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1 arsadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
E I ö fiz 0 t é arak

ér .12 kor Negyed évre 3 kor. 
Fél évre G Egyes szám ára 30 fillér.

«c«ntetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok néni adatnak vissza.

Gazdasági élet.
(ny.) Aratás után vagyunk. A g.izda I 

ilyenkor már körül belül tisztában van az i 
elmúlt év eredményével, s nyugolt megelé
gedéssel, vagy aggódó paszszivilással várja 
a hoss.u telel, ránézve ép úgy mint a ke
nyerét adó anya földre a pihenés időszakát.

A kukoricz.a törés, burgonya szedés 
és a szüret már nem megy munka számba 
s alig foglalkoztatja a gazdát, inkább szóra
kozásnak tekintvén azt.

Az idei ősz azonban egyik sz nzác.ziót 
a másik után adja gazdáinknak. Tanulhat
nak belőle eleget, ha akarnak, mert szeren
csés helyzetük módot ad rá, hogy közvet
len szemlélői legyenek oly dolgoknak, 
melyek megnézése másoknak sok fáradtság 
és költséges utazások árán is alig lehet
séges.

Értem itt a gödöllői mütr.igyaszóró 
és automobil gépek kisérleli bemutatását 
mely a múlt vasárnap történt meg és a 
ma megnyílóit hatvani gazdasági kiállítást

A mütrágyaszorógépek szélesebb költi 
ismertetését akarta az Orszá; os Magyar 
Gazdasági Egyesület elérni azzal, hogy 
mezőgazdáink számára ti ö d ö I I ő n lehe
tővé telte a mai modern ilynemű gépeket 
munkájuk közben bemutatni.

Hogy azonban ne csak egyszerű be
mutatást rendezzen, de együtt >1 okrautalást 
is nyújtson, a dolgozó gépeket előzetesen 
a kebeléből kiküldött bizottsággal megvizs
gáltatta. E vizs. álat eredménye, •—• mely 
bár nem mint verseny Lirálat tekintendő, 
— mindenesetre érdekes adatokkal szol.ál 
a gazdaközönségnek, mei l igazolja, hogy a 
kipróhált gépek mennyiben fel Jtek meg a MiMHWnmn.i1'r-'njr~-"zn'ASunoi.vm•«.niMXAiTOanm ■■■•>

T Á R C Z A
fi són.

Irta : Bresstőtxy llrnö.
A yrdnitkoetkás, hősnőit, u'cza véyén 
Mldooóba tőle a nap.
Haló sutira dús araujviráfyal 
Hintette vfyiy a sarat.

Követ sarat aranyra vállGtlalla
A yy atje búcsú*)  suyár . . .
Amint htünt a nap s kdir.t ti Jtiny , 
líiábat sár maradt a rdr.

Egy szőke fin.
Az anarkixmusról, a nihilisták I'.lhíüuis 

vakm•,rö>’égéröi bos/.'.'í. ;'l!--- lá-éh.iz tera
szán. Mindenki elmm-dta v. I imnyH a lelt pro 
pagundájaról, uz egyik Hi t !' - n H ••yG.us.--ag- 
nak bélyegezte a lii'-'.i •/ ■' I ’• “ ‘‘‘
munkáját, a másik hősöknek i. iío’.i 
n véras munka u'án a v.i'h.u; n. u.'i.LGiva1. 
fanatikus lelkesedé- I mennek a halálba. Togjcr 
oz utóbbiakhoz cnllakozotl.

— Etil nm V-tillant I, innor a v. rp dra ló- 
pMt — mondta. Aki oly nyugalommal hal meg, 
mint ez a tojfö.ös szájú fm m in l-h t, 1 -
ges gonosztevő. Hiúba, t.zí’k nz en.barna imgi\o 
ződésből ttS/ilc, amit emlékszem! , i>z vinlnrnég 
apostolainak Urijik masukat.

A kis doktor. aki étidig es'ond-.scn hal grultt 
a véleményeket, közbeszól’.:

— En nedi-' ■ zt mn <brn, lm<;v i-ieyb l>b r»*

MEGJELENIK MINDEN VASRNAP.

Felelős szerkesztő: N y i ry Lajos.

hozzájuk fűzött követelményeknek,
13 rálát alá került a következő négy 

gép : 1-Bayer Károly 2. ClaytonesShultleworlh 
>Schloer» rendszerű 3. lloffher és Schranlz 
»Voss« rendszerű 4. Propper Samu »Vesl- 
fá'ia« nevű mülrágyaszóró gépe. Ezek kö
zül különösen a 2 és 3. számú gép sok
ban megközelítette a meglehetős szigorúan 
megállapított követelményeket, és a magyar 
gazdaközönség mindenesetre örömmel ve
heti tudomásul, hogy a mülrágyaszóró gé
pekkel szemben eddig tanúsított — sok 
részben jogosult — ellenszenvre többé ok 
nincs. Ha a jónak bizonyult kél utolsó gép 
nem is mondható minden tekintetben ki
fogástalannak, mégis annyira már tökéle
tesítve vannak, hogy azokat a gazdaközön
ség bátran besorozhatja rendes munka 
gépei közé.

Mivel azonban két napi próba nem 
elegendő arra, hogy egy mülrágyaszóró gép 
munkaképes:-égéről teljesen végleges ered
ményekre engedjen következtetni, a bizott
ság a két kiválóan jónak mutatkozó gépet 
még további kísérleteknek fogja alávetni, 
mély kisirletek eredménye az Országos 
Magyar G izdasági Egyesület hivat das köz
lönyében, ii >Köztelek<-ben még ei évfo
lyamán részletesen közölve lesz.

Ha a két napi kísérletezés absolut 
eredményre nem is vezetett, mindeneseire 
nagy eredménynek mondható, hogy két, — 
a mi viszonyaink közé is beillő — jó mű
trágya szóró gépet láthatott munkában a 
gazddiözönsé . Volt ott azonban még 
egyébb. Egy automobil cséplőgép mely 
egyszersmint eke is, k< t hatalmasSack-féle 
gőz eke siti Eíiy efiész kisszerű gépkiállí

gazemberük. Lillám a munkájukat s azóta csak 
undorral tudok rájuk gondolni.

