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MEGJELENIK MINDEN VASRNAP. 

felelős iserkesitő: N y i ry Lajos

Az aszódi parasztság föld- 
mivelése.

A fiáraszt vajmi keveset lendít jó 
szágán, minthogy idáig a jó hten mlv*lt-  
iielyette. Eiekélyesen szánt, még jobb sze- 
íreti a szántást el is ha ;yni. Isten meg
áldván, azt hiszi, fölzsendül a vetés munka 
liléikül is s ha inégannyi munkát fordít is 
földére, c-ak a drága erő feciérlése az. ha 
az időjárás keresztet húz számadásán. Szá
razság, jég nyirkosság, fagy ellen mitévő 
legyen uz ember! Ellenük senki se tehe- 
lellenebb, és senki se szenved annyit 
miattuk, mint a szegény földmivelő em
ber. Másfelől meg a föld minden vesződ- 
■ség nélkül is olyan terméseket ád, melyek 
a máshová való szorgalmas gazdi remé
nyeit is túlszárnyalják,

A hanyag mivelést e szerint lehetne 
.mentegetni, de ha ennél egyébb védő érve 
nincs, igazolni nem lehet. Mert azéit, hogy 
a természet, melynek az ember m4g nem 
ura, meghiúsítja az ember munkájlt, ne 
inulag'.sza el az ember a munkát, hanem 
éppen dologgal iparkodjék ártalmatlanná 
tenni a természetet. A helyett, hogy nem 
mer a paraszt egyszeri szánlás helyett két
szer szántani, mert félő nem leszi-e a 
kétszeres munkát hiába, ha például 
aszály semmisíti meg a vetéseket, nárom 
Ízben és kétszer olyan mélyen kellene 
szántania akkor részben kicsikarná a szá

T A R C Z A.
őszi nász.

Nekünk nincs őszünk ugy-« édezain ? 
.fiúinkra nem hull hervadó levél 
Az. ősz füveimét nem érzed te zom, 
Szivünkben ezer tavasz fénye ól.

Míg künn az ősz most bús panaszra fél, 
lín ajkad forró igéit lesem, 
.Örök élettől súg, kuczag, regél . . .
Nekünk nincs őszünk ugy e, édesem ?

Menjünk tehát I Már várnak is reánk, 
■Oltár heyelt kigyult a gyertyaáng . . . 
S a dal '/ . ■ . Nászunknak indulója azt

Mig elmondod az eskü szavait, 
llus hervadásról ki beszélne Itt ?
Hiszen nőm volt még ennél szebb tavasz 1

Pakott Jóxsef._

Az uj doktor
Domahidi Gáspár megelégedetten sétált Tá

gig a nagy akáczás udvaron, amelynek vége oda 
szolgált egészen a vasúti állomáshoz. Ez idötájt 
ugyun máskor mindig délutáni álmát szokta 
aludtií Gáspár a nagy verenda lefüggönyözött 

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ

razság kezéből a hatalmat melylyel ez, idő 
szerint vetései közt garázdálkodik. Hol a 
természet egyedül dolgozik, a mezőgazda 
pedig cs»k a néző szerepét akarja ját
szani s ily módon aratni, ott ne panasz
kodjék az ember, hogy a természet egé
szen a maga feje után indul el. Külterjes 
mezőgazduságban általában függetlenebb a 
természet, csak a belterjesebb mivelésben 
kezd az embernek inkább hódolni. Ha te
hát a gazda el akarja érni az éghajlat 
önkényétől való függetlenségét, belterjes 
földmivelésre kell törekednie; de még ak
kor is nagyobb uralmat fo< ott megtartani 
az éghajlat, mint nyugat Európában.

Nézzük rz idő szerinti viszonyai- k közt 
a termés biztossága sok gazdaságra nézve 
nagyobb indító ok lehetne bellerjesebb 
földmivelés behozására, mint a termés ab
szolút bősége.

Azonban n mi parasztunk ez indító 
okot még nem igen ismerte fel, még mind 
jobban örvend a természet áldásán, melyet 
a jó ég áldásának szeret tartani, mint, két 
keze munkájáén, melynek gyümölcsei min
denkor áldás még ha nem terményekben 
testoeittet is, hanem szerény és tevékeny 
néppé való képzésben áll.

