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E> őfizBté lírák:
* r .12 kor.' Negyed érre 3 kor. 

F,1 érre 6 , | Egyes szám ára 30 fillér.
Malstlen I.T.I.kel nem fogadunk cl. 

óit rátok nem adatnak viMia. 

Ébredjünk, — mire? 
Haladjunk, — merre? 

Irta : C»örg5.
E lapok hasábjain egy czikksorozat 

jelent meg, mely elismerésre méltó tárgyi
lagossággal tárta fel közéletünk nevezetes 
hiányait s rá mutatott azon dolgok 
egynémelyikére, melyek Aszód ha
ladását, fejlődését gátolják. Nezetem sze
rint azonban ezen czikk sorozat egyné
mely dolgokat annyira rezerváltan tárgyalt, 
hogy azok bővebb ismertetése talán az 
ügy rédekében feküdne s másrészt bizo
nyos dolgokkal meg egyáltalán nem foglal
kozott mint pld. a környékbeli gázdaságok 
hozzánk való viszonya s befolyása közéle
tünkre, egyházi ügyek stb. holott pedig 
ezek is megérdemelnének egy szempillan
tást s végül, mert legtöbb esetben a t. 
czikkiró úr ismertetvén a bajt, megelége
dett ennyivel és nem ajánlott egyszersmint 
orvosságot is: ezen okokból s mintegy 
pótlásul kívánok én a hivatkozott czikk- 
sorozatra válaszolni.

Hangsúlyozom itt hogy nem, mintha 
a t. czikkiró úr érdemeiből elvenni akar
nék, vagy a czikksorozat jelentőségét ki
csinyelném, teszem közzé — e válaszomat 
hanem pusztán közérdekből, mert az a 
nézetem, hogy én még egy némely olyan 
dolgot is látok ami a minden tekintetben 
érdemes munkát végzett czikkiró ur figyel
mét kikerülte.  I 

MEGJELENIK MINDEN VASRNAP.

Felelős szerkesztő: Ny i ry Lajo».

Kezdjük mindjárt azon dolgokon, me
lyek a szegényebb néposztályt érdeklik,

Köztudomású dolog, hogy télen úgy 
nálunk Aszódon, mint az ide gravi- 
táló közeli vidéken nagy a munkás n yo- 
mor és ennek daczára nem lehet kapni 
nyáridőn napszámost, cselédet stb. szóval, 
munkás embert.

Nem különös dolog-e ez ?
Nyáron annyi a munka, hogy nem 

kap a gazda munkást, télen pedig nincs 
kenyere a mu íkás népnek. Hova teszi te
hát azt a pénzt, amit nyáron át keres?

E kérdésre egyszerű a felelet : el issza 
a pálinkás boltokban.

Nem hiszem, hogy lenne a földtekén 
sok olyan község ahol annyi lenne a be- 
csali és a pálinka mérés, mint nálunk 
Aszódon. Valóságos bűn tanyák 
ezek, mélyekben az emberölő mérget mé
rik és szolgáltatják ki kis dózisokban 
azesz alakjában a munkás embernek.

Csenevész, rongyos emberek, nők, 
férfiak egyaránt, sápadt, beesett szemű 
gyermekek isszák itt mézzel bekent szélű 
edényből a gyilkos mérget és szívják át 
a testet, lelket megölő miazmás levegőt

Az arölcsi romlás követője azután a 
testi elsatnyulásnak; e kettő szüli együtte
sen az anyagi tönköt, a téli nyomort.

Csodálkozással említem itt fel a ren
dőr hatóság nemtörődömségét. Mintha 
minden ez » legnagyobb rendben volna.

Szerkesztőse# és kiadóhivatal:
. Aszúdon. Grosz. S. papirkereskedéáébon.

I l i retet ésrk :
•gyoMég sy.erint jutányos áron kőzőltrtnek. Nyílt tara 

j______ _j»O_fÍllór. Előfizetőinknek nagy arkadvaaa.ax

Azonban ha a nagyobb jövedelmű, 
tehetősebb polgárság akar néha napján 
egy egy bálát rendezni, csak nagy hitre 
lap reá engedélyt.

Mintha csak a munkás nép napon
kénti patentirozolt — (mert hiszen enge
dély sem kell hozzá) — mutatása jobb 
eredményeket szülne, mint egy-ogy iparos, 
vagy tűzöl ó bál .... Mert hiszen ettől 
óvni kell a polgárságot a szegény munkást 
meg reá lehel bízni a sorsára, meg a pá
linka mérők jóindulatára.

Vagy »zl hiszik talán az intéző körök, 
hogy a munkás nép nagyobb intelligen- 
cziával bir saját sorsának irányítására, 
mint az adó fizető polgárság s azért hagy
ják azt magára, mig emennek a dolgába 
meg lépten nyomon bele szófiának ?

Nem azt akarom azonban ezzel mon
dani, hogy helytelen a mulatságok lelte ó 
korlátozása : sőt ellenkezőleg 1 Van elég 
bál nálunk amúgy is, több már egyáltalán 
nem szükséges. Azonban a viszonosság 
a polgári mulatságok megszorítása és a 
nyomorban sínylődő munkás nép napon
kénti szabad dorbézolásai közt nincs meg 
és ez a helytelen dolog.