— Hulljuk a doktort! Jíondja el amint lá
tott I hangzott mindenfelől.

A kis e i.ber cdig, akit omigyen aposztro
fáltuk, ni■•gigazgatt i a büomüTógét a czigarolláru 
gyújtva belefogott;

— Diákkoromban lát’am. Egy oszlondőt a 
párisi egyelőmén hal'viilbim, akkor esett meg ez 
a dolog. Szegény ördög létemre alig hagyhattam 
cl a Qirirli'T L .tini. Ott lakiam egy hatodik eme- 

i I ii mnnsard szobába, inelv bizony többször Iá- 
I toll koplalni mi.it nem. V. c oráxni vendéglőbe 
| jártam, o4y kis diákkoré mába n B< ulovard 81. 

Michelm’, ahol néhány diáktársammal lörxsaszla- 
1 hmk volt. Ugyanazc kai az arezokat láttuk min- 

d unnp s igy némi I llünést kellett, amikor egy 
erős februári este uj vendég érkezeti. Magas, iz
mos f ut dombéi’ volt, tiszta de szegényes gúnyája, 

i Lágy szö kj szakálla s duriis, eleven kék szemei 
’ ‘Zb-pné lelték >ápadt arczál, a magas, szőke für

töktől szegélyozolt homlok pedig goi dolkodó, 
. étl-ines emberre vallott Szerényen moghiizódott 
J egy k l s 0 nélyro szóló kis sarokasztnlnal s igy 
' fé!-r. i (ilddöz.s után anélkül, hogy a vundéglö- 
, ben cs k eg szer ii i öriihazett voln", távozott.

8 azt. n h’i' hón'pon ál mindennap inogj Mont. 
K'cdl. unalmasa szőke omb r-d, dör- 

mögl'.! F lln*  r.
A kis d-.ktor néhányat szippantott a cziga 

ralláj iból, c.nik azután feleli.
- II.t valami rogényhösl váríá', igazad van, 

i do légv c ak türelemmel öregem.
Olt üli a kis saroliaszlalnél. anélkül, hogy 

l ho.-- zn hónapokban ál mák egyeilonogysrer is 
1 áli' 'on>i val ikiv'l. (Tgynz a pinczár

líeerkesxtösíff én kiadóhivatal:
Aszódon, Grosz. S. papirkereskedéséb»n.

I [irttetősek :
•gyezsóg sicrint jutányos áron kőzölteta.k. Nyílt l«ra

»'■<> fillér Előhzi-táinknek nagy árkadv.Mtéay

tás, mely sok sok tanulsággal szolgáll még 
a teljesen laikusnak i-'.

A másik hogy úgy mondjuk országos 
esemény a hatvani gazdasági kiállítás 
melyet a hevesmegyei gazdasági egyesület 
rendez s mr.y a mai napon fog megnyittatni-

E kiállítás tetemesen túl haladta az 
elő irányzott méreteket, a mi I étségtelen 
bizonyítéka e vi lék gazdasági életrevaló
ságának,

A bejelentések alapján kiküldött tu
dósítónk a következőkben irta össze a kis 
állitók névsorát.

Dr. Molnár István Bpest főgymnasi- 
umi tanár (Bőrvédő) megvédi a csapon 
járó bort ; virágosodás, eczet iz, színe 
hagyás, zamat és erővesztés ellen.

Forgács Mihály Gyöngyös-püspöki (1 
drb. borjas telién).

Szabó B >.Ia Gyöngyös (bor, aszú Fur
mint s vörös.)

Scheidl Ágoston (2 bonyhádi borjas 
tehén)

Kürti János (huszár 1 éves vörös tarka 
üsző.

Frank Henrik Gyöngyös (fehér vörös 
borok és szőllő.)

Nagy István Nagyréde (2 drb szint 
borj is tehén.)

Juhász István Hatvan (méz és méh 
szerelvények.)

Fábry József (2 üveg szilvórium) 
Fekete Károly (l drb. 2 éves üsző.) 
Braun testvérek (G drb szí.néni báli 

bo ju és tehén.)
Hercz Jenő Miskolcz (uj szerkezetű 

boiprés)
Nagygombosi uradalom (szőllő, bor, 

seprő és törköly pálinka )

szolgálta ki mindenuap s azzal is csuk annyi szót 
váitott, amennyi az étkezős körül elkerülhellen 
volt. Mód fölött fölkeltette a kiváocsiságunkui.. 
Eleinte bosszantott néma zárkózottsága. Gúnyolód
tunk fölette. Később abban állapodtunk meg hogy 
valami súlyos titka lehet s azért nem érintkezik 
senki ol, m hogy a leikébe véletlenül bepillantást 
engedjen. Azt akartuk legalább kisü-ni, n ifele 
nemzclsegü, L< hetollen volt A pinezér is ciak 
annyit tudo;t róla hopy esténként egy soreg fran
czia s ideg n nyelvű újságot olvas, amikit magá
val hoz s hogy francziául kissé id<genszerü kiej
téssel bőszéi, do fohékonynn.

Nem is törődtünk velő aztán késő ő zig, 
amikor megváltozott magaviseletével önkéntelenül 
is magára von’a a fegyelmünket. Kiesett s fleg
májából Nyugtalan lolt. Néha azon kaptuk, hogy 
hossza* ”n, gyanakodva nézi egyik — másik ven
déget. Különösen egy munkásnak látszó koros bb 
vendég keltette föl n f gyeimet, nki ciak néhány 
nap óla járt a ko-emi.iba.

Egy csúnya novnmberi nap m^azlán kipat
tant a titka Mets'.ö hid.-g szól söpörte végig az. 
utcz.áknl s nz eső n cg.ill.is nélkül zuhogott. Nem 
I ehetett elmenni a korcsmából. A szökő emh'-r 
is, tovább maradi a »•< mié nél. Éjfél után mégis 
ő távozott elsönok. Utána a munkás merójzkedett 
ki az utczára. Később engedett a vihar b ugv 
két óra felé ón is h izafolé indultam a St Mi- 
chelon.

