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E öfizete tárak:
rr*«  i r . 12 kor Negyed évre . '3 kor.
**l évr. 6 , Egyes duáni ára 30 fillér.

■illetlen lnvtih-ki-t mrtK fogadunk el. 
ér.iratok nem átlátnákvissza.
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Talán lassanként visszatér hozzánk 
a régi jókedv, a vigr.szág, a tánex , é» 
zene, melyek régente oly kedJ^teií,,l„ 
szerezték szüreteinket. Tán vttnOw megint 
némi jogosultságuk a szüreti mulatságuk
nak. Az isteni nedűtől elhárították azt a 
»ok veszélyt, mely fenyegette. Filloxera, 
peronotpora jégeső, vihar az idén nem 
pusztította, nem silányitotta tönkre szőlő
inket. Szomorú évek voltak ezek a közel
múltak a mikor elhalt a nóta, a dal, elűz
ték a mulatságot, vidámságot 
szüretekről.

Megkönyörült rajtunk az 
adott olyan bő szőlőtermést, 
rendű szüretre van kilátásunk. Lesz 
sok is, meg jó is, alighanem meg is 
rül már-már veszendőbe ment régi jó hír
neve. Ha sok és jó lesz pedig az uj bor, 
olcsó is lesz az. Ideje is már, hogy javul
jon borvásárunk, mert az utóbbi években 
vágy savanykás lőrét mértek mindenfele 
vendéglőseink méregdrágán, vagy pedig 
ó'yan úgynevezett »bor«-t kaptunk mely a 
vegytani tudomány előrehaladottságának 
vált dicsőségére, magyarul' »pancs«-ot.

Tengernyi gondunk, eladósodott hely
zetünk közepette bizony ránk fér a jó 
szüret áldás*;  legalább pillanatra elfelejt
jük a sok sanyaruságot, szomorúságot. S 
noha a zord viszonyok a takarékosság

r A R C Z A
Egy válópör története.

Jámbor Jsrornos^spanyolviakszban, a foleiége 
mag knlaudokban utar.oil. Teheti*,  volt elég alkal
ma hozzá. Mig a férj az esztendő legnagyobb 
részéi a vonaton és a vevőknél töltötte, addig ö 
nagysága szorgalmas. 11 ellátogatott a fővárosban 
bőven fövő kávebázak egyikébe, hol a képes uj 
rágok forgatása kösbon azon forgatta egyre eszecs- 
kéjót, hogy mi u'.on-módon űzhetné el bús magá
nyosságát. E czélt hamar elérte, mórt mindenkor 
akadt egy-egy hovülékeny, lobbanékony ifjú, a 
ki a gyors ösmerotségnek nem -olt elvi ollenrégo.

Minthogy azonban az a kávéliáz, melyben 
Jámbor Jaromosnó ö nagysága törzsvendég volt 
az ismerkedés prlmitiv módon való nyélbe ütésére 
nőm volt alkalmas, de meg a he. illő urasban sem 
volt meg a kellő bátorság a társalgás megkezdé
sére. lehat manapság már ném szukádon módon 
törtéi t válna meg az ösin<*rksdés  Jámbor Jero- 
tnosno é> Ogv ifjú közölt, ha közbe nőm jön 
vulamt asadaly.

Egy őszi délután Jámboráé, miután végig 
luitálkodotl ebéd után egy órácskát a kanapén, 
szépon Möltözködö t, kieziezomázta magát, 'elv
aggatta testrészeit osillogó-villegó, fényes éksze
rekkel s azután megindult a törzskávéházába. Ma 
különösön kahindszotnjas volt. Megilla szoká’Os 
világot kávéját sok habbal, öt darab ezttkorral és 
három aiV.oménynyol és azután kérto az illtuzl- 
fáit lapokat.

Egy ideig egykodvtien forgatta, mikor szem
ben vele, a szomszédos tisztáinál letelepedőit ogy 
kil'ogás'nh.n öltöze ti, kikent-kifout bajuzu arszhtn. 
Kezdődőtl n néma tárm gá». A szempárok ony-
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L^tsadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
iivnit’i cMri- vrrxTrxr-xT „.nnx-.n Szerkesztősét/ és lii <i(lo hivatal.'MEGJELENIK MINDEN VASRNAP. As7.ódon, Grosz. S. papirkereskedéséb^.

i Hirdetések:
egyetsúg acerint jutányos áron közőltetnek. Nyílt ser*

I fiO fillér. Klflfizotőinknftk nagy árkedvesaáay>
■ erényére kényszerítenek, mégis helyesnek 
tartanók, ha örömünknek az Isten bö ál
dósán külsőleg is kifejezést adnánk. Ilyen
kor a legnyomotlabb kedély is fölvidul és 

........- ............... - Ha 
vigad a nép: jól érzb- magát ; fölfrissül 
életkedve, utána Szívesebbén dolgozik 
nem nyög annyiHp*  terhek alatt. A szürke 
köznapiságot héba-bóba, kivált ilyen alka
lom adtán, hadd tarkítsa egy kis kellemes 
váltakozás. Hadd térjenek vissza a régi 
híres szüreti dáridók, melyek fölértek egy- 
ery nagyobb szabású lakadalmi mulatság
gal. Szóljon ismét a szőlőkben a dal, han
gozzék a zene, ha mindjárt csak 
vető fáraóivadékok szolgáltatják is, 
dűljenek táncéra a párok, hangos, 
nevetés töltse be a léget és legyen 
tolásokban részük a szüretelőknek.

Mert megsajdult az ember szive, 
végignézte, 
félelmesek 

hangulattal, 
sajtóba a

Felelős zserkesztő: N y i ry Lajos

I

és a.t4ur “ wgnyomotiaDD Keasiy is roivta 
fíisze- Wi1’ érzéseknek lesz vendégfogadója.

vályog- 
per- 

fürge 
mula-

ha az
utóbbi esztendők szüreteit 
Csendesek, egyhangúak, szinte 
voltak, valóságos temetési 
néma egyszerűséggel rakták a 
kevéske, savanyú szólót.

