklődni szabad ez iránt, előbb az 
istálló trágyát kell jól kezelnünk, a föld 
termőjét kell még egyelőre ezzel rendbe 
hozni, a m ü trágya a t e r m ő e r ő 
fokozás á r a való.

Gépeket hoztak hozzánk Gödöllőre, 
hogy nagyobb gazdaságok előkelő, intelli- 
gen gazdái, gazdatisztjei kipróbálják, hogy 
melyik szerkezet hmti-szórja leghatalma
sabb módon a műtrágyát a talajba.

Nézzék meg a gödöllői gazdák az 
egyes gépek munkáját. Érdekes az,

* **
Nagyobb közönsége lesz azonban va

sárnap a sz< cskavágóval kapcsolatos csép
lőgépnek. Különösebb is lesz az!! Ördön- 
gős masina. Látszik hogy tálján ész fun- 
dálta ki!! Pedig dehogyis, dehogy! A ma
gyar allamvasutak gépgyára állítja élő, csak
hogy Olaszország részére rjnde.ték meg, 
ezért olasz rajta a fólirás: pusztán csak 
ezért! I

* **
Még csudálatosaid? lesz a népek sze

mében az automobil gőzgép. Sokan fog
nak ámulni — bámulni rajta, s egészen 
méltán ... A modern technika nagy mér
vű halad fsa. Egy cséplőgép, melynek von
tatásihoz nem kell a 12 ökör, mely ma
gától kényedén mozog, mig a szé.iáskertbe 
ér, a mely el nem hamvad, ha tűz üt is 
ki a szomszéd asztagban vagy a szérüs- 
kertben. Önerejéből elszalad a láng pusz
tító ereje elől. Ha végzett, a gép a csép-

tat. A»után votto a kalapját s futott ki az ulczára 
a szabad levegőro. ügy érezto, hogy ha még 
egy pillanatig marad, inogfülad otta négy fal kötött 

A kipuban mogc apla az ö<zi, hűvös levegő. 
Megállt. Lotörölto verejtékez homlokát s mélyon 
fel.óhajtott.

Lehúzta, szemére a kalapját; erősen oda
simult a házak falához, úgy indult neki az útnak 
mint n kit a lelkiismeret furdal. Azt se tudta hol 
van, uiorro megy. Nem látott, nem hallott semmit 
evak e foleségo siró hangja csengett folyton a 
fülébe.

Miért sir ez az asszony olv sokat? Mi n 
keserve, a fájdalma? Hiszen 6 nem bántotta 
meg. Cink nem néz reá, mert nem tud az ur
asába nézni I attól fél, ha balé'.okinlone felesége 
bánatos, két szép szemébe monton Kiborulna elé
be és úgy kó’iii ezer vozekléssel tö’e bocsánatot, 
craklmgy vi»sz.a varázsolja nrczára ajka édes 
mosolygását. Hányszor meg kísérletté a hat hét 
alatt, hogy szóljon hozzá, hogy megbékítse. Mon
dott is valamit neki, de a harmadik színál már 
megakadt a hangja. Nőm bírta elviselni a tekin
tetét. Úgy érezte, hogy az tele van szemrohá- 
nyásisl, gyűlölettel.

Lassan, lassan kerülni k-izdto. Néhány nap 
óta meg már nem is köszöntötte. Nem akarói 
látni, mert furdalta a lolkiismerclo.

Pedig nem is bántotta meg öt. Nem is czi- 
rakodtuk, még S'.óvállás són mit KÖ-tü c. Csak 
arra kérte hűl héttel ozolöit i< f'lms.gai. küldje 
•1 az anyját azonnal vidékre, mert u jelenléte 
kellemetlen roá nézvo.

As öreg asssony mindig boszantolla, hogy 
fiatal leányokat tart modollill, hogy házai ember 
lótéro ilyen meg olyan képeket fest. Ezeket a 
szemrehányásokat még elviselte volna attól az 
ócska fülfogása matrónától do mikor hat hete a 
fslosége elölt azt vágni az nrezóbn. hogy — hír 
szerint — nagyon jó viszonyban All n legújabb 
modelljével, elhagyta a türelme és megsértette 
az anyósát. Az.nA> o'kűldotte a lakávéból. ,

Hisz.m a felesége egy szóval som szólt e.- | 
lőne, Tslj <• sito'te az akaratát. Ili jól omlé.cs-ik 

léssel kiküldjük szántani: száraz a tarló, 
nem bírja az ökör az ekét: tessék a gő - 
ekének megmutatni, hogy mit tud! Hát 
ezt a tudományát mulatja be a mai napon 
nekünk.

* **
Leges legjobban pedig az a két loko- 

mobil fog ámulatba ejteni beliünket, mely 
a luczerna táblán a luezerna törést végzi 
olyan könyedém mint például én a dió 
törést.

Sack féle g ő z e k e ez tisz
telt gazdatársam . . .

• • . Hogy is tetszik csak érteni? 
Sack féle gőzeke ? ! Ugyan ugyan ! Eddig 
csak Sack féle ekét ismerünk, ‘de ezt az 
ökrök húzzák és a lovak.

Igen az egyetemes ekét, meg több 
tagú ekét !

Hanem ugyanazon Sack féle czeg al
kotott egy gőz ekét is : bámulatos könyed 
szerkezet dicséri ugyanazt a zsenialitást, 
a mely a fogatos Sach ekének az egész 
világon már dicsőséget szerzett-

Dicsőséget és vagy 100 millió ko
ronák

Sack Rudolf ezég — világezég Auszt
ráliában ismerik a ezéget legalább is any- 
nyira mint Gödöllőn — ha jobban nem.