Mindez állal a hanyag mivelést nincs 
mit gáncsolni, ha a gondosabb munka 
meg nem téríttetik. Mi ugyan szentül hisz- 
szük, hogy jutalom kiséri a gondosságol- 
de nem frevésbbé áll az is, hogy nálunk a 

í üveges ajtaja mögött s juj volt annak aki ezt a 
j szendergést megtalálta zavarni. Ö maga tiltotta 
i el magát az ósdi pamlugtól s a forró napban kém- 

lelhette a vasúti töltés sárgára pörkölődölt füvét, 
I A vonatra várakozott Gáspár ur s nagyon-

nagyon meg volt elégedve magával. Í gy érezte 
magát, mint valami diadalmas hadvezér*  aki a 
győzelmi zsákmány megérkeztét várja, hogy lá
bai elé rakják. Egész léi.vén meglátszott Gáspár 
urnák ez a lelki állapot. Ma-lotr örökké ránezba 
szedett szemöldökének tiisk i mintha barátságo
sabban meredlek volna előre s még hangja is 
•ngedott valamit érdességéből, amint maga ma
gában beszélget ll.

Damahidmó. aki a verandáról nézte Gás
pár urat, amin’, gö nbölyii alakjával tova gördült 
a hosszú fa orb in, önkénytoienül elmosolyogla 
magát. Ö tudta (‘-jak uz igazi okát Gáspir nagy 
megelégedettségének s ha nem is osztozott teljes 
mértékben férje ura örömében, tagadhatatlanul 
megelégedetten várta a következményeket, ame
lyek végre alapos változást idéznek elő házi éle
tükben.

Tulajdonképpen a Sárika rovására készült 
itt valami, Sárika egyelen leánya volt Domahidi- 
óknak, aki< nagyon is különös viszonyok közt 
óllek. A kis faluban senki sem volt tisztában, 
hogy miképpen állnak Domahidiék. Valamikor 
gazdag ember volt Gáspár ur s nagy b efolyásu 
a vármegyé i. A vagyon arányában fogyott aztán a 
befolyás is, amikor a Lőrinc'házi pusztán is túl 
kotlett adni Gáspár urnák, annyira megcsappant 
a tekin’élve. hogy a saját fiát sem tudta bevá-

hanyagság büntetése fél annyira sem érez
hető és a gondosságra való ösztön fél any- 
nyira sem unszoló, mint olt hol a ter- 
mesztvény értékesebb a munka és a tőke 
meg olcsóbb Ennélfogva sokkal hamarább 
elnézhető itt a gazdaságbeli hanyagság 
mint másutt..

A munka mennyisége melyet a paraszt 
földjeire fordít, csekély ellenben gondat
lansága szertelen. Ebben egyébbiránt tete
mes külömbség van a vidék és a lakosság 
szerint, mindazáltal egészben el lehet 
mondani, hogy a parasztnál valamennyi 
vetés fele az első barázda után vette tik, 
a második fele a második után, mi annál 

1 kevésbbé elégít ki, mert munkáját inkább 
hívhatni karczolásnak, mint szántásnak, 
oly sekélyesen szánt.

Ha Asz ó d vidéke gazdasági éle
tét egyedül a nagy jószágok mivelése után 
mérlegelnők, nem itélnők meg helyesen, de 
még kevésbé akkor, ha azt hinnők hogy 
nagy uradalmakban általán gyökeret vert 
az a mivelés melyet az előrebocíátollak- 
ban vázoltunk. Akkora terjedelmű takar
mány-termelés mint a nevezett uradal
makban dívik, más jószágokhoz képes 
még mind kivételt képez és a gabona ter
melésnek a legtöbb gazdaságban csaknem 
korlátlan uralma van. Kivált a paraszt
gazdaságokra szól ez. Marha élekről csak 
a természetes rétek legelők és a gabona 
szalmájában van némileg- gondoskodva és

lasztalni szolgubirónak. Nagy kesorüségot okozott 
ez Gáspár uniak, elannyirn, hogy teljesen vissza
vonult az úgynevezett közélettől.

Ekkor történt, hogy a körorvosi állás msgüre- 
i sedett Lőrinczházán, miután az öreg Halmi bácsi 
1 negyven esztendei szolgálat után elköltözött az 
1 örök nyugalomba. Gáspár urat, aki jé barátságot 
1 tartott az öreg doktorral, ez az eset megint 

visszatéri tette a közügyok iránt való érdeklődés
hez, ami abban nyilvánult, hogy minden áron 
nyugdijjat akirt szerezni az öreg doktor egyetlen 
leányának Zsófikénak. Zsófika huszonhárom éves 
volt teljesen egyedül maradt. Árvaságát fokozta 

• testi hibája púpos volt Zsófika, ami Gáspár ur- 
I l an a lo^nagyobb szánalmat ébresztette fel.

Mi lessz őzzel a szegéuy teremtéssel kapa- 
‘ czilálla az urakat, Férjhez nem mehet, mert nem 

veszi senki, megélni pedig nem képes, hiszen 
1 nem tanult nem próbált semmit.