Vagy nincs-e módjában a rendőr ha
tóságnak a szesz poharazást jog kiadására 
befolyást gyakorolni, vagy a már meglevő 
pálinka méréseket felügyelni, ellenői izni ? 
Mind a két eset sokat segítene a dolgon, 
legalább is annyit, hogy egy időié meg

_ T A R C Z A.

A lelkiismeret.
Ai aranycsináló a város végén lakott egy 

várszerü, tornyos házban. A ház különös építmény 
volt- Földszintjén nem voltak som ablakok, som 
ajtók, csak emeletnyi magasságban volt bevágva a 
vastag kőfalakba néhány szelelö lyuk és egy ala
csony, széles vasajtó. A sxelelö lyukakat is vasko
sarak fadték b a házba csak úgy lóhátéit bejutni, 
ha előbb fölülről leorosztotték as ö>szocsukható 
és kinyitható keskeny falépcsőt.

A különös építmény ónémot fedőiéből messze 
kiugrott egy karcsú torony, a melynek fedele nem 
volt, hanotn viszintos ajtóval záródott. A torony 
tetejét korlátok szegélyezték « e korlátok mögött 
gyakran feltűnt a különös hás lakója, as arany
csináló.

A városban sok titokzatos dolgot beszéltek 
az aranycsinálóról. Uiztosan tudták, hogy össze
köttetésben van az alvilági sz.jIio.mikkel, « kik a 
föld megolvadt méhéböl vedrekben hoizák föl neki 
a folyó aranyat, a melyet aztán ő kömény éreznek 
dolgoz föl,

Az aranycsináló mindozekről a mesékről 
tudott és mosolygott.

— Az emberek ostobák I — mondotta vala
kinek ós oz a valaki a lánya volt.

A rút arczu, savó zöld szemű aranyciináló- 
nak ugyanis gyönyörű szép lánya veit. Arunyhaja 
volt a lánynak, égszínkék szeme és hajnalpiros 
arcza.

— Gertrud, — mormolta eltűnődve az arany 
csináló — ma mennyit osztottál ki az ostoba 
emberek között ? ,

FERENCZJÓZSEF KESERUV

— Tíz aranyat I — fololto a lány.
— Jói van I Holnap ugyanannyit adhatsz. 
Az aranycxináió leánya boldogan ugrott az 

atyja nyakába és megcsókolta annak pergament 
szerö, sárga arczát.

— Óh milyen jó is vagy te édes, bölcs apám I 
II.

Hánosz, az aranycsináló közönséges uzso
rás volt. Évok hosszú során át csalta, lopta a 
könnyelmű embereket s mikor már annyi vagyont 
harácsolt össze, hogy akár száz embert is gaz
daggá tudott volna tenni bolölo, visszavonult Az 
örogségo is kényszoritetlo már a pihenésre.

És Háncsz, az aranycsináló az ország másik 
végébe költözött, a várszerü tornyos házba, a 
melyet saját tervrajza után épittotelt fel.

Itt, a nagy magányosságban a tétlenség 
malmában az aranycsinálót különös érzések fog
ták el. Az aranycsináló minden fentarlás nélkül 
állapította meg önmagáról:

— Közönséges örmény gazember vagyok s 
ha nem a saját bőrömről volna szó, hál egysze
rűen fölnkaszUnám magúmat.

Ez önbeismerés nyomón az arany csináíóőn- 
kénytelenül filozófálni is kezdett:

— Sohso jutok a szentek társaságába, — 
sóhajtotta őszinte búval és borzadva gondolt a 
számára egyedül lehetséges földöntúli kvártélyra, 
a pokolbn,

Ez a gondolat már szinte beteggé tette, A 
poklot nagyon kényelmetlen helynek itélto. Gyer
mekkorából emlókezolt ogy képre, amely apjának, 
a szent és jámbor örmény korcsmárotnak háló
szobáját dissitelle. Ez a kép a poklot ábrázolta. 
Jajgató emberek süllek ott nyárson, vagy főitek 
nagy üstökben. Az aranycsinálónak hidbörös lett

a háta, ha erre gondolt és elhatározta, hogy rá 
szedi a pokol fejedelmét, Belzebubot, aki nagy 
könyvében már bizonyára nyilváuilarlja őt.

Pénzzel mindent el lehet érni gon.ml’a 
Hánesz és számadásokat csinált. Kisz:imiloil:i. 
hogyha mindennap tíz aranyat jótékony c-’elr;; 
ad, ez épen óriási vagyonának kamatait teszi ki 
A töke tehát Bérletien marad. Fent az égi ’ . 
podig nnpról-napra szépen boyszelik majd a i 
könyvbe a tiz aranyat s mirt) az ördög érle jöm ■ 
akkorra már tele volna Írva a mennyország f 
könyvónok lapja és Belzebub inasa hosszú <•>:•; 
távoznék.

Az aranycsináló nagyon mcgörveudotl 
ötletének és u lányának tíz aranyai adod, 
ossza szét a szegények között.

III.
Történt pedig, hogy r városi).), amelyn*.  

végén az aranycainálo i*  lakoü, egy ifjú jött, Ag 
ról szakadt külsejű, nvg-íiangn ifjú .volt, aki 
utczákou megállító:la az embereket és szítba, 
romolta őket.

Az emberek, akiket hz idegen ifjú igy 
dalmazott, olös«ör haragra indullak ós mag akar
ták kövezni, de aztán .1.1.int tovább hallgatták, 
locsillapodlak és szógyenkezvo somfordár.ak el 
mellőle.