Lipcsében van ez a híres gyár. 3000 
ember dolgozik benne. A gyár alapitója 
egy egyszerű kovács mesterember ötödszü- 
lött fia vala. Sack Rudolf. Most, tán két 
eve hogy meghall az öreg ur. Két fiára 
hagyta rengeteg vagyonát és gépgyárát. 
Egyszáz millió korónát érő gyár és vagyon 
a két fiának ! ! Milyen hallatlan gazdag 
emberek lehetnek ezek, nyilván üveghinlón 
járnak tán egyik szobából a másikba is

Nem az tisztelt olvasóm! Derék mii-t 
veit s igen munkás emberek. Második osz
tályon jöttek Gidöllőre. S itt vannak, a 
gépek körül tartó'.kodnak most ezek a 
nábobok. Most itt tartózkodnak a verseny 
végével haza mennek és dolgoznak a 
gyárban kézzel és ésszel egyaránt. P.d ur 
az a hatalmas, öles fiatal ember, Frigyes 
a szőke a nála ifjabb, s valamivel gyön
gébb is.

Tiszteletű'] üdvözöljük a 100 mi11ió

i egy IfiiFé elsápndt íi hír hallatára, nem is akarta 
hinni clointe,

— Komolyan akarod ezt, Feroncz? — kér
dezte többször.

— Feltétlenül megkívánom!
— Jól van, fiam, úgy lesz, — mondotta 

még e mire este hazatért, már olt találta a fele
ségét a pamlagon sápadt arczal, kisirt szemekkel. 
Most inár hat boté minden nap.

Az asszony sohas nn panaszkodik, még sza
vát som hallani, csak egyre sir.

0 meg jár-kel mindenfelé. Néha bebúj mű
termébe ét estig ki som jön. Kerüli az ótthonát 
retteg, ha arra gondol, hogy a feleségét viszont
látja. Mert ö érzi igazságát. Igen, ő jogosan cse
lekedett. Az asszony is hallotta, Nőin kifogásol.a 
egy szóval sem!

Da bárhogy kerüli is, ott lebeg egyre elöllo 
jóságos arcza, mint egy szonvodő szentség, majd 
feltűnik az öreg asszony képe és kisérti minden
felé, még álmában sem hagyja nyugodni.

így jár az emberek közt az nlezán. Egyikbe 
másikba belé is botlik, mig eléri a műtermét, 

i f Dolgozni sincs kedve. Csak rakosgat a ké
pek között.

A pamlagon egy szökő, rózsás arczu nö ül. 
Mosolygó tekintetévé! figyolve követi a festő 
munkáját.

Majd lürolmotlonül felkel.
— Ejnyo, ejnye, mester I már észre som 

vesz engem ? I
Balogh meglepetten néz körül.
— Ah. Bocsánat nagyságos asszonyom, — 

mondja ravarlan, annyira olmerültoin gondola
taimban • . .

- Éízre voltom. Talán valami ujaba terv, 
uj idat ?

— Igm. Valami jó eszmén töröm a fejem, 
a mi sOgilhotno rajiam, mórt . . . mert . . .

— Miért ?
— Mórt hí oz élőt tovább tart, meg

örülök
— ön mulattatni akar! — mondotta ka- | 

czagv.i a szökő nő. I

Bflloghot rosszul érintette, hogy kinevetik 
És éppen ex asszony, kivel ai anyósa meggyanú
sította.

As anyósa I Eh már ismét ez jutott az 
eszébe I

Annyira elfutja a düh, hogy alig bírja visz- 
sza fojtani.

— Nem folytatnék talán a munkánkat? -- 
mondja hidegen.

— Ha úgy kívánja.
Az asszon? olhélyezkedik az oinolvényen egy 

karotizékben. Balogh pedig ódnál a vászonhoz, 
kezébe veszi ecsetjét es Lsleni kozd.

A nö úgy ül ott, mozdulatlanul, mint a 
I márvány. Egy nrczizma sem mozdul ; mintha 
1 szempillái sem rezdüinének.

A szobát lassan elborítja a szürke fé ho- 
' mély.

Siri csórni. Csak a p«d ó raesog néha a fe-’ó 
lépései alatt. Kezdetien oda oda tekint n.cd< ljero. 
Majd Jussán egészen belemerül a fustéstc. Le so 
veszi lokinlctét a képről.

Lázasan, sietve Lat.
A m deli pedig már két órája ül o;y bo

lyon. Fáradság ve illírről Mim >irja'.ovábi'. 
Felkel. Oda oson • f> > hiti mögé, Nem is . 
szi észre, nanyiri < .1 mt Biljgh képzelet'<>’u. 
Szinte moggörn •! . Ii 1. Szí..mi lázasan fény
lőnek. Ilsmojö k zel 1 ogoien, sietve já.uija a 
vásznon.

A szökő ni oj v 1 -ro hangosan felaikolt.
— Szent Ls’en I Mesle*,  mit csinál?
B. I )gh meglepetten, öntud illanni néz körűi, 

mintha mé'y álomból ébredt volna. Amuló tekin
tető odatóved »• vá«m»<ra.

Mi ez'. 1 — kérdezi ijol on ön ma.á’ól. Ezek 
a szemek, ez a Huiinuif, ez a rán ezos aicz . . . 
az én . . . az én — auyőio n I

Dühös n földhöz vágja a képet, nz ecsetet, 
a festékeket, azután s-alad Inza.

Otthon leboriíl a A.l h 'go e ó és úgy 
kéri:

— Édesein, ha csők egy kissé tzcrclsz, hívd 
visrza u mamádat I

korona urait közöttünk. A munka a szor
galom tehetség és tudás példányképp.

Köszönjük az orsz. magyar gazd. 
egyesületnek, hogy a bemutató versenyt 
nálunk rendezte Tanulságával élni óhaj
tunk, amennyire fogyatékos erőnk ezt en
gedi. Üdvözöljük a nagyszerű egyesület 
igazgatóját F o r s t e r Gézát. az 
egyesület tisztviselőit, a kiváló bizottság 
tagjait üdvözöljük a m i igazgatónkat 
Ni c h E d é l, amiért a versenyt nálunk 
rendeztelle. Legyen üdvözölve A s b ó t h 
B é l a a haraszti intéző, a részletekben 
szívesen fáradozó házi gazda.