A kis doktor itt kis szünetet tarlóit. Az 
arcza kipitull, a szemei csillogtak az izjatott- 
Báglól.

— A végén vagyok fiuk. A b< tilevmd egy 
sötét, szűr mellék ulczájából, a nev« re mm em
lékszem már — lármás hangok haloiiak hozzám 
[J'ái a jártam a dolotf”sk A vr.Ji1- v-gv öf<>

1 az egyedül elismert kel
lemes ízű természetes

hashajtó >zer <■'*
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Dcutsch lg és fiai hatvani ezukorgyár (a 
hatvani ezukorgyár gyártási termékei ki
tüntetések s a czákorgyárhoz tartozó 
puszta varsányi gazdaság termékei)

Viola János Hatvan (1 drb 6 éves 
tehén)

Rhédey Béla gépraktára (szőlő művelő 
ekék, szőlő zuzók s szőlőműveléshez tar
tozó eszközök)

Hirling János (lépes és csurgós méz) 
Juhász István (1 tehén 2 üsző)
Dr Platthy Adorján László (vörös bor 

és szilvórium)
Id Iloffer Sámuel Gyöngyös (bor szil

vórium és törköly)
Spitzer László Rózsa szentmárlon 

(szőlő és bor)
Dr Csányi József Ecséd (20 faj cse

mege szőlő, bor és méz)
Nagy gombosi gazdaság (különféle 

szarvasmarhák 14- drb)
Esztergomi István (tehén és borjú) 
Hungária műtrágya kénsav és vegyi 

gyár r t (műtrágya)
Nagy János Hatvan (bor, szőlő és 

alma, körte)
Nagy M Mátyás (8 drb szőlő 

terméssel)
Viczian Antal Bpest (ezer jó bor 

évi termés)
Fehér István Fülöp Hatvan (12 

görög dinnye)
Nagy Fehér István Hatvan(f drb 

borjú
Hirling János állatorvos (szőlő bor) 
Magyar szőlő és gyümölcs termelők 

szövetkezete (gyümölcs csomagolásra al
kalmas tárgyak)

ifj Hirling János Hatvan (bor)

tőke

1900

drb

ÜSZŐ

Ergo dico
(Folytatás.)

(EKHO) E folytonoi liarcz. az alemek hely
zet változását idézi elő, de bizonyos időpontul 
concenlrálva tekintetünk egyforma situatiót con- 
atatálhalunk:

Vegyük tehát — egy special helyzetet ki
szakítva az általánosból — pl. Gödöllő életvilágát 
sz.omügyro. Milyenek most vagyis egy bizonyos 
időpontban itt az érdekok, miféle köröket alkot
nak és hogy állanak egymással szemben?

Előre kijelentem, már előbb is hangoztattam 
hogy Gödöllő csak mint nyaralóhely érdekel, 
erak erről fogok beszélni.

Elsősorban vannak bensztilöttek és nya
ralók.

A lienszü öltek ismét olyanokból Állanak, a 
kik a lakásaikat a nyári hónapokra bérbe adják, 
tehát ez. is kereselforrá.ukat képezi; ezzel özem
ben vannak a vagyonosabbak. Az rlsö osztály a 
mely többnyir. az alaóbb rendünkből (nem jogi-

dik ház elöli n járdán egv sereg ember állt ha- 
oinba verődve. Kendőr is volt közlük. Oll térdelt 

a járda rzólén, egy inozdulallnnnl fekvő ember 
mailéit. Orvos vagyok gondoll-mi. hátha segíthe
tek. Lehajoltam a rendőr mellé s a vér szinte 
megdermedi eleimben, mikor az emborben a 
szőke idegont ismorleni föl. Haloll volt már. Há
tulról eznrlAk le A gyilkos biztos kézzel dolgo
zott. A szívéi szúrta kérésziül. Az á'dozal mellére 
tuzvo egy kis ezédulán ez a kvt sor állt fran- 
cziául:

„Wusziliev Iván! Az árulónak meg kell hal
nia. A bizottság.4

Másnap megtudtam az újságból, hegy Wa 
sziliov hun vgyelcmi tanár volt valamikor Moszk 
vxban. A gyilkosát persze s< hasé találták meg.

, __ Iftdásx Xsif/mond,

• Arany-por.
Ki jó tanácsosai kíván estik segiteni rajtad 

az. ritkán jó barátod. J

Áron Író. ki csak azért ír, n-.rrl babérokra 
olyan mint n hold: fény ik, de nem me-

RilkAn nyeri meg a nagy, korlársii
domlelt tiszteletét. Aki la! ültet 
unnak árnyékában.

miig 'r- 
rilhAu pihenhet

Minden népnek ven öjrir.l 
ná«n dicséri n n u’liit, szenved 
sokat remii a jövetel.

az jön el reá, akit a szive vonz oda 
igy biztos hogy nagyon sokan leszünk. 1

lévőn 
tudó- 

hí-nem

HZ 
ur 
a

lagl) éi a szegényebb zsidókból All, reá van utalva 
a nyaralókra. Kötelesek tehát nemcsa k rendes, 
tiszta lakást és udvart (persze erről mindenkinek 
egyéni fölfogása lehel) szolgáltatni, hanem az 
ulczák tisztaságáról öntözőiéről, kivilágításáról és 
végső sorban arról is gondoskodni, hogy fentiek 
a társadalmi éleiben szabadon mozoghassanak és 
ne legyanek indokolatban egyéni összeütközések
nek kitéve.

Vájjon a bérbeadók elegot tesznek ezen kö
telességüknek ? Nem I

Nem akarom kétségbe vonni jóakaratukat. 
Ciak a tényt konstatálom.

Kérdés tehát, miért vannak e követelmények 
melyek — nem bírom eléggé hangoztatni, hogy 
— teljesen jogosak, a legnagyobb mértékben el
hanyagolva, figyelmen kívül hagyva?

A feleletem mert ezen érdekkör szembe ta
lálja önmagával a másikat az u. n, h a t a 1 m a- 
sakat, a mely osztály a közt tekintve — sokak 
nak — indoktalanul a priori elnyom minden ezen 
téren való fojlödésl.