A ntgy kortesedéi míg javában folyt, mi- 
i kor levelei kapóit Gáspár ur valami posti fiatal 
, doktortól, amiben támogatását kéri. Ez volt a 

levél eleje, a vége pedig egészen különös dolog. 
Szólt pádig arról, hogy abban az esetben, ha 
Domahidi Gáspár Ke'emen Imre doktort a kör
orvosi álláshoz segíti, ezennel ünnepélyesen meg
kéri Domahidi Sárika kezét.

Gáspár urat az eset eleinte módfelett fel
gerjesztette. Valósággal tombolt, hogy így, hogy 
úgy, minek nézi öt az a ficsur, hanem aztán 
lassan elc,i.ült benne az indulat s Halomén Im
rét negyed napra nagy többséggel megválasztot
ták lörinczbázi körorvomak.

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes

h?> hajtó szer 1 1 *
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e határokon belül van a inaiha-lenyésztés 
megszólítva. A trágya-készítés <• szerint 
csekély lehet s így a földnek valójában 
visszaadott trágya-anyagok in ég csekélyeb
bek a tüzelés sokat élsz, edvén a rossz illik 
és szán < f üdék tetemes távola meg gyakran 
meg_aiutv ■ n a trágyázást.

A la aj kisaj olása azonban a gazda
ság más ne >..! fogj i szükségessé lenni és 
nagyobb sz-mbeli baromtartast es teteme
sebb eltségleianelést fog az egész mezö- 

ul.-e- 'g alapjává lenni. A terjedelmes ta
karni .\ h iiuelésiikki I mai nap még ma
gukba álló jósz gik rövid időn mindennapi
akká fognak lenni. Ennélfogva nagyobb 
jelentőségű a még magába 1 álló takar
mány termelés — e vidék mezőgazdaságára 
nézve annál is inkább mert a jószárnak 
j<> ára van, mint ama tömérdek gazdaság, 
melyben gabona után gabonát vetnek, mert 
ez. lesz, a legközelebbi jövő mezőgazda
sága.

Egy aszódi gazda

Ébredjünk mire?
Haladjunk merre?

Irta: Csörgő.

(IV) A társadalmi széthúzás 
egy olyan sarkalatos tévedéso Aszó d kö
zön aégénék umclynek inig egyrészről jogosságát 
senki kétségbe nem vonhatja, addig másrészről 
cl kell ismerni, hogy a legelilélendöbb legmeg- 
velendőbb dolog a világon.

Azonban tőnél is megvetendőbbnek tartom 
azt mz érin’ki zést, amely érdekből történik.

Itt tehát utam elválik a czikkiró úrétól, aki 
azt mondja czikkébe i, hogy elsőrangú érdeke 
polgárságunknak a társadalmi együttérzés, együtt 
működés. — mert hiszen oly kevesen vagyunk !

A tapasztalat azonban másra tanít bennün
ket 1 Azt mutatja, hogy a túlságos összevegyiilés 
erkölcsi degenoráe/.iól szül és gyakran okozza a 
társadalom romlását.

Vagy nem epigon alak-e épen úgy az az 
ur, aki népspszerüség hajhászásból vagy barmi 
más czélból leereszkedik a pórnép közzé ez kc- 
mázik vele, mint az a pór, aki majmolja 
az urat ?

Vagy van-e oka annak az iparosnak, keres
kedőnek kis hivatalnoknak az örömre amztyik 
csinos leányának, feleségének a doktor ur, ügy
véd ur, szóval a magas inlolegentia valamely tagja 
csapja a f-zolet ?

Történhetik-e vájjon ez érdek nélkül ?
Azt szokták ilyen kérdéseknél cllenvclni, 

hogy csupán — üzleti érdek, ami vezeti az inle- 
ligenliat.

Elismerem, hogy gyakran az is; d■? legtöbb
ször OAin az. hanem eiivébb. Az tudniillik. hm»v

Most várják az érkezését. Gáspár ur a kert
ben, Domahidinó a vorsndán, Sárika pedig, aki
nek az egész esőiről halvány sejtelme sincs, 
benn a szobában. Mert valójában ő legkiváncsibb 
az uj doktorra. Annyira kiváncsi, hogy barátnői 
előtt nem tudja ezt titkolni. Meg is indul a laláli 
gatáa, hogy milyen lehet, kit fog először meglá
togatni, Kinek fog udvarolni?

Közben a vonal is megérkezett, és Gáspár 
ur büszkén sétáltatta végig a kerten az uj dok
tort, miközben nőm mulasztotta el külömbözö 
jó tanácsokkal is ellátni.

Mindenek elölt is szeretném, kedves bará
tom. ha jó barátságba lenne mindönkivel, Ilyen 
bolyén ez feltét eu szükséges, s aztán, hogy a 
maga kérésére l< rjek, mondhatom szívesen ven
ném, ha visszaadhatnám a szavát. Majd . . .
Hiszen azt akarom ezzel mondani, hogy valami 
kifogásom volna ellőne. Látom szép deiék ember 
és elég jó állásra is lelt szert. De tudja, nem 
akarnám, ha azt hinnék, hogy én, no igen meg
fogtam magát.