Lehetetlen, hogy tnegillelődés nélkül 
jöjjünk vissza a haraszti majorból.

Fejedelmi lábnyomok vezetnek oda 
bennünket. Főieméi érzés vezérel vissza.

A gazdasági haladás előre törés ki
bontott zászlaj ít lebegtette olt a kor szel
lője. Meglegyintelte arezunkat. Bensőnkben 
érezzük, tudjuk, hogy i g y van ez rend
jén Gödöllőn az uiadalmi intéző körök 
feladatok magaslatán állanak

r — r.
Heti lámpás.

Ráltosllgot, 1603 aug. 20.
(A nagy serleg. Betörök. A temesvári ezuktósz poohjo.

Hoztunk Temesvárról a mi elsődal- 
csatánkból egy óriási serleget, mint a c) 
diját a versenynek. Óriási sikert aratott 
dalos egyesületünk, s a nagy Arlhur, a 
mi derék karmesterünk túláradó boldog
ságban úszott, s vele mind, a liget örege 
és ifja.

Azok az urak, a kik velünk voltak — 
mulatni (ma mind rekedt, mind csak su- 

j segva beszél) azok a hölgyek a kik nem 
hagyták ezen az utón sem férjeiket egye- 

| dűl, csodákat mesélhetnek a temesvári 
diadalmas napról. Ezüst serlegei nyertünk, 
első diadalul, a dalárdának első, de a kar
mesternek nem első diadalául. íme! A 
mit okos szó, dorongo'ó kritika (a tel»- 

I piink békéjéi) — nem tudóit meg-zerezni, 
j megszerzi a dal — az ezüst serleg. A 
I legszélső ellentetek találkoznak a mai 
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naplói fogva a dalárda óráin, s egyszivvel 
éneklik :<• !ig<"nkel.

■ l'el d.dra, a dal fellelkesil,
Egyetértésre megtanít.*

♦ *
*Mulal-.h'os betérd kalandja volt egyik 

polgáriéi iiiiknak. Néki Ián nem az, de 
mi íniilabunk raj a.

Ez a mi halálunk im gérkezik vidék
ről. de hi ony ne :', jón a legelső vonattal 
haza hm in mulat egyel Pesten, s úgy 
éjfél tájt toppal közeledik háza felé. Egy
szer csak rémülve lálja, hogy házában ide
gesen szaladgál fel és alá egy gyertya 
vil >g.

Hosszat sejt, nem mer bemenni, hát 
csak ineghipulva várja hogy hát mi lesz?

Nem kell sokáig várnia egy ismert 
barátja hagyja el sietve a házat, s ő mint 
egy bősz Olliellő rohan a szobába, s a sötét
ben egy nap',’ szarvas agancsban bukik el, 
a mit a betörő ott felejtett

Mi sem természetesebb, hogy a ház 
becsülete úgy kívánja, hogy az ilyen cse
léd ne maradhasson meg, röktön kidobta 
a házból. S a felesége még erre a lármára 
sem ébredt fel

* **
A temesvári dalárok mindazon pa

naszkodtak, hogy Temesváron nem tudtak 
fagylalthoz inog czukrászsüteményhez jutni 
Valamennyi CztTkrász avval mentegetődzötl, 
hogy egy rákoJigeli ur járt ott az .mént, 
s minden megleli '.ő édességet s azonfölül 
16 literes kávét megevett Nem tudjuk el
képzelni kilőhetett ez a daltárs ?

Ros: ly

11 I I< E K.
Kitüntette, l’o n-r Lajos ügyvéd a gödöltöi 

és a rákoskervs túri takarékpénztárak jogtané 
ctosa kit Ö felsége JS’.lí jban a Etrencz József 
rond lovag kcr< sz.ljévfl tüntetett ki, társadalmi és 
a közügyek terén kiL .1 kiváló munkássága ci:< 
ismeréséül, királyi tau.s a neveztetett ki

Erzsébet emlékünnep Gödöllő polgársága 
mint minden évben, az i<!< n is cyaszünnopet tart 
boldog cn lékii lb...clct li álynénk halait évfor
dulóján. A nagy' ..tbásu ünnepély az Erzsél ct. 
parkban szeptcmbui 13-án lesz megtartva, A ren
dező bizottság élén K >pe.-.y Vilmos főszoEnbiró. 
a III. o-z‘. vaskc.rona rc.J stb. lovagja s Magyar 
Kázmér kir. l.nMü/vállanak.

Áthelyezés L .jós as-.ódi kir. javító
intézeti cs.Tul fő é-< Li zio K.. . :y váczi országos 
fegyintézet) t.u:i;o kölc-ö .ö < n áthelyeztetlek.

Uj megilióhely A m. á. v, üz’olvczelösége 
közhírre te <i, hogy a ii . Epés h stvani vonalon 
I mszeg ?s G.id ülő ai.ona-ok l.ö t létesített ^Mé
hészeti gaz.! drev.-zioii feltételes megálló
he y. f. L> •_!’>■< <i. I.c/dódöl' gíz. niély és podgyász 
forgalon : i ir-i?.; n .tjegyek o megálló
helynél I unárv a vonaton adat
nak ki.