A vagyonos, az uralkodó elem, nem 
a nyaralókra utalva, egyáltalán nem vesz 
mást a szegényebb osztály érdekeiről,
önczólulag elsánczolja magát minden külső táma
dással szemben. Az ö egyedüli érdeke őzen szem
pontból, hogy tekintélyét, hatalmát erkölcsi pres- 
tige-ét a bérbeadókkal, de főképen az üdülőkkel 
szembon megőrizze.

MI érdeko a helyi inteligentiának és vagyo
nosabb elemeknek hogy a fővárosi nyaraló pub
likumnak átadja a nyári hónapokra a dirigáliót 
vagy hogy csak helyet adjon maga meilelt a zöld 
tisztulnál ? Semmi.

Sőt féltve őrzött hegemóniája őzt határozot
tan perhorneskálja is.

Mit törődik az a gazdag kereskedő 'mit 
a hivatalnok és egyéb a »gentry“-hez tartozó 
hogy az a pesti honpolgár szomorúan kesereg
dolgok ilyen állapotán? Legfeljebb csak annyiban, 
hogy előre kell gondoskodnia, nehogy neki is 
olyan drágán mérjék a húst az eledelt és minden 
más portékát, mint az üdülést kereső halandónak 
a ki végtére is — szerintük — azért jön ide, 
hogy pénzét itt hagyja.

Hát ez az egy — do csak egy — pont az, 
a hol a két elem véleménye találkozik.

Mert a nyaraló is koncedálja, hogy a pén
zét itt hagyja, de hozzáfűzi — a saját érdoköróre 
tekintettől — hogy ellenérték nélkül. Hiszen az 
az osztály jogos követelésnek tekinti azt is, hogy 
n stabil lakóknak kellene gondoskodni arról, hogy 
az üdülők minden lépését kellemessé tegyék. En. 
nek kierőszakolására van is egy fényes fegyve
rük : elmaradnak, nem koresik fel többet Gödöllőt, 
ha nem teljesül kívánságok.

A komoly szemlélő láthatja, hogy a nyara
lók nagyban gyakorolják magukat e fegyver for
gatásában Mert fogyunk, évről évre apad a lét
számuk.

Imo az önérdekek collusiója. E merev ellen
tét, a melyet csak fövonásaibun vázoltam, u’jál 
szegi minden fejlődésnek.

A haladás pedig létkérdéso Gödöllőnek.
Félve kell tehát verni az útból e nagy aha- 

dályt j
Hogyan? azt majd nieRviláritani igytkixem. 
E/yelür. kérek egy heti türelmet.

(Folyt, köv.)

11 I R E K.
Polner Lajos.

Alig van nál.i szerényebb ember s alig 
tett volna fele-van oly.in aki antiji jót 

barátaival, mint ö.
Nem csak e j’árás lakossága hanem 

ez az egész vármegye ismeri a nevét s 
akinek vele egyszer dolga akadt, áldja jó
ságáért, dicséri jó szivét.

Mint ügy véd s éveken át három pénz
intézet ügv.sze, volt alkalma közvetlen 
köxelböl látni a nyomort s válóban > j y 
vagyont lenne ki az az ötszeg, uniil ő ügy
védi dijakban elengedni', fel nem sz; mi ott 
a szükségben Imiiknek. Polner La josl tm sl 
mártod ízben éri kiráb i kjiüntetés. 1896-ban 
a Ferencz József rendet kapta s mórt a ki
rályi tanácsossá lett kinevezve s a legfelsőbb 
2?) .tí pnvi'alkozása őszinte örömmel 
tölti el a mi sziveinket polgártársaiéi, kikelő 
szere elével el halmoz.

Gödöllő polgársága o hó 12-én szom- 
’« on este tiszteletére a gödöllői c sinó 

he ile.né.tyezés5r<; tíz Erzsébet 
társas váci órán gyűl össze s 
ünnepelni ő i magyar szokás 

kilünlidése alkalmából,
A tz retet unn pe le: v, ez, mert c^ak

________ y.
* toszkánal nagyherozeg megérkezés, 

hó 8-án déli 12 órakor érkézéit meg y P. J 
nánd föherczeg, toszkánai nagyherczeg Gödíiiiz'1 
kíséretével ée üt hétig fog itt tartózkodni ? 
öreg nagyherczeg kitűnő ügyészségnek örvend i. 
magas koránál fogva testtartása többé nem .,’t. 
ruganyos, kinézése - különösen ha kocsiban w 
nem árulja el magas korát s kedélye is égés,, 
a régi. A nagyherczeg penteken már Valkón ’ 
d*“olt Raj1,lin J*nos föerdósz kalauzolása nttl*

Esklivö Gödöllőn. Augusztus 29-én szomt, 
ion vezette oltárhoz a gödöllői kath. templom!,,*  
burai Géza, váczi lakos, helybeli jónavh 
iparosunk S z e d e r J á n o s és nojo S 
1 írok Paula csinos, ifjú leányát M a t o> t A fiatal párt Dr. p’rLsiTszky 2 
plébános eskettette meg. A templomot ez a k 
lommal előkelő közönség töltötte meg. A fénye,’ 
oskuvön násznagyként; W e i a z b a r t h l 
nos és Gyulay Mihály, násznagy, 
szonyként: Gyulay Mihály né szeroie 
Koszorús leányok - egyik csinosabb mint a ™ 
m C • b P’rok kte,i Lágler Etelka, Cseri Rózsi Német 
Mariska és lmján Mariska voltak. Az egyház 
szertartás után hajnalig tartó lakodalmon vend 
ge! ék meg rokonaikat és ismerőseiket az öröm 
szülök,