A városban pedig furcsa dolgokat b« ■■U- k 
as ifjúról, Mondották, hogy a ve ékbe néz ós 
mindenkinek kifordítva látja a lelkét. A város 
eszének a sánta szürszi) hónak. aki valamikor a 
nagy városban iroduazolga voll, is ezt mondta az 
idegen ifjú ;

— Olyan a lelked, mint egy ros z ködmön, 
Csupa ringy-rongy folt van rajta. Hal olyan szabó 
vagy, ki még uj ruhát se tudsz varrni a lel- 
kednok?

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes
p **r; ha.hajtó see-
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s/ ’tet'.'e. vagy legalább is korlátozná a
. .' ez már magában véve is 

eredő lenne.
(Folyt, köv.)

1'övÁrosi levél.
Budapest, szeptember 17.

Re*  ? ■' ébredvén lelógó fülelőkkel tapasz
talt*  . b ' eső esik, hogy h henyóléi is jól 
esik. c>. s az or.-.zényenih5l nem esik ki .
>en*  ni . . . |

K?reui vli \t a szorkcszlö urat, szíveskedjék 
a y.jübebv m.irkóni és Mareónit segédeszközül 
felha?«.ná'n:.

A költség jegyzékem :
1. Séta hajnalban és híjnál elölt . . • 5 kor.
2. A népszínházi potyaj-tgy kieszközlése . 4 „
&, Ha bemegyek a színházba . . . . S .
4. Mikor már bementem........................ 2 „
5. A heiyzet magaslatára emelkedés 0 ,
6. A Sziliházban szükséges mellékhelyiségek fel

keresése (az előadás alatt) . 1 . 2 n
7. Az itt fizetett dijak.............................. 10 ÍM
8. Erről a vacsora jut (ízembe , . . 3 „
9. Betekintés az Elité kávéházba. . Csak 60 filb
10. A .fővárosi mulató körülhajózása 5 „
12. Mert szerelmes leltem......................... 2 «.
18. Ki fizet1 em a társamnak......................... 1. 40
14. Minden más .......................................12 „
16- É» a mit nem számítottam föl . • 6 >■

Összesen : 4ö az az 50 korona.
Remélem nem lesz kifogása o igényük kö

zött mozgó expens nótáin ellen, különösen nem 
akkor, ha látni fogja milyen lolkilsmeretesen tel
jesítettem hivatásom.

A szerda, mint jólestem, a czigányok je
gyében mozgott.

Czigány hangverseny a Népszínházban. Bankó 
Pisla síremlékén) ! Hej I Isten, de szép márvány 
oszlop lesz az, ösazerukva csengő, bengó szívhez 
szóló szép magyar nótákból . . . Szegény néhai 
való Pislánk se álmodta szobbon.

Okos ember lehatott, akinek oz a gondolata 
támadt. Örüllek is a nagyságos urakká vedlett 
purdék, mikor neszét vélték hogy ml készül.

— Jáj a devla veled brácsestul! Hát ki 
gondolta volna ... Jaj csak ne vóna akkora az 
a bódé , . .

Kifenlék, kikenték magukat Uj czipö, uj ru
ha 1 Csak a hegedő maradt a régi ... A 
siró, r jajgató a könnyet fakasztó szerszám.

örült is, meg félt is valamennyi.
Kétszer kellett a pódiumra vezetni, inig 

végre ott mert maradni a helyén. A másik meg 
már beleélte volna magát a dolgba csakhogy 
neki tánczolni kell hajlongani ugrálni másképou 
nem tud játszani

Eljött végre a nagy este.
A sok elegáns fekete csemete ott szorongott 

a kulisszák s a dovajkodó aranyos kedvű kar 
kisasszonykák közölt. Egy szó se közöttük, mind
egyik hallgat. Az urezukat nézem. Úgy néznek ki, 
mintha lm volnának .savanyítva

A köszörűsnek a piacztéren ezt kiáltotta-
— Hát ezt a sok rozsdát mért nem köszö

rülöd ki már a ielkeden ?
A harangöntőhöz Így szólt:
— Tudsz is le harangot önteni? Nőm hul

lod, hogy lelked harangja milyen üresen kong?
Hanoin a lóg vakmerőbb volt, amit a város

bírónak mondott ;
— Te ír. l törvényeket ? Hiszen még írni 

sem tudsz. Egy l.i iii , e» jő ki a pennádból 
aunélkül, hogy kiből no ejts vele a telkeden,

Az arany,•siniuohuz leánya vitte meg a szbad 
szájú idegen lurel Misor Hintesz hullotta hogy uz 
idegen ifjú milyen kemény dolgokat mondogat az 
embereknek, kíváncsiság fogta el. hogy vájjon neki 
mit mondana. Fölmont hát a toronyba és onnanu 
nézte tnesszolálóval, hogy nem lálhntná-o meg az 
ifjút. Nem kellett sokáig várnia, Czigánykerokot 
vetve tiint tel az n városvégi házak körül. Az 
aranycsináló, a mikor meglátta a furcsa alakot, 
u ki u lábain és kezein úgy vatello át magát, 
mintha szcltmtlom vonii, kaczagott. Az ifjú meg
állóit és felkiáltott hozzá:

— Mii kaczagsz le vén gazember. Talán 
nevetségesnek találsz? Hát nem vagytok sokkul 
nevetségesebbek ti, ..kik az egész életen át veti
tek a czigánykereset i* fajútokon át, csakhogy 
egy kis iihimiz-nát kolduljatok a sorstól?