Nők a mohó zoti tanfolyamon, A gödöllői 
méhész, ti i i - ;; bán érd-kés tanfolyam feje 
zödött b e I. • '.’.l-cn Darányi Ignáez föld nivrl,- - 
ügyi mini ■ inb zT-de-e folytan a 12 napig 
tartott u . . hó 'vek halgalják. Az előad.k
sokat N; , • .' i. múló szeli tanító tartotta, a 
résztvevő I. ,;uk i. a kövekiző. Krém-
nilzky Á r, Borsos litván
ref. lelki ■ i. To ii M rii i’ugvi, ilagynms-v 
Ferencz r < lelkész n ■ e Toll) Terézia I’an, ö.'.v. 
Újhelyi Kahi-íiimé ko,>rgi j -gyzö özvegye Örkény. 
Galgói Hácz Anna ( . g. i-: <.;,-.i tanilőmi N. 13 iny.i 
G. Szi.b K.ilmánnó nvna <Esz nej - Debreczon 
Röszncr Va.iia p 1.-. i . i tanítónő N. Hánya 
Ferenezy hit h;:zthr.a-i intő <>| tu'.i jlói.- rnő Bu la. 
Bitül liou.t all. tanítónő Mura Sz d.helv II *r-  
szovszky M ina Opoka, Euvnozi Ilma u it irius 
lelkész leánya Nntlcser \\\ n:ng r Adél .1 v zbt r. nv 
Schlichlvire Gizeila, H-n § <|Ur Jr-n, D.rcsényi 
Gizella, (Arruák i:iI;-.;.i •, zdasáyr intézeti i.Űven 
dekek tovább.! E-....... -y Et.-.k... |.öí> j.,,,.
tyén Eti kus Hó i ’l . .la Húr Novak Emi F. < <cl 
Ezenkívül n eg- ■ ■ a miniszter, hogy a f je 
ségükol I.. • in lla.ymás-y I’erencz és |Er s 
Istvén ref. lelki ■ :
gyének • . n a (.int- ly.unon,

Kard párbaj Hm ,a h Jenő és Audi D.'z‘ö 
píczel- nyaral.e ho 21-én Budapesten, a Fodor 
félő vívó teremben kard párbajt vívlak, mely Aueh 

Dezső könnyű megái 1 ü’óscyüI végződött. A pár 
bajra az « hó 19“m Péczelen, nz. India kertben 
rendezett hangversenyen történi összo szólalkozáa 
adott okot,

Gondnoksági ülos. A gödöllői iparos tanoncz 
iskola gondnoksága hétfőn c hó 81-én délután 5 
órakor a városháza tanácslermél cn ülést tart, 
melye.) a jövő évi tanlerv készíttetik elő.

Ergo dico czimii czikk folytatását lapunk 
legközNvbhi számában fogjuk közölni.

Elszámolás. Áz ..Aszódi jótékony nöegylcE 
mint lapunk legutóbbi számában említve v. It 1. 
hó $•_ en jőkerúll nyári tánezmulnlságct rond“ZPlt, 
Bevétel volt 160 kiadás 85 kori na 2 fillér,'Lsx’.a 
jövedelem tehát 71 korona 98 fillér Feli''fizetlek 
Dr Gál Adolf 2 kor Báró Podimniezky Gyuláné 
5 Bentsik József 2 Boila Lajos 2 Bursics L jós 3 
Raits Ferci.cz 1 koronát, Jegyeiket megváltó.mk 
Moravcsik Mihály 5 km;- mával Fiichik B la 5 ózv. 
Mazanecz V>n izénó 5 Feuormann József 2 Mikli-tn 
Gyula 2 lL>usz Istvár.nó 2 Már’m falvjy Gézánó 
2 Salczor Nándorné 2 koronával

Polgár Sándor orvoíi műszer, kötszer és 
sérvkölőgyár, meiy liz év óla fenill, a legjobb 
hírnévnek örvendő ezég, ahol minden c szakmába 
vágó czikket nemcsak a logjulányoaabb áron 
hanem legtökéletesebben elkészítve kaphatni, 
Prosp’klmsal vagy felviiágosiiatsal szívóién szol
gál Polgár Sándor orvosi müssorgyáros, Budapest. 
VIL kerülőt Erzsébet körút 50

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 
a F e r e n c z J <’) z se f k e s e r ü v i z vala- 
mennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hutása és 
emlitésro méltó kellemes izénél f>gva, már kis 
adagban is tetemesen felülmúlja. Köpjük határo
zottan F e r e n c z J ó) z séf ko-erüvizet.

(5793 tlc 903

Árverési hirdetmény kivanat.

A Gödöllő kir járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság kö/'.hirré teszi, hogy 
Hay Jakeb utóda ezég végrehajtalónak, 
Hétliy János végrehajtást szenvedő elleni 
Ó61 korona tőié követelés és járulék iránti j 
végrehajtási ügyében a pestvidéki királyi 
törvényszék a gödöllői kir járásbíróság 
területén levő, Bákoskereszlur községben 
fekvő a Réthy János nevén álló rákoske
resztúri 885 sz tkvi betétben A 1. 1—í,
6, 7 sor 4-103 3 410314 4103 5 4103 G 
410.'l;20 4103 7 b hrs. ingatlanra és a 4 
sor 4103 7 hrsz, valamint a 7 sor 410317 b 
hrsz. ingatlanán épült de tetekkönyvileg 
fel nem tüntetett hazakra 2042 korona 
ki i Itási árban a rákoski reszturi 1040 sz 
beiéiben A f 1 sor 4104 1 m hrsz ingat
lanra 21 korona kikiáltási árban a rákos
keresztúri 1: 64 sz beiéiben A I 3 sorsz 
4103 15 b 2 hrsz ingatlanra 12 korona ki
kiáltási árban, a rákoskeresztúri 1157 sz 
tkvi betétben A t 1 sor 4095,52 hrsz in
gatlanra 16 korona kikiáltási árban, a rá
koskeresztúri 1159 sz tkvi betétben A t 
l sorsz 41041 n hrsz ingatlanra az árve
rést 2J koronában ezennel megállapitolt 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebb me./jel li ing,albínók az 191'3 évii 
s z e p t o m h e r h ó 23-ik n a p j á n 
d. előtti 10 ó r a k o r I’uiko ko-
resztur köz? é; házánál megtart oldó nyil
vános árveres n a in.' állaj i ült kikiáltási 
áron nini is eladalni fognak