A bateg.egélyzö pénztárról. Iparosainkat i, 
mét kellemes megledetés érle. A korületi belez 
segélyzö pénztár igazgatósága értesíti őket, hogy 
a. eddig űzetett 2*  os járulékot 8<’\ora emelte 
!?’ "'Cr' •'.*  .pd!?zldr luls«K°» igénybe vétele foly 
tán az eddigi jövedelem elegendő nem volt • 2 
Tudja meg tehát Járásunk minden iparosa, hogy 
azért a semmiért, amit a botegsegélyzö pénztárul eddig, kapott, ezen túl még többet 'kell fizuié 
mint eddig — Mert furcsa kis egyesület ám az’ 
a botegsegélyzö pénztár. Törvény kötelem az 
tpuros segédje és tanoncza bele való behatására

i 1U keleíf tesz a tanoncz, vagy a 
segud, kap orvost és patikát. — papi fon! 
le. 2 T8'1"1 Ugyan igr el is “keltetik. Tény 
lég azonban az egy orvost kivéve aai ag igazán 
koldusd.jazásért úgy, „hogy megvizsgálja - nem 
kúp semmit. Annak a keze is meg van kötve n 
pénztári szabályzattal, Drága orvosságot nem sza 
b«d rendelnie sőt bizonyos dolgokat,8 mint keze 
le- eszközöket nem. - H„ kórházba viszik a 
bot get, crak bizonyos legolcsóbb fajta kórházat 
szabad választania, ha ott nincs boly akkor haljon 

l '^V'^.flZefSOni"gu « kórházi dint, 
stl). slb. Elmondhatnánk még — © bcleirsQírélvyó 
j énzlár szervezeti szabályzatáról igen gok’szép 
ín»rn ' me,l[.t’k "?lnd mindennapi sérelmei
‘p. 5'u'lkn"k- Cunk nem érijük, liogv
akkor midőn — e járás Iparosai törvény érlel 
g'éh’fö nó8,°u "r !™nének öunóHó botegse 
mec ’és í‘!n r° á 'la'" : miérl no,n mozdulnak 

eg és .mért nem szervezkednek ? - Meddig 
hisz L"rí8 _áJtJ8nlT? é9 P'muszkodva ? Mert 
u án 7.1!i PÚ'“kodnak l’mipszkodnak nap nap 
ónien é, .°lyBn "em “ki « c^ek’és terére
vezkedósro! “ ,"02«a,niat »n*Uó  szer

Erzsébet ünnep. A gödöllői Erzsé
bet unn.pély mely e hó 13-án lesz meg
unva nagyszabásúnak Ígérkezik. Az öreg

hegyi H üvérz társaság tagjai mind meg- 
mertek közreműködésüket. így K. Hegvessv 
Mari gróf Fesztetichné, Demjén RózaPau- 
«y Erzsiké, F.-nyvesy Emil, kilátásba he
lyezte továbbá ksziemüködését Somló Sán- 
vor és n j.s, Vadruy Vilma és Tiirnny Ala
jos i<. Az ünnepélyen a gödöllői iskolák 
növendékei tnnitóik vezetése alatt testüle
tileg fogni k megjelenni.

Mulatságok. Az .Ifjúság- Műkedvelő Asz- 
li minsng ma szepleml er 6 án Peczeien az In. 

din kertben műkedvelői előadással és tánczczul 
''V/ ‘V'’11, ""W "»ár' " Ulatsígot rendez. A mu- 
■ Uság Irán nem csak Péczelen, hol ez az utol"ó 
azy tobklődéa 4I' h“"e'n “ kí>™yéktn " ““l'y

Kirabolt gazda ember. A lavoszi hatvani 
országú, vasár után, egy csárdában, három csa- 
vs gó majd elnyelte szemeivel Szolé Miklós, nagy- 
kát" fuldmivrj (1Z H
l. 19 koronát iiiegolvaHu. Kőim Benjámin, a csa
vargók egyike rúgott valamit lórsr.imik, niirovnla- 
menuy.en eltávozlak, Odakint a,mán a lUpa„uH 
Kőim kioktatta czinibortlit n lmgyellaris-vetésre 
amely azaz eset közül I ilenczv-nkilenezsztrsiketül'

'i > SZ ° "7-"" " vú-ó.tO-en keresztül ha
ladt, Schwotlzer belenez a népiden helyen el
rohant mellette s elejletto papirszelct«l.kol iól
m. glombt láiczájiil, Kőim. uH időközben a gaz
dához szegődött, hirtelen fölkapta n tárczát és 
sokat m omló hunyorgtilátsal cdn súgta Szelének
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—Majd osztozkodunk rajta. Sok pénznek: 
kell bonná lenni meri marhakupecz vesztette el.

Alig akarnak azonban hozzá fogni u talalt 
kincs nwgolv ásásához, a mikor Schweitzer Ferenc 
olt termelt Szvóboda Lajossal, a harmadik czin- 
kossal s véresre verték a szegény özeiét, azután 
pedig elrabollak tőle a lobén árát. Az agyba -főbe 
vert ember tizenhat napig nyomta az Agyat, a 
csendőrük pedig még az nap kózrekeritettek Aszódon 
egy kétos hirü mulató hülyén a csavargókat, a 
kik azonban akkor már a pénz egy részét eldor- 
bézolták. Az egri nsküdtbiróság Schwoilzert és 
Szvobodát rablás büntette miatt hatévi fogyházrn 
Kohn Benjámint pedig, a ki a tervet kieszelte, 
öt évi fogyházra ilelle. A vádlottak semmiségi 
pimaszát a kúria movl •‘lutasitoHa,

Bankett Polner Lajos urnák kir. ta
nácsosi ranggal való kitüntetését a gödöllői 
Casinó társas vacsorával ünnepeli meg, 
moly 1903, évi szeptember hó 12-én szom
baton este az Erzsébet királyné szállodá
ban fog megtartatni. Részt venni kívánók 
a gödöllői Casinóban kitett ivén jelentkez
hetnek.