Az aranycsinálómik leesett az álla. A bátor 
és különös hang megdöbbentette.

— Ki vagy te és honnan jössz? — kér- 
dezlo.

— Ne légy kiváncsi ! Ha akarod nem tudod 
meg, de megtudod majd, amikor nőm akarod.

Ettől a felelettől ugyan nem leltem böl- 
cscbb, — giinyoledott az aranycsináló.

— Minek neked a bölcsesség, mikor úgy is

Azalatt megkezdődik az előadás
Kis Mihály csöngő hangjától visszhangzik a 

színház l'ósa Lajos prolugját zengi.
Aí első banda ott benn izeg mozog izga

tottan.
— Jaj, jaj. Visznek már . . . jönnénk

már.
Megremog a lába a prímásnak. Szép szál 

legény. Már doresedik is egy kissé és mégis belő 
sápad, mikor megáll a bandája előtt.

Azután megszólal a dal . . . Lassan, 
bánatosan keserű panaszszal , . . . Majd 
agyra gyorsabban szenvodélyosobben, tűzzel . . . 
mintha életet lehelne ki magából az a fa ska
tulya . . ,

És mi hallgatjuk áhítattal, könyos szemekkel 
olfolytva lélegzetünk. Sóvárgra lessük minden 
akordját.

8 mikor ehal a nóta utolso hangja is mint 
egy ember, ujongó tomboló tupsviharba tör ki az 
egész színház

Hajlong jobbra hajlong balra a ozigány és 
lopva titkon kitöröl szeméből egy könyereppet . ,

A többi meg jön utána A másik banda meg 
a harmadik.

Közbe Hegyi Aranka dalolja el Danko Pista 
legszebb dulát. Majd jön a „Czigány élet" Do 
hát oz úgyis rövid életű lesz a földön. Mért pa- 
rentáljnm épen én el ? I

Előadás után csuda mód lehangolt voltam. 
Betértem tehát az Élitó-be, Ide jött az egész czi 
gány hangversony-trup. Közébük léptem ám Is

No ha az én egykori feleségem valamikor 
olyan suhogó sólyomba a mag olyan czifra, len 
gedozö kalapban fog járni, mint a legnagyob b 
tifzlelettol omlitött purdéink ttttetlonül hites 
feleségei, hát akkűP én — mit is mondjak — II 
Jakab Szaharái császár leszek. És ki van fizetve, 
kérőm valamennyi I

Most már értem, miért nem állnak a pesti 
kereskedők egy fohérbörüvol szóba I

Mikor erre a filozofikus gondolatra jutottam 
épen tizenegyet ütött a Rókusbán. Mint szolid 
ember, beláttam hogy elérkezotl a hazatérés 
ideje.

Hogy ezen kiviil mit láttam még be azt 
majd legközelebb fogom megírni. Tehát a viszont 
látásig.

Bolond txél.

U. 1. ös-Budaváráról, az orfeumról, Vilmos 
vadászatairól. Herbelin papáról a jövő héten.

Felhívás vívó kurzushoz.
Alig múlik el hél, hogy egyik vagy másik 

lapunkban föl no emelné szavát valaki és el ne 
koseregnó a fölötti bánatát hogy községünk, melyet 
a természet szépségekkel oly pazarul ellátott, tár
sadalmi élet tekintetében, még a legkisebb falucs
kának is mögötte áll. Nagy igazságokat tartalmaz
nak o czikkek, de hatásuk vajmi kevés, mert az 
irányadó körök már csirájában elfolytamik minden 
oly mozgalmat, amely e bajokon csak némileg is 
segíteni akarna. így veszett minden igyekezete 
kárba már több izbon azoknak, kik szombeszállva 

ostobaságodból élsz. Ha bölcs volnál, röktön be
látnád, hogy hasztalanul éltél eddig és levetnéd 
magad a toronyból.

— Te totszel nokem, — felelte uz arany
csináló — diskuráljunk hát.

Az ifjú kaczagott:
— Nőm addig van a I Ha beszélni akarsz, 

gyero le a bagolyváradból. Én nem nyújtogatom 
többé fölfelé a nyakamat,

Az aranycsináló lemászott a toronyból. Az 
idegen ifjúval megindult a mezők felé és mély 
besr.élgelesho merült.

— Te nagyon rossz embernek hiszel engem,
— kezdto az aranycsináló. — Szeretném bebizo
nyítani, hogy nincs igazad.

— Ne bizonyíts ! — felelte az ifjú Iréiásnn.
— Engem nem csalsz meg. Te vén gazember 
vagy I

— Tagadom, — mondotta az aranycsináló 
ingerülten. — én solt jót csolekszem. Mindennap 
tiz aranyat adok a szegényeknek. Ha szegény 
vagy, neked is adok. Akarod ?

Az ifjú mosolyogva legyintett kezével. Aztán 
egy mogyorófa boltul végigverdsste uz utszéli 
bokrokat és dúdolni kezdett.

— Hm, te jótékony vagy ? — mondotta az
tán gondolkozva. — No, jó I

Egy parasztusszony jött velük szombo az 
utón. Falusi kofa volt, aki a hálán egy nagy put
tóéba almát vitt be a városba. Az. Idegen ifju 
mikor a kofa moilett elhaladtak, nagy ügyességgel 
kicsont egy almát a puttónkéi és jóízűen kezdte 
etini. Az urnnyesináló megbotránkozotl.