Kelemen Imre mosolyogva hallgatta Gáspár 
urat és mosolyogva szemlélte később a piruló 
lányokat akik nem tudták elrejteni zavarukat az 
uj dcklor előtt, aki valósággal hódítóit az első 
pillanatra, Még Domahidinó tetszéséi is megnyerte 
s szinte anyai gondossággal igyekezett útba iga
zítást kát adni neki, hol vegyen lakást melyik 
korcsmában szoktak az urak étkezni, s kinél mo
sasson. A végén pedig lelkére kötötte, hogy kik
től óvakodjék.

Kclemon doktor mindezért igen hálás volt 
Kezel csókolt Domahidinének jelentőségteljesen

H magasabb műveltségi fokánál fogva gyakorolt 
I fölény es élvezett elönvök az alacsonyabb társii- 
' Ságban elv előnyüket biztosítanak neki, nnnyeket 

a vele egyenlő műveltséggel bírók közt vagy el 
nem érhet, vagy csak is nagyobb fáradsággal iuo 
veszteséggel és bizonytalanul, inig amott biztosra 
utazik. .

Ha már most ez kell a czikkiró írnak <-t» 
erre _-v -k-zik hizlalni a helyi társadalmat, ain 
lessék: menjenek czikke u’án, ez azonban kötve 
hiszem hogv megfelelő eredményeket szülne, s 
nem azokat' melyeket az előbb feleiniilettem. 
s melyeket mi, — és pedig bármely társadalmi 
osztályhoz tartozzunk legyen is, minden tekintet
ben tudunk nélkülözni. ,.

De kérdem; vájjon helyes sőt egyálla an 
menthető dolog-e az. ha tz a társadalmi bizal
mas összvogyiilés, üzleti érdekekből, ti hát -- 
reklám czélokra történik? Nincs-e már ebben is 
bizonyos perverzitás cs nem hárít-o va’jon a 
i.épszeiüseg ezen czélból való hajluVzá^a is 
egy kevés szépség hibát az aktiv szereplőre?

S végül nézziu mi haszna van belőle a köz
nek; a társadalomnak ? . ..

Talán hogy van miről beszélni . . . Szóvá.o 
akad-e mossaliansokból kifolyólag hébe-hóba egy

között.
Ib>gy mennyire >ujtja a M, A. \ menetrend 

politikája'ezt a ’ vonal, t Budapeslöl Hatvanig 
közönségünk ‘lőtt nem k<4l b«»vbben lejt égetnünk. 
Alig Viin \onata, mely telő időben ko. lckedvon, 
rz ezen vonal mellett elterülő nugyobbára népes 
nagy községek inszö városuk és nyaraló helyek 
közönségének igényeit kielégítené.

Mintha csak ki volna válogatva a vonatok 
indulása ideje és pedig úgy intézve ez a kivá
logatás, In gy a publikumnak valahogy kényel- 

! mérő ne legyen csak egy vonat is
A reggeli vonatok hajnalba indulnak Buda- 

I pest felé a Budapestről érkezők késő délelőtt ér
keznek, még csak a postai összeköttetés is a le
helő legrosszabb; kétszer napjában történik: este 
é-s reggel. — Budapest szomszédságában még 
csak az esti lapokat sem kaphatjuk, meg idejében 
mert azok este G órakor jelennek meg akkor 
midőn az esti pó>ta már elindult Budapestről. 
A reggeli lapok vi zonl d e 10 óra tájon érkez
nek épen úgy, mint Erdélyben vagy a határszélen 
fekvő helyekre. Pedig még volna vonat, amely 
a p s'át elhozhatná Budapestről. A 6 óra 25 
perezkor induló volna a Icgalka kalmasabb — ha 
15 vagy 20 perczel későbben indulna.

A gyors vonatok megállása lehetetlenné 
teszi, hogy azokat a közbe cső községek hasz
nálhassák mert még ott is hol feltételes megálló 
hely van jelezve a menetrend »en. egész tortúra 
a leszállás kicszközléso még kétszeres menet dij 
fizetése mellett is.

A menet dij ugyanis Hatvantól Gödöllőig 
a bel a menetrend föltételes megálló helyet jelez. 
4 korona. Tehát éppen annyi, mint Hatvantól 
Budapestig, pedig nz ut csuk felényi hosszú. Épen 

' igy van Aszódtól Gödöl óig.
Este 7 óra után nem megy vonat Budapest 

felé s igy a Budapest és Hatvan között eső köz
ségek la kassai 7 órán Int nem tartózkodhatnak

| megszorította a kezét Sárikának s elbúcsúzott a 
viszontlátásra.