E veszett egy zöldes barna szinti kis bőr
táska benne egy dupla fedelű arany úri óra ós 
egy pénztárosa 1' forint és egynéhány krajezár 
tartalommal, továbbá ö/.v, Riskó Ignáczné nevére 
kiállított Kecskemétre szóló v. suti jegyek. A be
csül les megtaláló a pénztárcz»i tartalmát megl 
tarthatja a lobbi; pedig szíveskedjen lapunk ki 
adóhivatalába v. ;»v a városházára beszolgáltatni*

Sorsjátek az idegenfjrgalom emelésére. Áz 
idegenfm ;.a'mi valialat, mely rövid fennállása óta 
már is számtalan bizonyságát adta közhasznú 
szakavatott működésének, legújabban a kormány 
engedőimével és ellenőrzése mellett utazási sors 
játékot rendez, A sorsjáték 100C00 drb. két koro 
nás sorsjegyből áll és annak tiszta jövedelme 
kulturális czélokra fordittatik, névszerint oly in 
tézmónyok javára, a melyek hazánk egyes vico 
keinek fellendítésén munkálkodnak és idegenfor 
galmunk fejlesztését elősegítik. Az egyes nyere
mények tárgyát vasúti körutazási Jegyek, bel és 
külföldi szálloda szelvények, magyarországi fiir 
dőhelyeken nyaralásra jogosító lakás igazolványok 
főrdö idény jegyek stb. kepezik. Nem kételkedünk, 
hogy közönségünk eme éleire való eszmét felkn 
roija s az utazási sorsjegyeknek óriási kelendösé 
gük lösz. Az idegenforgalmi vállalat gondoskodott 
arról, hogy sorsjegyei úgyszólván mindent’tt kap 
hatók legyenek.
V. 663 6 számhoz 899.

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a gödöllöi kir. járásbiró 
Ságnak 899 évi V. 6jc6 számú végzésével Dr. 
Gaál fejlek ügyvéd által képvisólt Sommer testvé
rek felperes részére Woiszkopf Adolf alperes ollen 
600 korona követelés és jár erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytán alperestől lefogla t 
638 korona t‘0 fillér becsült ingóságokra a fent- 
idézett gödö löi kir, járásbíróság fenti számú vég 
zésével az árverés elrendeltetvén, annak felülfog 
lakaténak követelése erejéig is, a mennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertén: volna alperes lakásán 
Gödöllőn leendő megtartására határidőül 1903. 
évi szeptember hó 16. napjának délelőtti 11 ’ja 
órája tűzetik ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorok 
szikvízgyártó gép, és üvegek s egyébb ingóságok 
a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés molle*,  
szükség esetén becsáron alul is clfogmk adatni,

Felhivalnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielógitletóshez Uifinuk jogot, amennyi 
bon részükre foglalás korábban eszközölte:ott volna 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
misz •rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
tnogkezddseig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban 
beadni avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. 

a törvényes határidő a h rdotménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól 
szárnittalik.

Kelt Gödöllőn, 1203. évi uu;usztu< ho 27. 
napján,

Böhl Ambrus kir. bir, végrehaj'o*

472)19(13
Árlejtés.

Az aszódi magy. kir. javító intézel 
részére az 1904. év folyamán szükséglendő 
mintegy 600 mm. barna kenyér 60 mi::, 
fonér kenyér, 7 mm. száraz zsemle 8 mm, 
1-es színit! buzalisz', 20 mm 4-es számú 
búzaliszt, 80 mm 5-üs számú buzalisZ 10 
ram rizskása 5 min árpakása 8 mm kö'es 
kása 12 min búzadara 6 mm tarhonya tő 
kgr köménymag 12 kgr vegyes fűszer 60 
kgr paprika P.O kgr fehér koczkn-c ukor 
15 mm konyhasó SO mm bab 20 mm 
borsó, 2> lutri lenes: 150 in n burgonya 

■10 mm savanyított káposzta l mm veres- ' 
hagyma 20 kgr foghagynia mm zöldség 
50 kgr tehén-luró 20 kgr liptói luró 60 kgr 
juhsajt 12C0 drb tyúktojás 20 hektoliter 
vezet 4 mm csizma fénymáz 10 mm niosó- 
sz ppan és 50 min kőolaj szállításának 
vállalkozói biztosítása tárgyában, a nyilvá
nos árlejtés folyó évi szeptember hó 21-én 
d e. 9 órakor fog az árlejtést hirdető intézet 
tanácstér lilében megtartatni.

Az árlejtés ugyan szóbeli, de a most 
említett határidőig Írásban is lehet tenni 
ajánlatot,

Az úgynevezett pót és utóajánlatok 
nem fogadlatnak el.

A ki szóbelileg óhajt áriejteni, köteles 
az árlejtés megkezdése elölt az árlejtési 
föltételeket, annak elismeréséül, hogy azokat 
olvasta, megértette és föltétlenül elfogadja, 
sajátkezűig aláírni és az árlejtést vezető 
kezéhez az árlejtési föltételekben megálla
pított bánatpénzt készpénzben, vagy pedig 
ovadékképes értékpapírokban leienni.

Az Írásbeli ajánlatokat ivenként 1 koro
nás okmánybélyeggel kell ellátni, lepecsé
telni és a borítékon a következőleg czimezni: 
»A magy kir javító intézet Igazgatóságának 
Aszódon. Ajánlat nz aszódi ma»y. kir. javító 
intézet 1904 évi élelmi vagy házi czikkek 
szükségletének szállítására mellékelve, 
korona bánatpénz.

Az árlejtési föltételekben jelzett bánat
pénzt az Írásbeli ajánlatokhoz is kell csa
tolni és egyúttal azt is kijelenteni, hogy az 
ajánlattevő az árlejlési föltételeket ol
vasta, megértette és föltétlenül elfogadja.

Az írásbeli ajánlatokban az ajánlati 
árakat nemcsak számjegyekkel, hanem 
betűkkel és korona értékben tisztán ki 
kell Írni.

Az árlejtési fölléleleket a folyó évi 
szeptember hó 21-éllek d e 9 órájáig a 
vasár- és ünnepnapokat kivéve, mindennap 
délelőtt 9 órától 12-ig és délután 8 ólától 
5-ig lehet az árlejtést hirdető kir jiviló 
intézet iratfárárában megtekinteni.