— Nem szégyrnled magad ? Meglopni azt a 
ssegény parasztasszonyt |

Az ifju kaczagott. Jóízűen rágta az alma 
kövér Int’át és a csutkát megtartotta. Egy apró 

o tényekkel, legalább egy vívó kurzust akarnak 
rendezni, hogy egy részi szórakozást találjanakaz 
oly unalmas, hosszú téli ostékon, do másrészt es 
főleg azért hogy testi erejük edzését, ily módon 
gyakorolják.

Nőin mondunk uj dolgot, ha azt állítjuk, 
hogy azon ideg gyomor stb betegségeket, melyek 
korunkban a legtöbb kizárólag szollomi munkával 
foglalkozó embert ementik, aránylag még egész 
fiatal korban, leginkább a testi mozgásnak edzés
nek teljes hiánya okozzák. Midőn a fiatalság a 
közép iskolákból kikéiül, hol mégis hitenként 
2 órán át tornászott abban hagyja testi erejének 
fejlesztését, podig hát az a túl eröltotett szellemi 
munka, melyet a mogé hatásért folytat és az ér
zéki élvezetekbe való még túlságosabb ohnerülés 
molyot a legszélsőségesebb szokásokkal telt ko
runkban gyakorol, ilyenkor teszik legszükségesebbé 
a test edzést.

Mindonütt belátják ezt, csak nálunk nem. 
Mindenütt, hol csak ogy kissé számos a fiatalság, 
alakulnak különböző sport egyleté*,  csak nálunk 
nem hol pedig nagyon számos. No do nem is 
akarjuk mi ily nagy hiba vágni fojszőnket és nem 
is vagyunk oly vérmes reményekkel eltelve, hogy 
ami városunk érdomekbon gazdag ifjainak nem 
sikorült t. i. a megbuicolt gödöllöl Sport egylet 
az majd nekünk szerény volt tagoknak sikerülni 
fog. Oh nem, — mi csupán annyit akarunk, hogy 
alakulhasson egy 12—14 tagból álló társaság a 
legnemesebb, legélvezetoscbb és a tosti erő gya
rapítására legjobban ható sport gyakorlására, a 
a kard vagy vilör vitásra. Ezért hát felhívjuk 
azokat kik ezen vívó kurzuson, melyet Stugler 
István okloveles vivómesler Kerosztessy világhírű 
mesterünk több éven át első sogédje fog tartani 
részt venni szándékoznak szándékukat legkésőbb 
f. hó 28-álg tudassák Sándor Oszkár joghalgarő 
úrral, hogy a kurzus már októbor 1-én megala
kulhasson legalább 8 havi tartamra. A résztvevők 
tetszés szerint vitör vagy kard vivást tanulhat
nak, az utóbbit akár magyar vagy olasz módszer 
szerint. Az órák hetenként háromszor 4-től egy 
negyed 8-ig tetszésszerinti beosztással lennének 
megtartva, a Szalay fvlo vondóglö nagytermében.

A dij ezért azoknak kik rendszeresen járnak 
10 korona, kik pedig csak havonta 4—6 szőr; — 
csupán gyakorlás kedvéért 6 korona.

Hl R EK.
Udvari hírek- A toscanai nagyherezeg az 

utóbbi napokat vadászattal töltötte. Még esős 
idöbon Is ki járt vadászni az öreg nagyherezeg 
s csak a csütörtöki nagy zivatar tartotta vissza 
kedvtelésétől. Vasárnap egy kiseé gyöngélkedett 
s ez okból nőm jelent meg az Erzsébet ünne
pélyen- E hó 28-án érkezik mog Gödöllőn Viseg- 
fádról György bajor hercaeg öcscsével, Konrád 
herczeggol s két hétig fognak itt időzni.

Személyi hír. Gallo Antal cs. és kir. udvar 
várkapitány Gödöl'öröl hol a nyarat töltötte ál 
landó tartózkodásra Budapestre utazott.

Erzsébet ünnepély Gödöllő népe nagyszabású 
mrdókönnepen ülie meg vasárnap e hó 18-án

kis fiúcska szaladt foléjlik. Poros, szurtos volt az 
ingeerkéjo és az mezén meglátszott, hogy a sok 
ugrándozástól inegkékült. Az Ifju eléje állt;

— Te győrinek akarod ezt a csutkát I
, A fiúcskának kigyult a szeme és kis keze 

mohón kapott nz alma maradvány után.
— Köszönöm bácsi! — mondta, aztán kis 

fehér egérfogóival csámcsogva rágta az alma
csutkát.

— No látod, — mondta az ifju az arany- 
csinálónak — hát nem vagyok én Jótékony ember ? 
Akárcsak te I

Az uranycslnálé megrázkódott és félénken 
hámu’t r.z ifjúra.

- — Ki vagy te ? — kérdazte újra.
Az ifjn nrcza elkomorult és ásitva mondta 
— Én az emberek lelkiismeroto vagyok. 
Aztán lefeküdt az árokszélre és elaludt.

Pakotá József.

A csókok
Lwlng.

Rút irigy-ég, szép leányka,
Csókjainkat megszámlálja : 
Csókolj mog hát szaporán,
Csók kelpn a csók nyomán. 
Szaporán te ongemet. 
Szaporán én légedet!