Kint az ulczán fürkészve nézett szét az uj 
és szokatlan világon, amelyben ezután élni fog. 
Lassan gondolkodva ment előre az egyenes Fö- 
ulczán, amelynek egyik házán olt állott az öreg 
doktor táblája. Kelemen gépiesen pillantott rá.

1 csak mikor a nevel olvasta, simította végig a 
, homlokát. Valami különös zsibongást érzett, gyer

mekéveinek legküzdelmesöbb napjai elevenedlek 
l fel emlékezetébe. Önkényleien a kapu elé lépett 

s benyitott a virágos kis udvarba, amelynek vé- 
' gén ott ült egynibgában fekete ruhájában Zsófiiul, 

így ültében elbűvölő szép teremtés volt 
Zsófiim, Testi hibáját eltakarta a ráboruló orgona 
bokor. Kelemen lassan, szótlan lépett elébe s kis 
kacsóját ajkához szorította.

— Zsófika.
— Imre, hogy kerül ide ?
— Hál nem tudja. Engem választoltak meg*  

én vagyok az utód s aztán beszélgetlek hossza
san sokáig a régi időkről, emlékekről.

Másnap pedig a helyi újságban megjelent 
egy kis hirecske ; Kelemen Imre doktor eljegyzé
sét ad a ludlul Zsúl'ikával

Kiss Mihály. 

valamely szomszédos községben, ha le nem 
akarják kó ni a vonatot.

Ez nz oka azután unnak, hogy o helyeken 
nem fejlődhetik társas élet és nem képződhetik 
egy társadalmi gócz pont, még hu arra külön
ben meg is volnának az előfeltételek.

A reggeli vonalok késői indulását Buda 
*pp-.tröl megérzik a Hatvani tanintézetek s külö
nösen az Aszódi gymnazium. Nem órkozhelik 
meg vasúton kellő időre a diák s igy nem járhat 
olt iskolába.

S mind ennek csupán a in á v vaskalapos- 
sága az oka. Egy kis holyosebb menet rend be
osztással segíteni lehelne a bajon.

De mi közo a m á v-nak a közönséghez ? 
Mit tőrödnek olt a közönség érdekeivel?

HÍRE I<.
A nagyherczeg elu azása. Hat heti ittartóz 

kodás után — e ho 14én szerdán elutazott IV. 
Eerdinand toscanai nagyherczeg Gödöllőről. Az 
öreg nagylwrczeg kitünően érezte magát Gödöllőn 
s ennek a buesuzás alkalmával a megjelent urak 
előtt ismételten kifejezést is adott kilátásba ho 
lyezvén a jövő évre ismét látogatását

25 eves jubileum Szabó Balázs gödöllői 
ref. rektor tanító, — e hó 15-én ünnepelte inig 
csalódj i és bará ai körében rektorságának 25-éves 
jubileumát. Az éidemes tanító keze alól — e 
negyed század alatt egész genoráczió kei ült ki, 
s Gödöllő fiatal nemzedéke hálával gondol azon 
időkre midőn még a mester vezetése é« felügye
lete alatt igyekezett elsajátítani a tudomány azon 
minimumát mely a megélhetéshez a mai világban 
föltéllen szükséges. ■—Hogy mit telt Szabó Baláis 
— c negyed százados tanítói müködóso alatt: 
azt eléggé dokumentálja az iskola ügy jelenlegi 
fejlettsége Gödöllőn s az a lény, hogy az ifjabb 
genoráczió soraiban manapság, már alig akad, ki 
írni olvasni számolni tökéletesen ne tudna, szóvul 
az elemi iskola tantárgyaiban kellő jártassággal 
ne bírna. Mint rektor, orgona játékával és nagy 
ének tudásával tűnik ki, d) előkelő része van és 
volt megválasztatása óta az egyház ügyeinek ve
zetésében is s különösen a vallásos élet terjesz
tésén buzgólkodolt. Barátai ez alkalomból össze
gyűltek vendégszerető úri házánál és őszinto 
örömmel ünnepelték a ref. egyház jubiláló derék 
rektorát.

Közgyűlés. Gödöllő képviselő tcstületo pén 
leken közgyűlést tartott melyen 12 szóval 5 ellen 

I (négyen nem szavaztak) elfogadtatott Jámbor 
i András azon indítványa mely szerint a község 

megtiltja hivatalnokainak az adó elfogadását és 
felír a vármegyéhez a d évet kiszolgált ujonezok

! hazabocsátúsa iránt
Jóváhagyott elöljáróság válasz'ás. Isaszog

1 község elöljárósági választása ellen több isaszegi 
polgár alaki okokból folebbezést adott be. E fe- 
lebbezéssel az e hó 13-án tartott inegyegyülés 
foglalkozott es egyhangú határozattal elutasítván 
azt, u választást jóvá hagyta.