Ma járásszerta mindenfelé gyönyörű 
termések, dús. gazdag szőlőgerezdek, meg
rakott fürtök: a gazda szeme fölcsillog és 
nem sajnál egy kis költséget vidám, kedé
lyes szüreti ünnepségre.

De nemcsak a gazda örül a jó szü
retnek, örül annak mindenki, mert olcsób
ba n juthat ha’.Y.isitatlan borhoz, ha néha

und

leglok, beszóltok, szerelmi vallomásokat röpítettek 
egymás falé. Azután csend, Megérlelték egymást. 
Következett tehát a folytatás.

A fiatal ember az előtte fekvő,Über Land 
Maor*  cziinü képes lapra ezt irla:
.Angyali*
„Jöttom, láttam és megszerettem. Egok a 

vágytól önnel magösmerkedni. Ha úgy l». tszik, úgy 
esti 7 órakor a Kossuth Lajos utcza és Ujviiág- 
ulcza sarkán várja Imádója.u

Az asszonyka megértette. Odahívta a pinezórt 
és elkérto a szóban forgó lapot. Megkapta, olol- 
iaita és válaszképpen ráírta:

.Uram 1"
„Nem bánom hát, ott lerzok.“
Most meg az ifjú kérte el a lapot a megtudta 

belőle a rundovú elfogadását.
Miközben ezok történtek, a háttérben egy 

tzőke ur óléuk figyelemmel kísértő a férfi ós az 
asszony szomjálékát és loveloftésükel. idegesen 
fészkelődön h-lyén, fel-felugrott, majd visszahu- 
nyallolt, aicza lüipirban égett, szemei vadul csil
logtak, majd halálsápadt, mig végül csörömpölt 
a poharakon, oduhiván a pinezórt:

— Kérem oz öa-zos képes lápokat.
— Azonnal kérem íbaan.
Csakhamar oiölle hevert nz illusztrált lapok 

halmaza.
Ideges nyugtalansággal hipoztá végig vala

mennyit, mig végre megtalálta a mit keror-ol*.
— Óh, ón[szainár! mormogá, miközben fölugrott.

Czilindoról főjére, a kúpos lapot hóna alá 
knplu ós siolö lóptokkel kifelé tartott.

Valaki erősen megrántotta kabátját. Megfor
dul, hát a llzelö pinezórt, meg egy kiszolgáló 
pinezórt lát mega előtt.

— Mit akarnak? — rivulgott oz isinorello.". 
A fizető pinezér ráförmedt: 

I

napján kedve szottyan megizlelni a szőlő
nedvet.

Talán rórsfissbb jövő hajnalhasadását 
jelzi u jó szüret, talán immár jobb napok 
viradnak Aszód polgáraira. Adja az Istent

Ébredjünk — mire? 
Haladjunk—merre ? 

Irta : C,őr(ö.

(III) A pálinka mérések nagy némáról ég 
pusztító hatásáról szólva, lehetetlen, hogy sze
münkbe no tűnjön a korcsmák, hási bormérések 
es mulató helyek nagy szama-

Az aszódi gazda, ha jó termése van, 
palacxkozási engedélyt igyeksilk szerezni aha*  
lyett, hogy termett borának nagyobb mennyiség
ben! eladása utján a bor árak alakulására igye
kezne befolyást szerezni, s nem veszi észre, hogy 
azon csekély haszonnal szemben, a melyet meg
szerez, inennyit árt a borpiacznak ■ monnyire 
elősegíti a bor drágaságot egyrészről, másrészről 
pedig mennyit árt a borméréosel flzletszerlileg 
foglalkozó korosmárosoknak.

Mindennek pedig csak a szegény nép Istsza 
meg a levél, mert a drága borra elég pénze nem 
lévén, az olcsóbb do pusztilé hatású pálinkához 
szogődik, azt ísssa és azzal teszi tönkre fiziku
mát.

Mart ne higyje eon’.J, hogy a termelők kipa- 
laczkozása egészségei konkurenciát csinál a korcs
máknak. A termelők ugyanis ugyanazon árakat 
igyekeznek elérni, mint a korcsmrtrosok árai, s 
csak az általuk kimért bor jobb minőségére kíván-*  
n:.k támaszkodni roklam gyanánt, a mi podig mig 
egy részről gyakran kétséges dolog, más részről 
alkalmat adhat a helybeli sző lő termés minősége 
iránti kételyek keletkezésére, különösön akkor, ha 
a termelő túlságosan szeretvén r. polgári hasznot, 
borát vizzol vagy inás ahhoz való dologgal vegyíti 
a mi szintén nőm olyan ritka dolog, sőt elég

— Nyomorult gaxomber I E.őizör is fizetés 
nélkül skur távozni, máisdazor a lapjainkat lop
kodja el. Maga tehát a tolvaj I Nap nap után el
tűnnek drágán Pixeleit újságaink éa nem tudtunk 
a tolvaj nyomába jönni. Hallatlan vakmerőség, ret
tenet'^ imperlin mcxia koll uhhoz. hogy ily módon 
lop. Eddig hol kivágtak egy^s részeket a lapokból 
hol elvittek az égési lapokat, de hogy rámástul, 
mindenki sz?mo láttára akarja valaki elsmkófálni 
• gyik újságunkat, no az már — pofozni való.

A fizető pinezér már kezét emelte az ütésre
Az ogósz kávéhás fel volt lármáivá, vala- 

menyien odasoreglettek.
Az idegen ur a dühtől, kétségbeeséstől a 

szivárvány összes szinoil játszva bömbölte:
— Induljatok I Megbolondultatok ? Nein lopni1 

akarok én. Hisz az újság corpus delicti, értik 
kérőm? bűnjel, moly nélkül nem tudok biionyitani.

Persze nőm értettek az egészből semmit és 
inkább őrültnek tartották. Ebben még megeröiöd*  
teli, a mikor az id*  gsn orditá :

— Látják kérem, mint szökik a feleségem, 
a ki fölismort? Olt szökik, a fohér kalapban. Hám 
ösmort. Óh ón siorencaéllon !