Szaporán, c tik szaporán 
Csókolj meg, szép tubiczám, 
Add az < des csókok százát, 
Hogy Iá iára irigyelek 
A számi tűst elhibázzák.

M‘ry Károly
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dicső emlékű nagy asszonyunk — Erzsébet ki
rálynő halálának évfordulóját. Az ünnepélyen mely 
az Erzsébet parkban tartatott mo/, az Erzsébet 
szobor hátterét képező s ez alkalomra remekül 
dekorált szikla caoportozatnál Gödöllő polgársága 
csaknem teljes számban megjelent s jelen volt az 
Erzsébet szobor alkotó művésze. Róna József is. 
Az öreghegyi művész télapót és a gödöllői dal
kört illeti az elismerés az ünnepély szép sikeré
ért, Mátray Béla gyönyörű omlékbeszéde Kafkáné 
Hegyezi Maii gróf Fesleticsné Dörnjén Rózsa éa 
l’aulay Erzsiké szavalatai könnyekre fakasztották 
a halgatóságot. A dalkör u Hymnust, Szózatot 
és alkalmi éneket adott »lö. Az összes iskolák 
tanulói, fiuk és leánykák gyászfátyolos zászlókkal 
vonultak ki. Az ünnepély végén megható volt a 
szobor megkoszorúzása és virágokkal való elárasz
tása. Első sorban a művésznők lőtték le gentia- 
nábél és páfrányból kötött csokraikat. Hegyi Aranka 
külön küldötte ki a magáét majd a közön
ség holyezto cl virágait a szobor talapzatára. El
bájoló volt az Iskolás gyorokok olvonulása a bzo- 
bor elölt. Otthon készítőit egyszerű koszorút ad
tak át a fiuk és külön a leánykák. Először ezekot 
a koszorúkat helyezték el, majd minden apró kis 
kéz kézicsokrot tott a szobor aljára, virágos me
zővé varázsolva a bekeritétt zöld pázsilott.

Méhészeti munkás tanfolyam. A gödöllői m. 
kir. méhészeti gazdaságban e hó 30 án két éves 
méhész munkás tanfolyam kezdődik. A tanfolya
mon a munkások benn lakást és állam költségen 
teljes ellátást orvosi segélyt gyógyszort, könyve
ket a szükséget felszerelést és szerszámokat tel
jesen ingyen kapják, azon kívül minden növendék 
60 korona ruha pénzt is.

Hymen Burg Dezső, kir. korona uradalmi 
ellenőr szerdán déli 12 órakor esküdött örök 
hűséget Gödöllőn, a róm. kath- temlomban Boda 
Margit kizasszonynak, Boda Dezső isaazegi kir, 
korona uradalmi intéző bájos leányának. A pol
gári kötés ézt megelőzőleg az isuszegi m. kir. 
anyakönyvvezetöi hivatalban történt meg.

UJ bélyegek. A jelenleg forgalomban lévő 
okmány bélyegeket csak f. é. október 81-ig szabad 
árusítani és használni, azon tu! csakis az uj 
bélyegeket lessz szabad használni melyek f. é. 
oki. 1-én már forgalomba hozatnak ; — A kisá- 
rusok nov. végéig kötelesek készletüket becserélni.

Kettői lakodalom. Szép öröm ünnepély lessz 
o hó 22-én d. u. 4 órakor Hejk István polgártár
sunk, Gödöllő érdemes közgyámjának családjában. 
Etelka ős Gizella leányai fognak a mondott idő
ben házasságot kölni Krenn Károly és burin 
István urakkal. A polgári anyakönyvazetőnél meg
kötőit frigyet agyházi áldás és esküvő fogja 
követni Gödöllőn, a róm. kath. templomban.

Vető mag eladás. A gödöllői m, kir. korona 
uradalom fölös terményei velő magul adatnak el 
a jelentkező gazdáknak. Előjegyezni október 1-ig 
lehet az Igazgatóságnál.

Házi estély Kedves családi ünnepély volt — 
e hó 13-án, vasárnap Magyar Kázmér kir. tanfel
ügyelő vendégszerotő úri házánál Gödöllőn a 
házigazda 15-ik házassági évfordulója alkalmából 
melyen jelen voltak: Kaffka László min. tan. nő
jével, Kapcay Vilmos főszolgabíró, a III. o. vas
korona rendlovagja nőjével, és anyósával, gró f 
Festetics Andor nejével, özv, Paulai Edéné leá
nyával. Mátray Bélit nejével, dr. Lumnitzer Józsof 
nejévol, özv. Ditrioh Lajosuő leányával, Korányi 
Lajosné, Nyiry Margit és még többen. Bájos volt 
az estélyen az a mozzanat, mikor éjfélkor pont 
bán táviratot hoztak a házigazdának s 4 égi ven
dég érkezését jelentették abban A következő 
perezbo tényleg 4 hölgy libegott bo angyali cos 
tűmben s óriás viriígpaizsot hoztuk, rózsából ki 
rakva a közepén u 15-ös szám. Az angyalok : 
Dr. Lumniozerné, Korányi Lajosné, Gulnor 
Ditricb Hortonzo és Nyiry Margit urhölgyek vol 
tak. A kedélyes társaság reggelig ogyütl volt

Állat betegségek Járásunk térülőién a követ
kező községek vannak zár alatt állat betegségek 
miatt. Turu takony kór, Péczel száj és köröm 
fájás és sertés vész, Isaszog és Rákos-Szt-Mihály 
sertésoibáncz, Aszód, Dany; Gödöllő, Hóvizgyörk, 
Kertel, és Verseg szrlósvész miatt.