Uj orvos, dr. Hunvald Tóbiás gyakorló or
vos Csömör községben lolelOpedvén orvosi gya
korlatát megkezdette, Csömör egyik legnépesebb 
községe járásunknak s lakossága már rég idő óta 
nélkülözte a helyben laké orvost s midőn a kör
orvos*  székhely kérdés napi ronden volt, minden} 
elkövetett annak elnyerése, illetve önálló községi 
orvosi állás rendszeresítése érdekében ami külön
ben már csak idő kérdésére is. dr. Hunwald nagy 
képzettségű, jó novü orvos aki ily képen min
den lekinlelben csak nyereség Csömörnek.

Gy.szrovat. Janiol Ferencz az udvari és 
katonai jubileumi érmek tulajdonosa, a kir udvar 
tartás gödöllői alkalmazottja — e hó lOén éjjel 
11 órakor életének 42-ik boldog házasságának 
17-ik évében, meghalt Gödöllőn Temetése óriás 
részvét mai lelt — e hó 12-én d u 3 órakor ment 
végbe Megjeleni rajta s várkapitányság óién 
Gallé várkapitánynyal a gödöllői ós budaposti 

| kollegái valamint a gödöllői cs és kir udvari kér 
lészel teljes számban Ez utóbbi testületek remek 
koszorúkat leltek a Plislill Ede Gödöllői temetke
zési vállalata által ftlallilott díszes ravatalra

Helyroigazitas. Bakudén Konrád a „Farize- 
! usok és Szadduceusok**  c. legújabb, a szerző 

urczképével és sajalkezüleg irt életrajzával díszí
tett munkájának ara bőrkötésben 3 korona 40 

I fillér vászonkölésben 2 korona 80 fillér (nem pe
dig 3 korona 40 fillér) fűzve 2 korona. A Ben- 
r.iger-Bossányi-félo munka czimo nem képes Bib
lia, hanem „Bibliai történetek.“ A Szent Missiók 
Gondnoksága Budapest, 1L, Kapuczinus-Zárda.

A Pesti Napló f. hó 17-iki Deák-száma hü 
utánzatban mellékletül adja a Pesti Napló 1865, 
április 16-iki számát, amelyben Deák Ferencz 

• történelmi jelentőségű híres husvéli-czikke mog- 
I jeleni s melyből csak egyetlen egy példány ma

radt meg a Nemzeti Muzéumban. A „Pesti Napló" 
az érlúkí N melléklettel együtt a rendes 10 fillér- 
nyi árért kapható a dohúnylözsdukbcn.
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Irodalmi értő itö. A „Havi Füzolok" I — IV. 
száméban a „Ferencz József Arvaház*  javárn 
megjelent a következő munkii: .. Adomák ós \«‘.sz
elnék, hazudozások és igazmondások, képes úTzek 
és illusztrált képtelenség‘k, mulattató versek és 
nevettető elbeszélések, mii- és kifordítások, ötle
tek, uj szók és talányok Lexikona” Dvorzsák pre- 
IMus gyűjteményéből 2300 szám, száznál több 
képpel illusztrált 30 íven, egész vászon diszkötés- 
ben és 4 írva négy korom beküldőékor portó
mentesen küldi meg a Szent Missiók Gondnok- 1 
ságit Budapest. II.. Fö-ulc/a 32.

Hymen Beiivotz Béla Galgagyörkről eljegyezte 
Kőim Etelka kisasszonyt Domonyban.

Vármegyei közgyűlés. Z-jos közgyűlése volt . 
0 bő 12-én l’est varmegyének. Ekkor tárgyalta 
ugyanis Kossuth Ferencz indítványa'; z adószedés 
eltiltása érdekében. A közgyűlés, melyen Beniizky 
Ferencz főispán elnökölt; rendkívül viharos lefolyá
sú volt é*  azzal végződött, hogy három szavazattal 
elvetélték Kossuth indítványát. Ezt a határozatot 
enunciálta Beniizky főispán bárha a szavazatok 
összeszámlálásáuál dilYeronc-d ilc voltak. Az egyik 
jegyző két szavazat többséget konstatált az indít
vány mellett, a másik jegyző három szótöbbséget 
az indítvány ellen. A főispán, aki ezúttal energikus i 
akart lenni, hogy „reparaljt1* a megye múltkori i 
egyhangú határozatát a nemzeti követelések mel
lett, az utóbbi mellett döntött és kimondotta, hogy 
Kossuthot 121 szavazattal 118 ellen leszavazták. ‘ 
Leírhatatlan vihart támasztott ez a kijelentés és 
megtörtént, hegy a különben közszeretetben állott 1 
Benitzky kénytelen volt súlyos inzultusokat | 
hallani. Ö, a Iti Széli alatt megszokta az ellen 
zéknek xodvóben járni, ma elveszte te az összes 
bizottsági tagok szimpátiáját. A megyeház termében 
több, mint kétszáz bizottsági tag volt jelen, a mi 
már egymagában elárulja a rendkívüli érdeklődést, 
a mely az indítvány iránt mutatkozott. Kedden, f 
hó 18 án folytatlatott a közgyűlés s következő 
járásunk területéro vonatkozó ügyek intézteitek el: 
Mogyoród és Vácz-Szent-László községek pót sza 
bály rendelete jóvá hagyatott; hasonlóan a domo 
nyi 1200 koronás kölcsön felvétel, Nagytarcsa 
korcsma bérlete és Verseg Rudnyánszky alipilvá 
3ya és az ottani róm. kath. egyházzal kötött egy 
gyosségo valamint Isaszeg közbirtokosság szerve
zési szabá’yrendelete. Csömör, Péczcl, Rákoske 
resztur behajlhatlanná vált községi és megyei 
póladói leíratlak. Rákos Szent Mihály építkezési 
-szabályrendelete jóvá hagyatott, valamint Iklad és 
Túra 1903 évi rendes és községi közmunka költ