Csaknem síró görcsök fogták cl
Nagydobozén magyarázhatta ki, hogy ő- 

utazó, várnt'anul hazatért, kilesto a nőjét és az 
elvitt lapban van hűtlenségének dokumentálása. 
Mlk< r nője hallutla a lármái, visszatekintett, fölös- 
inorle fórjói ós elfúlót’.

A fizető bocsánatot kér’, Jámbor Jeromos 
inog megfizetvén kávéját és a lap árát rámástul, 
sötét tek in int lel és gondolatokkal eltávozott,

Másnap értesült arról, hogy felesége, a ki 
nem tért haza éjjelre, inoginditotla eileno a váló
pert, — becsületül veszélyezte ő kiálhatallai 
féltékenység czíinén

az egyedül elismert kel
lemes izü természete*
1 • * hashajtó szer
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Természetes ezután hogy e helybeli szőllő 
és bor jó hírnevének e helybeli piacion ha vége 
lesz, ez lassanként tovább terjed s oda jutunk 
hogy szóllösgazdáink termésüket som itthon, sem 
máshol értékesíteni nem tudják, korcsmárosaink 
pedig idegenből hoznak bort s azt mérik rotorzio- 
képen n konkurencziáért s elő áll az az eset, 
ami «z ilvon mesterségese*  keletkezett egészség
telen versenynél nem ritka dolog hogy maga a 
termelés fog c-ödlie jutni.

Hát ez a-után kit fog ismét sújtani s kinek 
a kára lesz?

(Folyt. köv.)

Ergo dico .
(EKHO) Munkám lényege czélja az volt, 

hogy iránvtűt adjak a további fejlődés biztósitá- 
s;'hoz. Lehet sót valószínű hogy nem uj dolgot 
proponáltam. É< különben is általánosságban fel
tüntetve a dolgot, mindenkinek oly egyszerűnek 
és természetesnek látszik, az egész, hogy szinte 
szemrehányásául illet engem, a miért ilyen ócs
kaságokkal untatom e lap olvasóit. A midőn 
magamrészéröl eoncedálom hogy ajánlatom nem 
uj — mert hiszen én magam hivatkoztam kipró
bált vollára — egyúttal elvárom, hogy mindenki 
a ki csak némikép is érdeklődik a megvitatott 
kérdés iránt, elfogja Ismerni, hogy bármilyon 
könnyű is a dolog. Gödöllőn eddig senki még a 
kísérleti lépés megtételére sem volt hajlandó, 
Mér pedig nesom épen az erre való serkentés 
volt * czélom.

A kivitel részletkérdése többféle képen old
ható meg. Én a magam részéről legplausibllisebb 
és legkönnyebb formáját a következőkben vá- 
íoloni.

Mint mondottam a kezdeményezés feladata 
a bennlakók osztályának egyik tagjára vár. A 
czéi megvalósítására pedig az egyesületi alap 
megteremtése .zükségee.

Első lépés ehhez a tagok toborzása. Nehéz, 
de ügyes munkatorvvel könnyen megvalósítható 
feladat.

A lényeges itt az, hogy a benlakók közül 
csak Is a villatulajdenosok, tehát Gödöllőnek 
mint nyaraló telepnek fejlődése által k ö z v * I- 
len érdekeltok lehetnek rendes 
tagjai a létesítendő egyesület
nek. így nagy részt ugyan az uralkodó osztály 
teljesen a vonalon kivü jut, do épen ez a helyes 
mód arra, hogy a hegemónia kérdése és ezzel 
kapcsolatos naiv elsőbbségi harcz kiküszöböltes- 
sék. A terv megvalési'.Asii okvetlen megkívánja, 
hogy az egyesülőt Gödöllőnek csak mint üdülő
helynek érdekeit képviselje és minden más ér
deknek tért ne adjon. Mert hiszen épen annak 
létesítése is csak eszköz arra, hogy a szórvá
nyosan — erőkifejtésre tehát nem eléggé képes 
formában — nyilatkozó fejlődési akarat összetö
mörülve, mint egy szervezett nagy egész a va 
gyonos elemek rés. éröl tanúsított ellenállást le- 
küzdlvesse. A vagyonosabb osztály tagjait ar. 
actiéha bevonni, sőt annak keresztül vitelében 
reájuk ezámitani absurdum mert jöhlszemüleg 
nem állhatnak egy érdekeikkel eUantétes czél 
szolgálatába.

A megvalósító*  feltételei tehát
a) t a g o k cgyrésze a nyaraló — és oly 

háslulajdonósok lehelnek, akik lakásaikat a nyári 
hónapokra bérboadják másrészt ez üdülést kere
sők ;

b) a szervezkedés kiindulás pontja 
a nyaraló tulajdonosok megnyerése a csatlako
zásra Ezeket a legérzékenyebben érinti a helyzet 
aanáldsa. A minden évben mutatkozó, de erőt
lenségüknél fogva eredménytelen mozgalmuk mu
tatja, hogy moimyire óhajtanának u .kártyából" 
kiszabadulni. Ok azonnal belépnek az zotióbs. 
Utánuk a lakást bél beadók hozzájárulásán kell 
ágálni. Ezek egyáltalán nem, vagy csak minimá
lis mértékben terhelendők meg anyagilag. Végül 
» nyarók birandók reá a csatlakozásra ;

e) ajogok ós költségek teljos 
egyöntetűsége. Az anyagi mogtorheltelés, mely 
arányossága mellett lehetőleg csekély legyen, az 
üdülök osztályát ós a nyaraló tulajdonosokat 
érintve föképon, Ezek 2—4 koronát készséggoi 
adóznak egy egész idényre csukhogy végre egész
ségesebb állapotok váltsák fel, a mostani szégyen
letes viszonyokat ;

<) A z egyesületeidre elkészítendő 
majd utólag testületileg megvitatandó aljpszabály 
— és ipunkalervezetébon hatáskörébe fel- 
vegyen minden olyan legcsekélyebb kérdést is 
mely a fejlődés biztosításával összefügg.