Betörés egy kastélyba. Báró Podmanitzky 
Géza kartali kastélyából e hó 8-án, mint kartell 
tudósítónk órtasit, egy 4671 korona s nohany fil
lért tartalmazó kisebb vas verlheim ládát a nyitva 
felejtett ablakon át elloptak. A nyomozást ez ügy. 
ben a vérségi csendőr őrs megindította, do ered
mény nélkül. Végro is e hó 16-án a gödöllői 
csendőr órs kiküldött járőrének siket ült elfogni a 
tettest Szabó kertész legény személyében, kinél 
az összeg lognagyobb részo s a vorthoim láda 
is megtaláltatott.

NYILT-TER.')
laejk Síelhet és Ktrenn Kánoltj

cs
íSejlt (aizella és Sutáit ísínótt 

ftarteWfcf tuMjdh n f t- titplnnhr hó XX •én de- 
lulán 4 órakor a hilybdi anyakönyvi hivatalban 
tartandó polgári továbbá a helybeli róm kath 
templomban tartandó tgyháei■ egybekdéei ünnepé
ly ökot.
(9 h "orat alatt közlőitekért nein vállal falelőaáget a 
•zorkesztő,

6358. V\ 902^" ~~~

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir, járásbiróség mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Balog Sámuel bpesti lakos végrehajtalónak 
hanga Sándor és neje Dinda Zsuzsanna 
gödöllői lakos végrehajtást szenvedő elleni 
50 korona tőke követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a pestvídéki 
kir. törvényszék a gödöllői kir. járásbíró
ság területén levő Gödöllő közáég határá
ban fekvő a gödöllői 795 sz. betétben 
hanga Sándor és neje Dinda Zsuzsanna 
nevén álló A I 2 sor 2808 hrsz. ingatlanra 
és a rajta épült 692 ö. i. sz. házra az A 1
4 sor 2809|lla hrsz. szántóra és az A 1
5 sor 2807 2 hrsz. szóllőre 1880 koroná
ban ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1903. évi októ
ber hó 1-i k napján d. e. 10 
órakor ezen kir. járásbíróság tkvi hiva
talában megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
lóg.

Arverszni szándékozók tartoznak az 
ingatlan hecsárának 10 százalék-át vagyis 
138 koronát készpénzben vagy az 1881 
L X t.-cz 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és az 1881 évi november hó 1-én 
8383 sz a kelt igazságügyminiszteri rendé 
let 8 §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírokban a kiküldött kezéhez bánat
pénzül letenni, vagy az 1881-L.X. t.-cz.

Már

1 koronáért

50.000 
korona nyerhető.

t
Miután a burást már október elején megtartjuk és a sorsjegyek 

kelendőségnek örvendonek, ennélfogva tisztelettel kérjük, hogy a sorejegyelt be
vásárlásával ne tessék késni, honéin nagybecsű megrendeléséi szíveskedjék le
hetőleg azonnal elintézni, meri a búzás már

f. é. október hó 10-én lesz,

OrVos-sorsjáték központi irodája:

170 §-a érteimében a bánatpénznek a 
bíróságnál történt elhelyezéséről kiállítót 
szabályszerű elismervényt álszolgáltatni

Gödöllőn, 1903 jiilius 1-én a gödöllői 
kir járásbíróság mint tkvi hatóság

Téchy s. k. kir. jbiró. 
6616. ’tk. 1903.

Árverési hirdetmény kivonata
A gödöllői kir. járásbíróság miül telekkönyvi 

hatóság közhírré toszi hogy dr. R4si Lajos vég- 
rehajtatonnk Boda Sándorné szili : llansch Maria 
végrehajtást szenvedő elleni 4U korona lökő 
követelői 6« jár irán'i végrehajtási ügyében 
a pestvidéki kir. törvényszék a gödöllői kir járás- 
bíróság területén levő, Rákoscsaba községben rekvö 
A rákoscsabai 676 sz. botéiban A + I aor szám 
2625.5 a hrsz ingatlanból és az erre épült de 
tkvileg még fal nem tüntetett házból Boda Sán- 
dorné sz. Hauich Mária B 5 alatti fél rószbonl 
illetőségére 502 kor 60 fill. kikiáltási árban a 
rákoicsabui 677 sr. betétben Boda Sándor és nojo 
szül Hauseh Mária nevén álló azonban az 1881. 
LX. t. ez 156 S a órtclmébon egészben elárvero 
lottdö A f 1 sorszám 2625,5 b hrsz ingatlanra 1 
korona kikiáltási árban r. rákosciabai 697 sz 
betétben Boda Sándorné szül Hauseh Mária nevén 
álló A t 1 sorszám 2625 4ja'2 hrsz ingntlanra és 
az azon épült do tkvilog még fel nem tüntetett 
házra806 korona kikiáltási árban, és a Rákos-Szont 
Mihály községben fokvö a csömör puszta azt. mi 
hályi 2ü0f tz betétben Boda óAndor ős neje szül. 
Hauach Mária nővén álló azonban az. 1881 LX 
t. ez 156 §-a alapján egészben elárverezendő 
Á f 1 sorsz 8330|15 hrsz ingatlanra az árverést 
88 koronában ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte, és hogy ti fennebb megjelölt in
gatlanok az 1903 évi október hó 8 ik nap
ján d. o. 10 6 r a k o r őzen kir járásliirósa; 
mint tkvi hatóságnál megtartandó nyilvános árrn 
résen a megállapított kikiáltási áron alul is elit 
dstni fognak.