Árverezni szándékozóit tertoznak nz ingatlan 
l.i-t-i-.i!i .li ti. - zázii ókát készp -nzlicn, vagy a ’ 
H-:.. l.X. I. ez. 4! S-ilbán jelzett árfolyammal i 
számított, óz i.7. 1881. november l.ö l én ;1333. | 
luám nl.i't bolt igafigiigyminiszlcri rendelet ei. I 
dalian kijelölt ovi.dik'.épes órló'pnpiiban a I 
l.i'i dőlt fezéhez teleim:, avagy nz 1881: LX,'.ei. 
1.0. §•« értelmében a bánatpénznek a l.iro- ignál 
előleg.:., elhelyezik, rőt kiállított szubúlyszei ii cl- i 
ismer ém t ál-nolg .Ititlr.i.

Gödöllőn. l'JO.'t, jii ins IQ 0 göJőtlöi járás- I 
Liróság mint tkvi hatóság. I

Ltikáciy., kir t jjbiró

Naponként friss
l-vitiiiio < 'sei a ]('<>•<' szőllő 

Kilónként ö 2 fillérért 

Kapható Gttl.l) IGNÁCZ fiiszerüzlelében 
Gödöllő (Adler féle ház).

v..- ...-u -:....jíu. íj'ü3SJ3K3’

469 szám 1903.
Árlejtés.

,\z aszódi niagy. kir. javító intézet 
részére az 190-4. év folyamán sziikséglendő 
mintegy 400 (négyszáz)m.3 kemény tüzi-fa 
száliilásának vállalkozói biztosítása tárgyá
ban. a nyilvánm-i árlejtés folyó évi szep
tember hó 17-én délelőtti 10 órakor fog 
az. árlejtést hirdető kir. j.ivitó intézel tanács
termében megtartatni.

Az árlejtés ugyan szóbeli, de most, 
említett Ír tari.l ii.; ir.L-ban is lehet tenni 
ajánlatot.

Az úgynevezett pót-és ulóajánlátök nem 
fogadtatnak el.

A ki -ii!-•! óhajt állejteni, köteles 
az árlejtés u? :-.ke. .lét : .hitt az árlejtési 
foltét leket, ur.imk eli-in réséül, hogy azokat 
olvasta, megérteti:' és föltétlenül elfogadja, 
sajátkezűiig aláirni és az árlejtést vezető 
kezéhez az árlejtési föltéleiekben megál
lapított bánatpénzt készpénzben, vagy pedig 
ovadékképes érlékpapirókban letenni.

Az Írásbeli ajánlatokat ivenként 1 koro
nás okmánybélyeggel kell ellátni, lepecsé
telni ésiijboritékon a következőleg czimezni t 
»A magy kir javító intézel. Igazgatóságának 
Aszódon. Ajánlat az aszódi magy kir javító 
intézet 1904 évi tüzi-fa szükségletének 
szállítására mellékelve 200 korona bánat
pénz ■-

Az árlejtési föltételekben jelzett bánat
pénzt az Írásbeli ajánlatokhoz is kell csa
tolni és azt is kijelenteni, hogy az aján
lattevő az árlejtési föltételeket olvasta, 
megértette és föltétlenül elfogadja.

Az írásbeli ajánlatokban az ajánlati 
árakat nemcsak számjegyekkel, hanem 
belükkel is korona értékben tisztán ki kel 
írni. i

Az árlejtési föltételeket a folyó évi 
szeptember hó 17-ének d e 10 órájáig ti 
vasár- és ünnepnapokat kivéve, mindennap 
d e 9 órától 12-ig és d ti 3 órától 5-ig 
lehel az árlejlést hirdető kir. javító intézet 
irattárában nie;;(elii:it"ui.

Magy- ki-, j :v: ó intézet igazgatósága: 
Aszódon, 19' ,J. augusztus hó 17-én

Krajtsik Soma
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6300 sz. tk. 1908.
Árverési hirdetmény kivonata.

A gödöllői kin járásbíróság mint tkvi ható- 
sag közhírré teszi, hogy n kir. kincstár vég- 
rehajtatónnk Hódi József és neje Ba
kui Ilona gödöllői lakos végrehajtást «zen- 
vedök olloni 314 kor. 23 fill. töke Követelés' és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében : apestvidéki 
kir. törvényszék, a gödöllői kir járásbíróság terü
letén levő, Gödöllö községben fekvő a gödöllői 
805 sz. tkvi betétben Hédi József és neje Bakai 
Ilona nővén álló A 1. 1—3 SOr 232 284 hrsz 
ingatlanra és a rajta épült 573 ö.i. sz? házra 915 
koronában ezonnel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, ós hogy a fennebb meg
jelölt ingatlan az 1903. évi szoptombor 
hó 30-ik napján délelőtt 10 órakor 
ezen kir- járásbíróság tkvi hivatalában megtar
tandó nyilvános árverésen a mégállapitott kikiál
tási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának % -át vagyis 91 kor 50 fillért készpénz
ben vagy az 1881 LX. t. es. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333 sz. alatt kelt igazságügyminiszteri 
rendelőt 8. §-ában kijelölt ovadékképés értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez, 170 § a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöloges elhelyezéséről kiállított w.abály- 
szerii elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllön, 1903. évi junius hó 30-án.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

dr. Rudolf s. k. 
kir. jbiró h.