sen ezen ingatlan árverési vételára a megelőző 
jelzálogos követelések kielégítésére szükségesnek 
inulaH'ozó J3S1) kilrona vételárban eladható lenne 
a i. 7 4286 1892 tkvi sz. a özv. Voler F renezne 
s.-.ületetl Szabó Erzsébet javára bekebelezett özve- 
h'?1 j *g  I Milártása iné lett, a m nnyiben pedig így 
c'.cn megállapított vételár el nem éretnék a nyom
ban fognulosit-andó újabb árverésim az özv. Szabó 
Ferenczné javára bekebelezett özvegyi haszonél
vezeti jog fenlarlása nclkiii 138 koronában ezennel 
megállapított kikiált,ú i ar.»<ni az árverést elrendelte 
ős hogy a fennebb megjeiölt ingatlan az 1903 
ó v i o k ! ó b e r h o 2 8 i k n a p j a n d. előtti 
10 orakor Rákost; .aha községházánál meg
tartandó nyilvános árverésén mugaliapitoil kikiúl*  
lási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsiranak 10 vagyis 2.’3 kor. 80 lóiéit
készpénzben, v.igyaz IbSl : EX. t. ez. 42. tj-ában 
jelzett árfolyammal számítolt, és az 1881 évi 
novombr ho 1-éu 3333 sz. a. kell igaz-agiigymi- 
ni-zteri rendé et 8 §-ában kijelölt óvadékkópes 
ertekpR piri)ni a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az, 1881; LX. I ez 170 §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elölegos elhelyezéséről kiál- 
lilo'l szabályszerű elismervényt álszolgállatni.

Gödöllőn, 1903 évi július hó 30-án 
a kir. jár.isbir ;ság mint tkvi hatóság.

Lukácsy, kir. alj, bíró. 
Te bem szvtemvt bea li 
tottam s igy legjobb 
fajú príma teheneimetEladó tehenek.

eladom venni szándékozók nzl nálam', Anüdhegyen 
(Gödöllő mellen) szerdáig megtekinthetik

Dr. /.eke .Idol/'.
7887 ik. 1903.

Arvt ‘rési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. jarasbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré leszi, hogy K a in a r á s F e- 
r e n c z vógrehttjialónak B a c s k a y M i k I ó s 
é s n e j e 
védő ellőni 2 >0 korona töke követelés 
iránti végrehajtási ügyében a pestvide'íi 
vényszék a gödöllői kir. jar.i-birósiig

z. M mszkopf Maria végrehajtást szén 
jár 

lör-

ségvelései is.

Színészet Gödöllőn.
A gödöllői közönség végre kezd 

'egedni a színházba. V a s á r n a p a 
Klárit*  adták telt ház elölt Medgyesi 
ki igen jó Klári volt s ónok számait u

Fehér Feliérne Peliöczy Kerekes és Szrbo Rózsi 
ki mint Felhő Katicza érvényesítette szép tehetségéi.

Kedden a Madarász ment telt ház előtt. 
Postás Milka szerepében Medgyesi Erzsivel, kinek 
méltó partnere v ill Kalmár Kéné, mim Szmiirz o gróf 
Fehér kitűnő madarász Rátöri kifogástalan erdő 
mester volt

Szer d á n a Páholy adták \ i ’a Ilonával 
és F Rónai Erzsivel szép számú közönség előtt. 
Kiemeljük itt Bátorít ki mint színész Szálnyi 
mint Csíz Pepit Feliért és Pelröczit kiknek mind nagy 
részük volt az est siketében.