Ilyonrk például: 1) a lakás viszonyok ren
dezése Lakás Közvetítés egy erro külön alakí
tandó bizottság és létesítendő közvetítési iroda 
által. Külön bejenlő hivatal, a melyben a bérbe
adók kölelos Imjeniése alapján a nyaralók nyil
vántartatnak. Eolügyelet a lakások és udvar — s 
kerthelyiségek tisztántartására. A bérlolviszonyok 
sandlása 2.) Az utnzák rendezése, tisztasága 
öntözése, fásítása. 8) A nyaralólelep teljes méí 

tőkben való kivilágítása. 4.) Az élelmozósi viszo- ,

nyok rondezése (külön bizottságban.I ö.) A köslo- 
kedés olcsóbbá tétele. 6,) Rendes körlielyiség lé
tesítése, hol napi és hetilapok álljanak a nap 
bármely azakában a tagak rendelkezésére. 7.) 
Egyébb szórakozások (concertek, tánezestélyek, 
naponként directe e czélból szorzőtelendö czi- 
gányzene a délolött és délután bizonyos óráiban, 
kirándulások gyermok mulatságok ect. ect. Ez a 
vigalmi bizottság feladata. 8.) A fürdő vi
szonyok javítása és olcsóbbá tétele. •.) Ingyen vagy 
rendkívül mérsékelt orvosi kezelés biztosilása. 10.) 
önbíráskodása— külön bizottság utján — a ta
gok között felmerülő viták esotébeu; valamint 
segédkezés a hatósággal való érintkezésben.

».) Az anyagi terhek a tagsági dijakból 
fedesendök. Ez a lakás bérbe betudandólag álla
píttassák meg, úgy hogy a bérlő egyszer és min
denkorra, lakásáért fizetett többletként (ISO frt. 
helyett családtagjainak számához vagy a helyhez 
arányitva pl- 188 frttal fizeti meg tagsági illetékét. 
A villa tulajdonosok külön sistema szerint járul
hatnak hozzá a terhokhez,

És most átadom a szót a cselekvéa embe
rének. a ki szerény Száváimban talán valami 
megszívlelendőt mégis talál és a ki viasza nem 
rottenve a kezdet nehézségeitől a megvalósulás 
révébe vezérli majd mindazok álmát, kik Gödöllő 
felvirágozását óhajtják.

Csak jőjön I Álíjon élére azoknak, kik várva 
várják I

A siker nem fog elmaradni, mert ,D e u s 
a d I ü v a t honos,"

~ " 11 1 1< íf K, " """
Pestvármegye közigazgatási bi

zottsága e hónap hetedikén, csütörtökön 
délelőtt 10 órakor tartja meg rendes hó
napi ülését a vármegyeház dísztermében.

Hymen. Szekléner Mariska k. a. gö
döllői magántanitónő, kinek nevét lapunk ol
vasói csinos tárczaczikkei után is jólisme
rik, — e hó 6-án d. e. 10 órakor esküszik 
örök hűséget Gödöllőn, a róm. katholikus 
templomban Fndrich Károly úrral. Ezt 
megelőzőleg az anyakönyvvezetői hivatal
ban fog megtörténni a polgári házasság 
kötés.

Végzetes lövés. Vasárnap, — e hó 27-én 
délután nagy szerencsétlenséget okozott Szadán, 
a fegyverrel való játszás, melynok a falu legszebb 
leánya a 17 éves Bocsei Zsófia esett áldozatul. 
Kint üllek dóvajkodva Kuszendáék — a lány 
nevolö atyja, — háza előtt a pádon, a szegény 
Zsófi ós Koncz István, midőn Magyar Samu biró 
fia, szintén 17—éves legény, tréfálkozva eléjük 
állott, revolvert vett elő és a lány fejének sze
gezte.

— Nem félsz Zsófi ?
A lány épen felelni akart, midőn a revoler 

ravasza elcseltent a a végzetes lövéstől találva, 
fő dre őseit és azonnal meghalt.

A szomorú eset híre azonnal bejárta az 
egész falut s abból, hogy a gyilkos legény is ver
sengőit Konczal együtt a leány kezéért, szán
dékosságot magyaráztak ki és egész kis lovagra- 
gónyt költöttek. A szigorú tárgyilagos igazság 
azonban az, amit ilt elmondottunk.

Betörés. Szeptember 29-én éjjel 
özv. Porubszkf Qyörgyné lakását kedden 
ismeretlen tettesek feltörték és minden ru
haneműt ágyneműt magukkal vittük, Azon
kívül 12 koronát, A tolvajok úgy látszik 
Bpast felé menekültek, mert a holminak 
egy kis részét a Galga hidjáhal találták 
meg. A csendőrség nyomoz.

8zenzáczló I E hó 19-én délután — Írja a 
Pesti Napló borzalmas jelenet játszódott le az 
01nt?B0n10n’ kétfogatu kocsi surrant el arra 
illlámsebesen és neki niont egy kézikocsinak' amil 
egy bolti-szolga húzott. A szolgát elütött*,  a 
kézikocsit eltörte és egy darabig magával ra- 
gadla.

A tömeg egyszerre körülvette a fogatot és 
amint az már ilyonkor szokás, fonyegetóen kiál- 
tozta:

— Álljon meg! Rendőrt I Rondőrt I
Egy elegáns ur ült a kocsiban és kényelmot- 

lenü! izgett-mozgott. Idegesen mormogta a ko
csisnak :

— Hajtson I
De bezzeg nem lohetott Am. A tömeg egyre 

fenyegetőbben kiáltozta : “ 1
— Rendőrt I Rendőrt I

.. ......Csakhogy — sajátságos — rendőr nem 
mutatkozott ez egyszer. Pedig egyébként rendesen 
szokott ott lenni rendőr. Do mintha valami va-

01 flk0L • niomuk“ so“

. ,E,k,kor ,n"jári Góz" kiszaladt az Abbázia-ká- 
véházból, oda vergődött a l öcsiig ós Így szétlőtt 
a kocsiban ülő úrhoz :

— Főkapitány ur! ezennel följelentem ön
nek Rudnay Bélát gyorshajtásért I Méltóztassék 
tudomásul venni I

No mert a kocsiban ülő ur Rudnay Béla 
főkapitány volt. Ezért nem lehetett rendért találni 
az Oktogon-téren ...