6105. sz. Ik. 1903.
Árverési hirdetmény kivonata

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy Schwarcz Káról yné 
szül. Havliesek Ilona végrelwjtatónak, Bucii holt 
A n t a 1 n ó szül. Hochschwagor Irma 
végrehajtást szenvedő elleni 4000 kor. tökoköve- 
telói ói jár iránti végrehajtási ügyében agödöllöi 
kir. járásbíróság területén lövő Csömör községben 
fekvő a csömör puszta-szt.-mihályi 1032 sz. tkvi 
betétben Buehholl Antalnó szül. Hochschwagor 
Irma nővén álló A I. 1—2 sor 3289|62, 3289 ti 3 
hrsz. ingatlanra az árverést 1070 koronában ezen- 
nol megállapított kikiáltási árban elrendolto, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1903. ó v i 
szoptombor hó 22-:k napján d é I o I ő 11 
10 ó r a k o r Csömör községházához megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 

alul is eladatni fóg.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 

becsárának J0 százalékát készpénzben, vagy az ! 
1881. LX. t. ez. 42 §-ábán jelzott árfolyammal I 
számított, és az 1881. november hó l én 8333. I

zám alatt kelt ignzságügyminiszteri rendelet 8. 
i mmu". O’udékképes értékpapírban u ki.

’®zíl',ez letenni, avagy az 1881: LX, l.cz. 
1.'„i §'a ,'lemiében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átssolgállalni.

Gödöllön, 1903, junius 26 a gödöllői járás
bíróság mint tkvi hatóság.

Téchy. 
kir. jbiró.

6107. sz. tk. 1903.
Árverési hirdetmény kivonata.

A gödöllői kir. járásbíróság mint Ikvi ható
ság közhírré teszi, hogy a ni. kir. kincstár 
végrehujtatónakkisk. Lő ivyKál mán és Izsák 
m <n d 0 r Té*rtll«jlást szenvedő ölteni 23 korona 
bO fillér tőkekövetelés ós járulékai iránti vógro- 
hajtásiügyében a postvidéki kir: törvényszék a 
gödöllői kir, járásbíróság területén lövő, Aszód 
községbon fekvő, nz aszódi 49 sz, betétben Mru. 
zik Károly, kisk. Löwy Kálmán és kisk. I.öwy 
Izsák Sándor nővén álló, ós az 1881, évi LX. I. 
ez. 156 § a alapján egészbon elárverezendő A f 
I sor 244 hrsz. ingatlanra ós a rajta épült 279 ö.i. 
sz házra 784 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási álban nz árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1903. évi s z e p- 
tem bor hó 25. napján délelőtt 10 óra
kor Aszód községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a mégállapitott kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát vagyis 78 kor. 40 fillért 
készpénzbon, vagy az 1881. LX. t. ez. 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számítolt es az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságyügy- 
minisztori rendelet 8-ábiin kijilölt ovadékképés 
értékpapírban a kiküldött kezéhoz lotonni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170 §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről ki' 
állított szabályszerű elismervényt átszolgáltntni.

Gödöllön 1903. évi junius hó 26-án,
A güdüllöi kir. járásbíróság mint tkvi hatóság

Téchy 
kir. jbiró.

Polgár Sándor orvo-i mii és köi<zeré*zné  I

Budapest VII. Erzsébet körül 50. 
legjutányosabban oe-zoiezhrtök legjobb ta- 
lal inányu sérvkötök,■ összes beteg a i. o I a«i 
oszközök ós kölszotck. Haskötők egyenes 
tartók órthopaediai l'üzok ós járógépek, mii 
láb és mü kéz snjr.t műhelyében » leg|>...»- 
tnsabban készül. Valódi Ir mozin kiil inlep s 
ségek és övszerek F. Beignorand fils párisi 
gyárából. Képes árjcgvzék ingvon és I ér 
mentve, Fenti czimre ügyelni lessék.

SZABADALMAKAT
ÍRTÍXESÍTg VÁLLALAT

PASJZTCRÍTÖFJVDEJ.EZÉq) 
BUMPEST EftZSEBETaK£SRUT Iab 
. ft;;fesds!makat,financtroz

védjegyeket
n Í TÁS5 n tJTA UAM.

EHKAL KÁROLY
• fton&ora«|jyápo*

| kizárólag kitűnő külföldi gyártoányafc 

í aktára és kölcsönző-intézat za

Budapest, IV., Károly-körút 20.
D

GCEISI SESXna -rarÜLJabsra

JSLyilatkozatokl

A Szt-Lukác ifürdöi Kristály forrás nagy mélységből fakadó, álland > 
ö-szfítétolü ásványvíz es a chemia analysis alapján igen tisztacalcium 
és mnpnesinm hydroenrbonnlos ásványvíznek minősítendő.

Budapest, 1.90 1 április 12 én.
A mígVar kir. tudományos egriem I. ehomini in'éz-üo.

intézete a
Kristály-ásványvizet tiszta, bómlasi anyagoktól vgésacn jnenlos. Oj do
nnái szempontból egészségesnek min isiietie Az köze
ügyi Tanács a Kristályforrást oly ásványviztica mmo-in in., m lyn 
cs tisztán való kezelése fo’ytán a külföldön való versenyzésre 
ásványvizekkel hivutolt.__________________

Ö cs. és apóst, kir. Felsége föu-.lvar nestnri bivulabiléi

Budnpost székesfőváros vogyé^zoii ót «sp<z M-vr/mg-I'»

iycs 
más

alul.
A vizsgált Szt-Lnkácsfürdői Kristály forrás ásványvizét bactorio) 

logiai szempontból kitűnőnek koll minősítenünk.
Bu lapest, 1329. április hó 5-ér,

Budapest székesfőváros hRctor’nlogi• i intézete.

Az 
iro't cs. éi kir. U Ivart gv.dasájt lűv ital ez nmei igazolja, hogy a 
„Kristály” SzBLukácsfürdöi hegyiforríu igen kelemen izii és üdítő ital 
nak találtai ott .