Magy. kir. javító intézet igazgatósága:
Aszódon, 1903. augusztus hó 17én-

Krajteik Soma igazgató 
6798’^'918 "

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllöi kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy lluy Jakab utóda 
ezég végrihajtalónak; Réthy János végit h jtást 
szenvedő elleni 561 korona tőkekövetelés és já 
i'ulélt iránti végrehajtási ügyében a peatvidéki kir 
törvényszék a gödöllői kir járásbíróság terű étén 
lévő Rákoskeresztúr községben fekvő a Réthy 
János ncv'n álló rákoskeresztúri k8ö sz tkvi 
betétben A I 1-4. 6, 7 sor 410311 4103 1 
41(35 4 tsjl 4108 Í0 4103 7b hrsz ingatlanra 
és a 4 -»r 4103(0 hrsz valamint a 7 sor 410317 b 
hrsz. ing.liánon épült, de tkvileg még fél nem 
tüntetőn házakra >042 korona kikiáltási árban 
a rflkoslteresz úri 1342 sz. betétben A f I. sor 
4104(1 in. hrsz. ingulli.nra 21 korona kikiáltási 
Ólban a rái.rslteriszturi J064 sz. beiéiben A I. 
3 sorsz. 4103115|h 2 hrsz. ingmlanra 12 korona 
kikiáltási árban a rákoskeresztúri 1157 sz. tkvi 
beiéiben A + 1 sor 4095 |52 hrsz. ingallanra 16 
kodonn kikiáltási rtrb in a rákosk'T, ízturi 1159 
sz. tkvi beiéiben A 1 sor szám 4104.1 fn hrsz. in 
Katlanra az árverést 20 koronában ezonnol nr g- 

Ilistül Sde
+4-4+ t*metkezési  vállalat*  <3ÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám. -H 4+

Mimii nueiiiu koporsóik KnplinióK érez, kuniéin -fa- va.y fényezett diófából 
kucbb-nagyobb mórtiben. Siemföd-.la't. virágok, szalagck, sul-.o>acri:l<, diagigyartyíih 
SzobabeliiióiiHolv, rnvatul-fel.il i as. ii személyzet tliszes egyenru aiban, a gy szkocű 
melleit fáklyával, — nyitót' h ilollttskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtunk.
(S5- SyászjTísntéseli I ó a alatt elkészíttetnek, -yy.

állnpitot kikiáltási árban elrondollo, ós 1 
fenobb inefjolölt ingatlannak nz 190.3, óvj / „ “ 
te in b o r h o 23 napján d ó 1 o I ö 11 í Hj 
órakor Rákos koresztur községházán ,t| t) . , 
tartandó nyilvános árverésen a niegiiilap: ();t 
kiállási áron alul is e adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ‘.■ira'.’an 
becsárának J0 százalékát készpénzben, ;; ,
1881. LX. t. ez. 42 §-ábán jelzett árft. --i : ,at 
számított, és az 1881. november hó 1-én 
s/eám alatt kelt igazsAgügyminis.-’leri rendt-.i t m.' 
§ áb«}n kijelölt ovadékképes értékpapírban a k. 
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX, t.

§ a ^r^e’ni^^en a bánatpénznek a bíróságnál 
a oleges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű *•  - 
ismervényt áUeolgaltutni.

Gödöllön. 1903. ju ius 16 a gödöllői járás 
bíróság mint tkvi hálósát?.

Lukácsy., kir djbjró

F

vagyis eRvenoven a term.lütöl, önnek köveihez!;., 

ben .teljes j. IAIUs valódi, Immi,.itatlan minőségé^ „ I 

kápzelhatö legolcsóbb árak ma lett
Több .nini 100 000 hnl.ln, jávnszlgetl birtokunk „ 
egrondszero.abl, mádon kozoltollk, kZivéfajtáink 

igen zamatosak és kitűnő minőségűek. Sajtit véd

jegyűnk Jávaflor.

K á v ó -------- -
Jávaflor legfinomabb 4 «/< kiló frt. 6.05 

” finom 4 a/*  n t 5 go
J&vabrasll keverék 4 3*,,  ,, 5.45

Ví"> ös bérmentve minden posta állomáshoz 
szállítva. Árjegyzék ingyen és bérmontvo,

T u i- k <5 s cl' A r s a 
jávaszlgeti nagybirtokosok

Saját termésű kávé ie te, eladás Trieszt vi.-i íl 
deli acqudotio bH.

—------- — I
ü O R s Z K K I 13 O R V I /1 
_______ » savanyú vizek kii-íMvn j;

(P <2? % £ JC
rn jau- (c*i'f»ierjyében)  
Fürdő,diny juniu< 10-től rz.pt un 15-ig 

9oTnn'l"rt*’;| í’, {•?.”,•••*  között tokvfl KlIm.tillUS 
gjoryhely világhírű hideg lobogó fürdőkkel, .ró. 
v.e., forrá..kkal, kilűuö v.eldpp.l, jól,berendezel!

. bldógvJzgyogylatóoottol.
iái odaIOan es megáovlllákb.n 600 szoba : kilégva. 
•zubear.k idényre li1-ISO korona ,z. bűkhöz konvb. 
30-M1 kor. Olcsó fur.ld.rak, jó élelmezóa. piarc l..t 
mészárszék helyben. 3o kmlrl meghaladd pompás «*(>.  

utak a tény vésőkben, remek kiránduló beli ek 
Hirdoorvo. de. Vámoeey Zoltán egyel, inngsn-fsnír 

Ihl'ÜM'Ss'en. Vili.. Szeiitkiiálvi-utosa r. 
Koxlekedé' Szász-Régenlg vasúton. Nupónla 
kocsi arat váltott lovakkal, pyőmőrű szép é*  ij... 
Gyorskocsikra előjegyezhetni 'Kapusi Dánielnél Szász-« 

Régen.
Prospektussal «h árjegyzékkel szolgál 

________________________ it>nzgatÖR. iL■ ;•
________________....  

sllorvizot telist r.ndelni ; .z Igazgatóságnál. Bud.p____
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,'! as 4 btrái- 
d<ituak
Koronák

A c z é I e v é k 1 2i
Rtt, moha, tagozott óa dlagcnsl

Gyűrűi és sima aczál lemez fólsli h«ng?rek, 
Agriccla ve tógépek, 

A r a t ó - y é p e k 
fűnek, herének, 

szénagyííjföka, írató gereblyék, szénaforditók 

Szabad-aszaló készülék
Bor á, gyümölcs sajtók

G y ti Hl fi l c a és s a fi l fi a ú .v fi k 
öi bogyóinorziotólc,

Önműködő •nb«d«lmtzott szőlő fecskendő 
,.S Y P H O N I A" 

Tortttáncs és vértetil pusatitiisrii 
Szállítható takarék tűzhelyek, 

legújabb ozorkazetbe.n

i.-AFa JttLTIaTLastí E> -

MAYFARTH PH.. és I ársa
•—gazdasági gépgyára, vasöntödéje és vaihámormüvek 

a-3p io72, BÉCS, lil Taborstra^e 71. 000 munU.i
Kitüntetve több miat 500 irány, ezlal ea bronz eremmel, nz öisxee nigyjbb kiállítások®1. 