A nem-okleveles gazdatisztek 
ügye. A nem-Okleveles gazdatisztek Or
szágos Egyesülete tudatja Magyarország 
összes nem-okleveles gazdatiszteivel, hogy 
a földmivelésügyi miniszter 1903, évi 
68060 szám alatt az egyesület alapszabá
lyait helybenhagyta: ezzel kapcsolatosan 
telkéri lapunk utján — a kartársakat, hógy 
a nem-okleveles gazgatisztekre nézve fö
lötte mostohán rendelkező 1900 évi XXVII 
t. ez. hiányainak kiépítésére vonatkozó s 
szigorúan a törvény keretein belül folytatni 
szándékolt működésében segítségére legye
nek, nehogy a nem-okleveles gazdatisztek 
testületé legközelebb már (a törvényben 
jelzett 1906 évben) teljes elzüllésnek in
duljon. Szükséges tehát’ hogy a kartársak 
saját, életbevágóan fontos érdekük miatt 
lépjenek érintkezésbe az országos egyesü
lettel, illetőleg haladéktalanul sorakozza
nak annak zászlója alá. Minden a tárgyra 
vonatkozó felvilágosítást megad a Nem- 
Okleveles Gazdatisztek Országos Egyesüle
tének igazgatósága (Budapest, VII, Baross- 
tér 14.)

Olceó bor. Az idei nagy és jó minőségű szőlő 
termést kezdik már megérezni vendéglőseink is 
Olcsóbb lesz a bor. Járásunk területén több helyen 
már is leszállították a bor árát. Szadán Keppich 
Mór vendéglőjében már 40 fillérért lehet kapni 
bort literenként. Valószínű, hogy az uj tsrmés 
még olcsóbb lesz, mit az is igazol, hogy jelenleg 
1 niétermázsa szőlő ára 12 korona. Az uj bor ára 
lehál 14—20 koronáig lesz s azt a bort azután 
a vendéglős mérheti majd 86 fillérért. Sóval, ház 
rossz időket érünk is*  gondoskodik aa ur részünkro 
egy kis — vigasztalóról. —

A szegényhalottak temetése. Khuen 
Hédervári miniszterelnöksége utolsó napja is 
irta alá az alábbi elvijelentőségü miniszteri 
határozatot: A felekezeti lelkész a közse
gélyre szorult szegény eltemetéseért a 
községtől dijat nem követelhet, Ajánljuk e 
döntvényt lelkészi karunk egynémely tag
jának figyelmébe.

Ellenőrzési szemlék. A gödöllői járás terü
letén október 2-án kezdődtek meg az ellsnőrzési 
síemlék. mikor is Rákoskererzturon Czinkoto, 
Csömör, Rákos-Szt,-Mihály és Péezol 8-án ugyan 
ott Nagy-Tarcsa Rákos-Csaba, és Rákoskeresztúr 
közöshadseregbeli védköteleaei felett tartatott m*g  
a szemle. E héten hétfőn folytaltatik a szarni*  
Gödöllőn, Dány, Isaszeg, Kerepes, Kisterei*,  Vei- 
hó, kedden ugyanott Mogyoród, Szada, Vácz, 
Szt-László Gödöllő védküteleseí jelentkai hétnek 
szcnilóro ; E hó 8-án Aszódon ; Aszód, Boldog, 
Domony. Verseg, 9-én u. ott Bag, Galgahéviz 
Hévizgyörk, Iklad, 10-én u. ott Túra. Karlal, 
Zsámbok községek közöshadseregbeli védköteleaei 
vizsgáltatnak meg.

Nipfílktli ellenőriéit Mernie. október 6-én 
Aszódon Aszod, Bag. Boldog, 6-án u. olt Domony, 
Galgahéviz, Hóvizgyörk, Iklad Kartal, 7én u. ott 
Tűni, Vcrreg, Zsámbok, í)-ón Gödöllőn, Isaszeg, 
Dány. Gödöllő. 10 én ugyanott Vácz, Szt.-László 
Kistarcsn, Kerepes, Szadii, Veiké, 12-én Rákos
keresztúron C-ömör, Czinkoto, N gvlarcsa, 18-án 
u. ott Rákoscsaba, 14-én u. otl Rákoskeresztúr 
nópfslkc ö hrdkölelesoi.

Honvéd ellenőrzési eermle nov. 2-án Rá- 
koskeréoztóron Czinkota, Csömör, Nagylarcsa, 
Péczcl, Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, nov. 4-én 
Gödöllőn, Dany, Gödöl ö Isaszeg, Kerepes Kis- 
tarcsa, Mogyoród, Vácz Szí. László Valkó, Szada 
nov, 5-ikén Aszódit: Aszod. Bag, Boldog Do- 
mony, Galgahéviz, Hevizgyörk, Iklad, Kertel, Túra, 
verBeg és Zsombok községek honvéd hadköte- 
lesei részére.