Bécs, 1901. augusztus 28-_ ... . A c.«. is kir. udvari gazdasági lm ■■ .Franzvon Worli'Zky, cát (-,s kp., udvari gazdasági ignz....-t >.
A in. kir. bolügyininiszlor 68327 IV. sz a, engedályezto, h )gy a Kriát.il/fórrá: „izé ísjvval tolilett forrás ásványvíz1 elnevezés alatt forgalomba hozásé.-.

Minden egyes üveg, a 
külföldön is, a magyar 
czimerrel van ellátva.

■

A németországi képvhelősógnck oősö
déit ezott. 0 kir. Fensége György porosz 
országi horczlgl udvari stá ütői ozimor.

A m. kir, miníszlorolnök 1903. májúi
l.B’lki 2D3I. sz. határozata fo'ytán vl- 
sclésro engedélyezett magyar állami 

ozimor
Ajánlják: Prof. Dr Korányi Frigyos főrendiházi tag, nz Országo’ igazságügyi tanács elnöke; P.of Dr. Kétly Károly, n Megver Orvosnővel#'g elnöke, 
prof. Dr C Malbran, a Közegészségügyi !■ náci d|n< ke Buc nos-Aineszbí n; Comm. Prof. Dr. Giusoppe Lappom', Xllí. L<?«» pápa ö .Szont.ié- 
génck orvosa Rómában és ezernél több belföldi és külföldi kiváló gyakorló orvos, tanár és vegyész Dr. Rn-gicr Guszti.v, a kolozsvári egyetem 
pcóizí»éfliin lanár.'i az 1903 évi XII. magyar balnoologini kongresszuson, a forgalomban lévő különféle ásványvizekm k biictcik.loj.iii szempont- 
bői történt vizsgálatáról tnrtott olöudftsábjn a Icgliszlábbunk a Szl-Lukácsfürdöi Kristály forrás ásványvizét jelenléti, li

Szerit FriilcácRfi'irdó kutv’rillnlnt Bnrlríit.

Kri%25c3%25a1t.il/f%25c3%25b3rr%25c3%25a1


BUDAPEST-
VI, Rózsa utcza 85.

legkitűnőbbelismert legjobb és

K z r< lagos 
gyáítJ :
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V ___ ...
t gyomor- és bólbsjok ellen
ís. . i. nwl. n i7i r
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Mid. dr. Traub Jótstf 
qyomorpora a

Sastricin
oivofitnt) mc.vi«6<tlva is 

kipróbálta.

Ezer és ezer rn.hr, I nWíte. fT™" 
bélbnjok miatt »»>g«»ru diétára u '
mi ólriiilel megkeserítette A dr. Trau fu 
Gastrlcin pyomnrporáimk I nszralatsi u in 
ezéii dieia betar'.ásn már rov d idd t. 
telimen fölislopi-. Bolcfek, kik erőinket du 
énlilkozés folytán nyerhetik vissza, «z 
Gastrlcin hrs-uálalával tökelote.en elérhetik 

Gistricln lurli.itós szer a Kor-bujokna 
un ni gyomorgörcs. böfögés esiknrás. gyomor 
lAjls. hányás, görcsök, undorodna és szék 
r» adósnál, főfájásnál könnyítés folytán rögl 

.11 OS huzamosabb h.Hsználalnél krónikui 
„i.njvk 1 biztosan hal. • 

Y íni-hek eddig mind, n szernek ol'en állottak. 
; A Giitrlcin iim hashajtó izcr, ezért a 
* izékelést tökéletesen szabályozza. Bővebbet 

proinrklu.ok a tál Orvos uraknak ingyen 
minta Kopható a leg öbb gyógyszertárban.
Főraktár: Salvator gyógyszertár, Pozsony.

Nagyién krpbnló rroguslii tlzlelokben.
Nagy doboz ö t< r. Kis doboz 2 korona. 

Bérnierlvo 2C, ajánlva ó5 fil'.éncl drágább.
*

Teljesen ingyen!
dohin ki u pénzét, ha ér- 

után/Mtok által
magát ,«láinltanl, 
valcdi amarikai 
Nickal 

>NKEF. ROSKO F ÓRÁM 
(Antimagnctiqua) 

■zabadal íra
tott Rnail 

■r.ámlappal.itt 
lat hat m lila 
»7»riiit Béórai 
járással «g\e 
cűli. Kivái*  
ellenálló kv- 
pe»KÓge. vala 
mint p<mto« 

jínása sltal a 
j. gl.tdvultt b 

ó» a létv/ű 
Ivgj'di strapa 
ura. Kűlöuő 

ven ajánlható 
tisztel, nuli, 
vasúti hí'a 

Htaln kok < • • . . ; \ őrség, kalauzok, gáp« s/ek
mii.duz-k 1 ... Kik e!_.\ (ró-, m. gbizhnto és tar-

f ' •«’ aki. .... A1.1 .-L.( s/óp ni, kel lánc/c/.al és
| ' *! »•; 'ü't 6 korona 3 évi jótállással 3 drh
a. iieliiél ctiak 5 korona - m megf< !<-ló< esetében 
N-»ir-ifin. ' | nzt lits/aadom Szstkűldén az
E 1 amc-iik i (ítagyárak ve. ét képviselete által

HBÖHNEL MIKSA óaA»
Bice. IV M-irgaretheretraiso 48 70. 

» <■• «•> i.)-. bll.iiní hivatalnokok szállítója. 
EnvAs Kviv.l... K 1: |,lvl,.tokkril
B • pnidr en ez. inlnpi ni ajánlanak. Ilv óm nálam 
fl fi t 7ó ki •- : .t gjepy z< m. hegy ón iirm vegyük 
giernskeiiő. ., s. ,\z én óraim finom azabadal-

l ett l.n iiiIí ] n;.] M entik ellátva, pontosan
nháiyoíon.. .. miixíeiit, a mi nincs fenti ezég- 
;«»«vzéssel e. ívn. utaMtsunk határoxottan vissza.

llapitt.-.l ót

J?.. .T,.—. P.»
O Z

I

Olcsó íüzifo eladás 
bjobb min ő.ifoii estrdoron "árat 

eda mm, l kiróna 30 filhrórt fait 
hot fgálltvu kapható'.