Arrerozni szándékozók tartósnak az Ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881 LX t 
ez. 42, §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881 évi november hó 1-én 8888 sz. alatt kelt 
igazság- űgyminisztori rendelet 8. § ában kije
lölt ovadék-kápes értékpapírban kiküldőit keséhez 
letenni, avagy az 1881 L. Xt. oz. 170 §a érlel, 
inéban a bánatpénznek a bíróságnál előlegei elhe
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átezelgállatnl.

A kir. járásbíróság mist tkvi hatóság.
Gödöllőn, 1008, évi július hő 12tan

Lukácsy kir alj. bíró

Már

1 koronáért

50.000
korona nyerhető.
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Eladó szőlő.
Garán Dánielnél Gödöllőn a 

Kossuth hajós utczóbnn csemege 
szőlő (Vegyes saszla éspasxatutti) 

kilónként t« krajezárért kapható

Sorsjegyek kaphatók helyben: minden dohánytözs- 

dében és minden vidéki városban.
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Kizárólagos 
gyáról: HOCHSINGER KI II: A PEST tó
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kisjivtg 114 fillér, fizsze 
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*/» üveg J koro 
Kapható mind 
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T-.rvéuyeicji védve 
ogo-inté/utekben, háztartásukban a 

legkedveltebb iiibaktd.itsi
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Aa e 1 i r m e r t 1 e g j o 

A ez ól ekék 12'8d‘,’uikll,r‘2' 
R<*t,  mehe, tagozott ő« dlagonel ^OFODÁIí 

Gyűrűs ós alma aczél lemaz. fölél hsngarek, 

Agricola vetőgépek, 

Arató-gépek 
fűnek, herének, 

szénagyíijlökés arató gsróblyék, síénafordltók 

Szabad.-aszaló készülék
Bor és gyümölcs sajtók 

<> V tl m d l o a i a a a ö l ő , ú » ó k 
it bogyó.norzsolók, 

Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„SYPHONIA" 

Tormánca ia vértetü pusatitáaru 
Szóllilható takarók tűzhelyek,

legujebb szerkezetben

b b ó 8 1 e k i l ü 11 ó 11 I’)

Cséplőgépek
Haliad. aj Ktnígyítllnl tllítult türrfi csapágyakkal 

kézi, járginyl 
éd ;

EŐzhajíásra,

I

i

vfrgyls egyenesén a termelőt A!, ennek követ Iíoz. té
lien teljos jótállás valódi, hamidtatlan minőségért a

képzelhető legolcsóbb árak nis lőtt

ifibb mint 100.000 koldus júvaszlgetl birtokunk a 
grendszeresebb módon kezeltetik, kávélajUink 

igen zamatosak ás kitűnő minőségűek. Saját véd
jegyűnk Jávaflor.

-_____ K ii V ('

Járgányok
1 — 6 vonóillat befogaiira, 

Legújabb gabtna-fhztltó-rották, 
TR1EUEREK ii KUKORJCZA MORZSOLOK 

•zseska vígók darálók, répavágok 

i Széna és szalmapréssk ; 0̂J.8k 
valamint mlndon más fajta gazdasági gépeket 

készítenek és szállítanak

Jávaflor legfinomabb 4 3 4 kiló frt. 6.65
„ finom 48/4 ,, 5.90

Jávabrasil keverék 4 :t ‘ ,, ő.4ö

Vám és bérment,ve minden posta állomáshoz 
szállítva. Árjegyzők ingyen és bérmentvo,

T u r k í' s Társa
jávaszigeti nagyhirtokosok

Saját termésű kávé és tea uladús Trieszt via 
deli acqudotlo 68.

‘—fej uaidaságl gápayára, vasöntödéje és

JMp. IÓ72. BÉCS, Tabor,ra„e ?|

>*• ’« —.........

MAVFARTH PH. és Társa
vashámormüvek .

*00 munkás.

... ........... ...

Klll©ai«

ugalcxMk iudml - Kmiso
kim

Mindenütt kaphatói

? ? S““rís htCT § 5

HÖLGYEKNEK ,sígó1?é*
. tok. Szülés oseteknó

fii T ii" Ár"*  , iri’,í- C,0:|e Al">“ %'yetem 
«yilé«7.nft. I’otfifi lír (MosaAr híz) Gödöllön

^siíllshtra I f8’ "lél.ern rt7*°  primk“ku itlUlíllíuculU j laturs 16 koronáért eladó 
Hl, Bővebbet lapunk kiadó híva

'e*̂>

I-l >il<'| >.SÍ<1, *ki  W«lés. fínÍM, 4, .
|í'n'T?S77l7TT’”TO !'•‘,.hl’"lall"»l<l'*'iar.»nv«<l,  kir-

LL. . . honnantv, kapható n h,HvJggwi-Mrhrjitlan (a»hwananA|Wliek« Frnakfurt / H.) 
FíSfliÁl h^7 Gödöllőn, a légin-íitexábsiTál. 
SuIUlwU tlu£ 8, J'«, kmjha s mélUic épü

letekből. Böreblmt Mnluz János

idephántslmakban szenved, Úr-

I vélliordc.