Peatvld ki esküdtblrák. A poslvidóki törvény
széken e hó 26-én délelőtt sorsolták ki a jövő 
ülésszakban bírói tisztet gyakorló osküdlhirákat. 
Kisorsoltattak rondjs esküdt airákul: Balassa 
l éter kereskedő Laciin, Sípos Emil nyug, ellenőr 
Vácz, AlmAssy József szabó Vácz, ifj. Inczédy 
Soma kereskodö Vácz, Korpás József korcsmáról 
Vucz, Kozma Andor könyvolŐ Újpest, Katona 
Gpiii földbirtokos SzentinártonkálR, Sípos Gyula 
ügyvéd Monor, Hajós Jószof földbirtokos Dömsöd 
Tliold Dániel ügyvéd Dunaharaszli. Háber Károly 
építész Újpest, L a u t a i Károly nyugalmi- 
zott kúriai biró B-S z e n t-M i b A I y, Tóth 
János úgy véd Tápióazele, ifj. Baehmann Károly 
físlomüvósz Újpest Millényi Aurél vuskereskedö 
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Vácz, Oberlander József dr. ügyvéd Vácz, S u r- 
goth Jenő gazdatiszt, Isaszeg, BunyalaVinczo 
kéményseprő Váe Schmidt Józsa nyug, jegyző 
Vecsés Rakatéin Izidor izámvizsgáló Rákospalota, 
Barabás Arnold érros Ernőből falva Dubraviczky 
Elek nyug közigazgatási biró Tápiószele Deresé- 
nvi Dezső lapszerkesztő Vác Burányi Adárn föld
birtokos Tápióézole Gőcs I. Viktór szatócs Újpest, 
Lelner Zsigmond gyáros Újpest, Kégl János föld
birtokos Aporka Sohwarcz Jakab tskarékpénztari 
igazgató Rákospalota. Pótosküdtek lőttek; 
Kropp Kálmán gyógyszerész Rákojpalota Anda 
János ügyvéd Erzsétilfalván Grósz Zs:gmond ke
reskedő Vác Jágor Cyula gyárintéző Vác Löwy 
Fülöp kereskedő Vác Nyáry József tőzsdoi 
titkár Rákoscsaba dr Arady Béla Ügyvéd 
Ujpost Bénáik Pál nyugalmazott honv dszázados 
Erzsébetfalva Pául Mór kereskedő Gödöllő 
Musitz Géza gvógyszerész Újpest.

Betörés fényes nappa1. Hogy milyen lábon 
állanak Gödöllőn a közbiztonsági állapotok i lusz 
trá’ja a következő eset. Pénteken o hó 2án délbe 
11 és 12 óra közölt betörtek Lukács Gyula orxz. 
képviselő Mária Valéria úti villájába s azt való
sággoi kiosztották. — Alkut <ttak, felforgattak 
benne mindent szekrényeket ajtókat törtek fel s 
elvittek belőle minden értékes holmit. 3 mindez 
a csendőrség laktanyájától 2-800. méternyire tör
tént akkor midőn sz udvar is Gödöllőn tartózko 
dik tehát kétszeres a esendórség létszáma.

Házi mulatság Nagyszabású házi mulatság 
volt Szudán szept. 2£án Stetnia Károly m. á v. 
föfelilgyolő úri házánál. A mulatságon Járásunk 
intclig-mliáj í nagv szAmbnn volt képviselve.

Kitüntetett baromfitenyésztők. A czeglédi 
baromfi kiállításon jái ásunk és belőle különösen 
Gödöllő tenyésztői kiváló sikerrel vetlek részt. 
Nick Edéné úrnő nyerte cl orpington tyúkjaiért 
a gróf Teleky Józsefné állal ajándékozott értékes 
emlék tárgyal, ogy gyönyörű vázát, s ugyancsak 
ő. továbbá lovag Asbolh Jonőné u-nö fehér ma 
gyár és órpington lyuljai egyesületi aranyok le 
velőkkel leltek kitüntetve. Dijukat nyertek még; 
Pajsr Etelka (Rákoskeresztúr) langsán tyúkokért 
Farkas Lászlőné (Bubát) emd' ni Indákért és Bo 
kos Feranczné (Szí.László) plymulh tyúkokért.

Szüreti mulatság. A magyarerszági építő 
munkáitok országos szakegyosülelének gödöllői 
cioporlja 1908. évi október llón Szalay Vincze 
aranysas vendéglőjében a munkanélküli segély 
alap javára szavailat, nemzetközi világposta és 
konfetti dobálással egybekötött nagy szüreti mu 
latságot rendez. Belépti díj családjngy előreváltva 
2 korona a pénztárnál 2 korona 49 fillér, személy 
jegy előre vá tva 80 fillér a pénztárnál 1 korona. 
Felülfizelések köszönettől fogadtatnak és hírlapi 
lag nyugtást.itnak. Jogyok kaphatók a csőszöknél 
és Doha János nr fodrász üzletében azenétHeko 
Sándor közkedvelt zenekara szolgáltatja- Kesdale 
este 7 órakor vége nap fölkellkor.

Színészet Gödöllőn Ma kezdi meg előadó 
sait Fú-edi Miksa és Libera Lajos tarsigasgalók 
jól szervezett 24 tagból álló társulata. Vores 
Sándor az opjra volt elsőrendű baritonistája von 
dégfvlléptével a Csíkost adják: Az Erzsébet 
szálló színpadja ez alkalomra tetomesen meg lett 
nagyobbitva és átalakítva. A társulat 15 előadásra 
szóló bérlőiét nyitott mely alatt szírre kerülnek 
Katalin Bob he czeg. Lolli ezredesei, Drótoslot. 
Bajusz, őrnagy ur, Éjjeli menedék, Monna Vanna, 
Kuruci, FejajDávid stb, a ezinirodalmunk legjelesebb 
újdonságai. Reméljük, hogy közönségünk e jobb 
vidéki társulatot mügérdemlett pártolásban fogja 
réaaesitnn i.

OrvotBO sjátók. E jótókonyczéln sorsjáték 
Inpuuk mai szamában mogjelent hirdetésére fel
hívjuk olvasóink figyelmét. Sorsjegyek mogrendel- 
hőtök lapuik kiadóhivatalában az összeg előzetes 
bakü dóso, vagy utánvét mellett.

Vasúti man^trend A m. A, v. monetrendjo 
október bén megváltozott s jelenleg következő 
uz érvényes menetrend :

Gödöllőről indul reggel 8.50, 5 29, 
6.15. ti.2 3, 70®, 7.48, 8.45, 11.10, délután 2.08, 
4.82, 5.57, 7.2G. 7.47.

Aszódról indul roggol 8.00, 5.03, 5.57, 
B.81. 7.20, 8-20, délután 12.23, 1.37, 5 24, 6.58, 
7.19, 8.52, gyv.