9 fíLVMliXTUÁh HELA ® o 
ípiiba <•< tiigifa kercskfilónt‘1 l Litvánban 

l*onto.i  és gyors kiszolgálás

^lisíiíl Cd e
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám. -J-+++

Mindennemű koporsók kaphatókjírcz-, keményfa- vagy fényezett diójából 
ki«ebb-nagyobb méretben. Szemföddelt, 1 _
Szobabehuzások, ravatal-felállítás, a személyzet diszes egyenruhában, 
mellett fáklyával, — nyitotl halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi,

is, minden felszereléssel elfogadtalik. 
Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek.

virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák 
a gyász.kocsi 
akár vidékro

A ez ól « kék l2^kb,rí1’
Rőt, moha, tagozott éa dlagonal (x*  01*0 II Alt 

Gyűrűs és sírna aczél km íz. földi hengerek, 
Agricola vetögépek,

Arató-gépek 
fűnek, herenek, 

azónagyüjlökóa írató gerehlyék, szénafordltók 

Szabad-aszaló készülék %»i4k".Í’ 

Bor ét gyümölcs njtők
G y ü tti ö I c c é ” nxölö*ú,ók  

él bogyóinorzaolók,
Önműködő azabadalmazott aiölö fecskendő 

,.S Y P H O N I A" 

Tormáne^ é» vértetú pusztításra 
Szállítható takarók tűzhelyek, 

legújabb szerkezetben

MAYFARTH PH. és Társa
--gazdasági gépgyára, vasöntödéje és 

Aian ia72 BECS, II! Taborstrasse 71.
KI Lststvt tstib mint 500 srsny, Misí *s braaz irMis’l, az t»na »«,yatib ki a tiltásokéi.

lUr/.lvtn árjogyz.ék ói számos «l«,m*ró  levél ingyen. - Kópvlsolök ó» viszont olárásitók keresletnek.

tnm tisztelettel K a I z e r Istvánná QiulőlKn Kosuth- 
Lajos utcza 473. i>aám.

iT 1 Aki áliilás. görc-űk és más Ilyen
in."’-n ■«'—»— idept'éntnlinakbon szenved. kór

jen brobsfirliii tói. Ing\i’ii és liérnient ve kap Itató a Itattyá 
Byijyszertár utján (SchwanonApstheka Frui'kfurt a. Mj

-r‘ k’arrMemda.

cvélhordó.

JöÓ*7  Gödöllőn, a lég'a ú'czában All 
llüZ ö s*oba,  k'-nyhu * ntéllék épü

letekből. Bővebből Mtittiz JAnoa

lift fiYFKMFK Sef<-.-yl és liiuáciolnyiij- 
IIUImU I L.lál lUlíl tok_ bziilós osot.knél 
tuigy gynknrlatlnl I Írok. C-ö lo Annit egye temi 
szii'ósznö. Peronra József tér (Adler ház) Gödöllőn

KÉK
ruhamosáshoz 

legjobb kékitöazer.
_ Törvényesen védve.

Mosó-intézetekben, háztartásokban 
legkedveltebb rnhakékito.

Olcsó és fólülmulhatatlan 1 
klsjűveg 21 fillér. tizszorl 
degondö. - 1 üveg 1 00 kor..

v, üveg 1 korona.
Kapható mindenütt.

Utánzótoktól óvakodjunk I

Cséplőgépek
uj KtnCeyürüvfl ellátott f’rgís tíipifjaklil 

kézi-, járfli’') 
és 

gőzhsj táv a.

Járgányok
v—6 vonó állat befogására, 

Legújabb gabona-tlsztltó-rosták, 
TR1EUERF.K és KUKOR1CZA MORZSOLOK 

Szecika vígók darálók, rspavigók 
Széna és szalmaprésák ^mihaták 

valamint minden más fajta gazdasági Répákét
késxltonek óm szállítanak

vaihámormüvok 
OCO munkás.

J3OJÍSZCJC
(('s i k megyében)

FUrdöidtny jutiiui l()-iöl nzaptsm 15-ig
000 ni. maga*,  ás fenyvezek között fekvő Klimatikus 
gyógyhely, világhírű hideg lobogó fürdőkkel, erős 
vasas forrásokkal, kitűnő vasláppal, jól,berendezőit 

híd ágvlxgyogy Int Szettel.
xállodakhan és uisgamillákban 600 szoba: kétágyas 
szobaárak idényre fJJ—160 korina az bókhoz konyha 
30—ét) kor. Olcsó fürdőárak, jó élelmezés, piarcz, két 
mészárszék helyben. 3v kmtrt meghaladó pompás teta*  

utak a fenyvesekben, remek kiránduló helyek.
l'Tirdöorvos <1r. Vámost/ Zoltán egyet, magán tanár 
(Jun. 14-ig Budapesten. Vili., Sxentkirályi-uteza 6.) 
Közlekedés Szász-Régenlg sasuton. Naponta gyora- 
kocsi-árnt váltott luxakkal, gyömörü szép és jó utón. 
Gyorskocsikra olöjegyezhetni’KapusI Dániainál Szász- 

Régen.
l’iox| ektnsíS*l  és árjegyzékkel szolgál 

HZ i^lIZgRtÓHÓg.

Borvizet lehat rendelni : az Igazgatóságnál. Budapes
ten Édeskuly L , Póczsll és Lsncz uraknál, vldéksn 

a jobb fűszer és ásványvíz-üzletekben.