Kc«zlct«ü árjegyzék <•» számol •lóiinerő levél ingyen. — Képviselők ói viszont oláráiitók korestetnek.

El )ÍIci >SÍtl. *!‘ ■» á.má.liya.
■--..i-r-Asa^-s * oak‘> •zent «<l, k*r

Jell ,....!«■«%* * I »ii»«i.i< « hplií’. lka yá
gyógyszertár ,t un t Sí hw*nui Apotliak? Fr.. kfurt a. U)

;H f W * ‘ ? 7 ’7 Se;ó yt és u hAcsot nviij- 
5 * '* * 4 lók. Szülés cseleknél
nnj'v gyakorin ital bírok. C ö i, Ai na egyetemi 
íz ilé.znő, I’ töíi tér (M )zhí>.) Gödöllőn

Jfflfyr'■■’<>? K..'V ■ él r naz.ni p ina III, kli- 
MíLiütíOuá tó "ir'ió.

Bővebbet Irpiiuk l-i: do híva-
lo ,’élht reá

ölödön 
irnhp, 

lőlek bői

r lég’a ú’CTiíhin ál!
L- nyhn m múl lé x #|»ü-
U j.cbbcl Maur. Jánosi

niois"^=~'- v-aiiy ==■■=■■.-

J'isygyol
iM-Jchh. l"tiKtodóMtti 3 gsr.íifjtni 

l< r.l<-,3tta íiapws. — Minitsn 
tarul altat;És :tól4J

Minden-ütt
Bevásárlásnál különösen arra C'gysljünk, hogy 4} 
minden darab sxappan a „Sc.Mci',;'‘ níwal éa B í 

a fenti v&tja^y&k -agyikóveí legyen ellátva. o> ®

kézi-, járflir.y
«s 

gőzhajlásra,

I > ós I tünóbb

Cséplőgépek
.. >4 oj KtiA’v'úrilrd ellátóit rürvfis cssráfjaklil

j ú i' g á n y o k
1 — 6 vonóállat befogására. 

Legújabb gabena-tlaziltó-rották,
Tlilf.1 KUKK é» KL’KOBICZA MORZSOLOK 

Szecska vígók dzrilók, réptvágók 
Széna és szalmapréssk száHhhaték 

I valamint minden máv fajta gazdasági jépekat 

ké'dtenok é< izállitMiak

í

Árlejtés.
Az aszódi magy. hír. javi.ó intézőt 

részére az 1904. év folyamán szükséglendő 
mintegy 60 (hatvan) mm. marhahús 7(hél) 
mm sertéshús’ 5 (öl) mm borjúhús és 
30 (harminca) mm. házilag olvasztott (iltrás) 
sertészsír szállításának vállalkozói biztosí
tása tárgyában, a nyilvános árlejtés folyó 
évi szeptember hó 18-án (pénteken) d. e. 
10 órakor fog az intézet tanácstermében 
megtartatni.

Az árlejtés szóbeli ugyan, do akik a 
szóbeli árlejtésen nem jelenhetnek meg, 
Írásban is tehetnek ajánlatot,

A ki szóbelileg óhajt áriejteni, köteles 
az árlejtés megkezdése elölt az árlejtést 
föltételeket, annak elismeréséül, hogy azokat 

I olvasta, megértette és föltétlenül elfogadj i, 
sajátkezüleg aláírni és az árlejtést vezető 
kezéhez a megálllapilolt bánatpénzt kész
pénzben, vagy pedig ovadékképes értékpa
pírokban letenni.

Az írásbeli ajánlatokat ivenként 1 koro
nás okmánybélyeggel kell ellátni, lepecsé
telni és a borítékon a következőleg czimezni: 
»A magy kir javító intézet Igazgatóságán-k 
Aszódon. Ajánlat az intézet 1904 évi hús 
va; y sertészsír szükségletének szállítására 
Mellékelve.......korona bánatpénz.

Az árlejtési föltételekben kikötött bánat
pénzt az írásbeli ajánlatokhoz is kell csa
tolni és egyúttal azt is kijelenteni, hogy az 
ajánlattevő az árlejtési föltételeket ol
vasta, megértette és föltétlenül elfogadja.

Az írásbeli ajánlatban a szállítási egy- 
ségi árakat nemcsak számjegyekkel, ha
nem hetükkel és korona értékben tisztán 
ki kell írni.

Az árlejtési föltételek a folyó évi 
szeptember hó 13-ának d e 10 órájáig 
naponként a hivatalos órák alatt az intézet 
irattárában megtekinthetők, esetleg le is 
másolhatók.

Magy. ki", javító intézet igazgatósága:
Aszódon, 1903. augusztus hó 17én-

Krsjtsik Soma 
igazgató

Egyet, orvostudor

D r. I R I T Z S A M U
fogorvos

Budapest VII., Ká-oly-körul 3- szám.
Rend. lóvásár-" és ünnepnap is d. e. 

'/. 11 — d' u. 5 éráig.
Foghúzás, foglömés, müfogak. Nem fájó 
rósz fogak egyszerre elkészíttetnek. Mü

fogak egy nap elkészíttetnek.

EGY KORONÁÉRT <I
| portó mentesen küld , az orvosszövet-
| ség sorsjátékéhoz

cgjj sorsjegyei
: az Országos Saj óiroda, Bpest, Ke-

mény-Zsigmond-utcza 11.

Ihízás már október 10-őn. 
1810 nyeremény, t főnyeremény 

4(1000 korona.
Legnagyobb nyeremény tegkedve- 
őbb esetben 5000 

cse fel I