Budapestről indul réggel: 7.10. gy. v. 
7.50, 8.35. 9.35, délután 12 35, 1.30, 2.1'5 gy. v. 
2.4°, 8-30 gy. v. 5.2J, 5.55, 6.25, 8. 0, 9.40 
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Amerika
Elindulás Havroböl 

minden szombaton Me 
notjogyek a

Franczla llnle által 
Jó óm gyors u'ar.ns Ki 
tűnő ollntAs, boleértro 
bor és llqeur Közelebbi 
órfrrlfsst ingvon ós bér
it: ont v<» nyújt a 
Franczi llnle. Wlun 
IV. Wwyriiigvrwti».so b

sok pénzt, 
havonként 100 

koronáig l> eredhet 
mindönki tisztessé 
goseon minden szak
ismeret nélkül

Küldje bo czlmót 
976 jelige alatt a bő 
vetkező c/.lmro : An
ti >nca ' -Abtellu i g 

dós ,,Merkúr" M 
helmi Meerfeldstr

Aczél ekék '■2'8dXbarí,‘ 
Rét, moha, tagoaott éa dlagonol i^OFOIllik 

Gyűrűé ói .Ima aczél lemez, féléi hengir.k, 
Agricola vetögépek, 

Arató-gépek 
fűnek, herének, 

izénagyűjtűkéi arató gereblyék, ezénafordlték 

Szabad.-aszaló készülék
Bor ée gyűmölee sajték 

G y ü mé lo» ét sxOlöxúxók 
és bogyómorssolók, 

Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

, S Y P H O N I A“

Tormánes és vértetü pusstitásra 
Szállítható takarók tűzhelyek, 

legújabb szerkezetben

MAYFARTH PH. és Társa
gazdasági gépgyára, vasöntödéje és 

alap. to72^ BÉCS, Ilii Taborsrasse 71.
Kl’ünlctve több mlntOO irány, eIgt( é, br »nz éremnsl, ai ölne, n.gyobb kiál Itéivk.i.

Raazlotoa arjegyaök öl Mátnosalöamoró levél Ingyen. - Képviselők éa viazunl .lárusllók kereat.teok.

SZABADALMAKAT
ÉRTÉKESírövAUAlAT

■**  rABSTORfTMVM£Czjta3

A Pesti Eapló karácsonyi ajándéka.

VÖRÖSMARTY-ALBUM
A Pesti Napló, a moly eddlgelA az Ember ír; gédláj it, Arany János balladái 

Zichy Mihály Illusztrációival, Katona lozsef Bánk bánját a Himfy Albumot, a Köbök 
Albumát, tavaly a rímek kivitelű Zichy Albumot, stb. adta olvasóin ik a könyvpiacon 
általános f.ltűnóst keltó kiállításban, az Idén sdd’gl kiadványait felülmúló fínynyal és 
pómpával aranyvászon kemény kötésben

Vörösmarty-•Albumot
fogj, olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

A Vörösmarty-Album a Ziohy-Al- 
bumnál is dissotebb kiilllitásb.n nagy 
kvart alakban fog inogj.lenni. Msgában 
foplaljn a kölléélenajr.át. Csongor és 
Tündét, Vörös nnrlynako kedvei drámai 
költeményét a Sió tatot, a Fd» c*í-  
gányt. Stép Ilonkát és Vörösmarty- 
n«k legkiválóbb költöi alkolátmlt, kiváló 
müvének eredeti festményeivel év rajzai
val. HO mümellékletben é, számos 
szövegbe nyomott képpel óv iliusztráciió- 
val. A Vörösmarty-Album mümollék- 
Isteit a legjel.vbb magyar festő Hídvé
giek készítik. Mindarmyijnk étén ott van 
Székely Hontalan, a l.gtmgyobb ma
gyar történeti f.alö, aki a Toldi czimü 
költeményt illusztrálja. Koriár.a és bá
rója Aladáréin Viktor n Salamon 
czimü költeményhez készít festményt A 
két nagy históriai fnslóhöz a kövulker.ö 
o'sörondö magyar mövé-zek sorakoznak: 
Ililia rí Sándor, Fényes Adolf, 
Ferencxy Károly,. Kéméiüly Jenő, 
Kernstock Károly, Krenner (Tar- 
dós) V., Alagyar Mannhelm Gint- 
táv, A'ayy Sándor, Iladóné Hlrsch 
Nelli.

Ezet kívül számos kl.ebb i'lin t Acsió 
diezili majd a Vörö inarly Albumot, mm- 
ly.k ogórx >or kiváló mag.nr fes'ö mű
vészetét fogjak a Vörösmarly-Afbiim ké
rőiében bO'tmlatui. A valóban remek ki- 
lit.'.ll mtil. púinak epy része gyönyöiU

Gséplögépek
rirrti mpifyüM

kézi , járgány 
ás 

gózhaj'átra,

nabad. uj KeoJfjIrJhl íllátott

Járgányok 

vonóállat befogására, 
Legújabb gabsna-tiiziitó-rostik, 

TR1KUEREK és KUKOH1CZA MORZSOLÖK 
Szecska vágók darálók, répavágók 

Széna és szalmaprések JHImh.tók 

vulumint miaduti inús fújta gaxdaaágl gépeket 
kés zitenek és szállítanak

vaahámormüvek .
900 munkás.

HÖLGYEKNEK tok. Szüléi esitikuél 
nagy gyakorlattal bírok. Ceölle Anna egyetemi 
szülésznő. Petőfi tér (Mozaár ház) Gödöllőn

Ma&iira!muauiuiui U ■ DÖ¥obbol lapuukkiadó hivi- 
tali.

A

a

színnyomású Iohz, amilyen eddig alig je
lent mpg magyar diszmüben. A Vöröu- 
inarty-Albumot megszerezhetik mindagok, 
akik a Rosti Naplóm

1. egyszerre egy egész évre előfizetnek,
2. akik félévre fizetnek elő és köle- 

lezelt«éget vállalnak, hogy egy további 
félévon át előfizetőink iesznok-

8. akik egy negyedévre fizetnek elő 
és tövábbi háromnegyed éven át való elő
fizetésre kölolezettoóget vállalnak, azok a 
második évnegyedre szóló előfizetés be
szolgáltatása ulf.n kapják meg a Vörös- 
marly-Albumot.

4. akik havonta fizetnek elő ós egy 
egész óvi elóli/.i lósro kötelezettséget vál
lalnak, azok a halod k havi előfizetés 
beküldése után fogjik megkapni u Vörös
marty- Albumo'.

Azon uj elöfixoiőink, akik a Zichy 
Mihály albumot az 1903. övre szóló elő
fizetős alapján, mint olőlogaze't ajándé
kot bírják, azok a Vörösmarty Mihály 
albumot csnk úgy kap ák meg. ha egy 
további egész évre előfizetnek, illetve hu 
jelen négy pun ban fohorolt előfizetési 
felióteb'k ogvi'.ének olegut tesznek.

A P stl Hapló előfizetési árt: Egész 
évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 
7 kor., egy hóra 2 kor. 40 fillér. — Elő
fizetni minden hó I töl és 15 töl lehet.

A > Pásti Nap1ó< kiadóhivatala.

■



Már

! koronáért

50.000
korona nyerhető.

j ORVOS- L 
sorsjáték 

|Biidapest, IV., Váczi-utcza 17 a.

I Már

l koronáért

50.000
korona nyerhető

Egy sorsjegy ára I korona.
Miután a húzást már október elején megtartjuk és « sorsjegyek na; 

kelendőségnek örvendenek, ennélfogva tiszteletiéi kérjük, hogy a sorsjegyek be 
vásárlásával ne ttssék késni, hanem nagybecsű megrendelését sziveákádjék 1*  
lielőleg azonnal elintézni, mert a húzás már

f. é. október hó 10-én lesz,

"— Qi-Vos-sorsjáték központi Irodája:. ~

BudapeM, IV., V'czi-iitcza 17a.
Sorsjegyek kaphatók helyben: minden dohánytőzs

dében és minden vidéki városban.

Kávé és tea első kézből,
vagyis egyenesen a termelőtől, ennek kvvatkettá. 
bon teljes jtúllás valódi, liatnlritatlan minőségért a

képzelhető legolcsóbb árak mailét*

'főbb mint 100.000 holdas jávnszlgeti birtokunk a 
iogrend.<zeres«d)b módon kezeltetik, kávéfajkálnh 
ijon zamatosak és kitűnő minőségűek. Saját véd

jegyűnk: Jávaflor.

, .. ....  Kávé ------ —
ávaflor legfino mabb 4 •/♦ kiló frt. 6.65

„ finom l ’/* „ ,, 5-VO
ávabraiil kevorók 4a*,,  „ 5.45

Vám és bélmentre minden posta állemáshox 
szállítva, árjegyzék Ingyen és bérmentve,

T ti r k és T A r s a 

jávaszlgeti nagybirtokosok
Saját termésű kávé és tea eladás Trieszt vla 

deli acquedolio 68.

ff ff « ff ff Wff ff ffff

EGY KORONÁÉRT
portó mentesen küld uz orvosszövet
ség sorsjátékához

egy sorsjegyet
az Országos Sajtóiroda, Bpest, Ke- 

mény-Zsigmond-utcza 11

Húzás már október 10-én.
1810 nyeremény. 1 főnyeremény 

40000 korona.
Legnagyobb nyeremény legkedvs-

RdÍIoorÍ R A ki ájulás, gőrewök és más Ilyen
—■mwmbUgbántalniftkbon szenved, kés

ien brossul! arról.Ingyenes bérmentve kapható ■ battfy 
gyéiyaiortár útján (8ch wananApstbskt Frankiért •. Mi^listill Cd e

tsmetkezáái vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. izám.
Mindennemű koporsók kapha.ók erez-, keményfa- vagy fényezett diófából 

kiaabb- nagyobb méretben. Szamfiid# »<<, viráguk, szalagok, sirkoaioruk, viaszgyertyáfc 
Szobabnhuzísok, ravabal-felállitái, a személyzet diszes egyen uhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott hMottaskocai vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidááTt 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.

Gödöllői „Erzsébet" lönyvoyomdi.

ilapittaloit
18Jfibtn

dobja kt a pénvéi, ba ér
téktelen uténsatok Által 
hagyja magét elámlUal, 
Áa én valódi ara éri ka!

N lók el 
anker roskotf AbAm 

lAntlma^aelJqnQ 
erabadaiaa- 
tett Bvail

Mtámlappal it 
látható minta 
sr.orii>tflt Ara 
járáasal egye- 
dűli. Klvélé 

•IIodAIó há- 
pomége, vala
mint ponio- 
járása által i 
logkodvellebl 
ás a létarfi 

legjub strapa
óra. Különé

lőn ajánlható 
tieiteknek, 
ya«utl híva.

talnoki.l: M.ntifir.ég, pénnigvöroAg
Idk »'<>»; ■Witunwo .. ,.r- 

,“!w”í 1 akarnak. ára ogy „ép „lekéi lán.zczal ti
I*  .cs“k * kír°"« s évl jotállie.el B drb

rét.la.l oiak 5 korona. - N,m mogt.leli. , ...Ub.o 
kiworílou, rogy , p,^, k,„,a,|on“ SiktkiÚdko

1. nmorlkal or.gyira vozérkípvln oloto 4Jtó

0ÖHNEL MIKSA ósAi

uu«Hg, kalauzok gépészek 
kik egy erős, megbízható és tat-

ar

Biot, IV., Margarathenfrme 48 70. 
a cs, és kir. állami hivatalnokok szállítója.

ÓVÁS Kereskedők Koakopf-oráknt pléh.tokkal ésiml- 
t"lt P’P'r email számlappal ajánlanak. Ily óra nálam 
irt 7.) kr. éa megjogyzom, hogy én nem vagyok 

oeroalh . 6, hanem órás. Az én óráim finom szabadal
mazott Erna!-számlappal vannak ellátva, pontosan 
aaabál.v^/ottak éa mindent, a mi ninca fenti ezér- 

jogv/.-'dsul ellátva, utasítsunk határozottan vissza.