Csütörtököt? a Florika szerelme ment 
Fehér Vilmos jutnlo.ujátékául. Medgyesi Erzsi 
kitűnő Flórika Szabó Rózsi igen jó Mária és 
Fehér olfogadhaló Jnon volt

S z o m b a l o n n Primadonnái adták kal
márra', Vidával, liátorivnl, Kerokossel ós Szabiival 
kitünöelöadásban, nüg vasárnapra 01) r <■ n o v i ej 
Sándor van hirdetve Kerekes Mihály, a szerző 
saját dirigálása mellett — mint utolsó előadás

Igazán kár hogy o derék lar-ulnl mar el 
hagyja városunkat akkor midiin közönségünk mar 
már bele melegedéit volna n s.inha-. ;-H.>giiliU:ib«

bele mo 
-Felhő 

Erzsivel, 
..... ..............   közönség 

többször mcgismétteltetle Jók voltak Lihera,

!

és 
kir. 
területén 

lóvö Ráköss/.‘iiimihá'y községben fekvő a csömör 
Bacskay 
• i áiló 

ingat- 
1(125 

árban

puszta szt. Mihal,i 1140 sz. botétben LE. 
Miklós és neje szül. Mins<<opf M iria nevén 
A I. 1-2 sorsz. 3293 40 ó; 3291 11 hrsz. i 
latira és az ezen épült báz./i az árverést 
koronában ezennel ni ‘/áll ipitolt kikiált isi ;

AcíM e'íé ( 1 2-
R’t. moha, tagozott éa dlagonsl Horoiiák 

Gyíiriis és sima aczél lemiz, földi liengsrek, 
Agricola vetögépek,

Arató-gépek 
fűnek, herének, 

szénagyújtöké3 arató gerehlyék, szónaforilitók 

Szabad.-aszaló készülék
Bor és gyümölcs sajtók

(i íj ü ni ö l r s r s s z ö l ö z ú v ő /,• 
és bogyó morzsolok, 

[Önműködő szabadalmazott

,.S Y P H O N
'/’orniáurs és rértrtü

szölö fecskendő
I A“
pusztításra

Szállilliató takarék tűzhelye k,
..egujnbb szetkezetben

íoiö. w. tk. 1908. ’
Árverési hirdetmény kivonata.

A gödöllői kir járásbiru: áz ninit tiívi 
ság közhírré teszi, hogy ifj. ..........
vógreluijlalónak \ elei- Julimmá

. - <i ■ n-< »: l'ill líT.pkőveloIrs és ;:ir.VÖUU OHUlll
iránti vágrelinjlúsi ügyében n god<> lui kir a..is 
bíróság területén levő Rákoscsaba kozS'gbon 
fekvő a rákoscsabei 208 sz. 
nyolczlizednyolczad részben .
tizennyolezad részben Varsányi Antalnó 
Volor Mária ós őllizem.yo .-z.«<l reszbon 
Julianna (haladon) A'lü
188, 803-805, ll’őlJ, 1054. 1115. 1327, 
1544, 15-17, 1894. >96, 2101, 2411. 
2487 hrí- ingatlanból és az. ehhez, 
sorsz. u lég-, iü ill. líísógbő! Vólrr Juliimnál 
öttizennyolcziul részre miig pedig

ohendelte i s hogy a fennebb megjelölt ingatlan 
az 1903 c v i n o v e ni brr lió 12ik a a p. 
j a n <1. o, 10 o r a k o r dr. Braun Fülöp ügyvéd 
vagy helyettese kőr.bcnjöllével Rákos Szí Mihály 
községházánál iik glurlundo nyilvános árverésen 
a megállnpilott kikiáltási áron alul is eladalni 
fog.

.Árverezni számiAkozok tartoznak az ingatlan 
beesáranuk 10 sza alekát vagyis 132 
fillért ké-zpém ium vagy az 18811 IX. 
§ ab.ui jelzett arfulvamin d számított és 

l-éii 8333 s-5. ». költ
kijelölt ovadek 

képéi érlékpiipirbaii a kiküldött kezéhez letűnni 
Avagy az 1H81 IX. I. ez. 170 §i értőimében a 
bírna:pénznek a biróságnál eloleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt ntszolgállalni.

Gödöllőn, 1903 évi augusztus hó 2oén a 
kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

LllkáCSv, kir. alj. biró.

évi novon.b >1*  11 >
iigyminiszleri rendeld 8 §-aban

kor, 60 
t.-cz 42 
az 1881.
igazság

»548ikvi 1903
Árvert'si hirdetmény kivonata.

A gödöílöi kir járásbíróság mint lelekk önyvi 
hatóság közhírré teszi, li »^y Kis Mdiálynó t löbb 
özv. Báling Gvörgyué végreha jtfe tóná'k, Huszár 
Sándor ós neje szül Uuger Irán végrelujtást 
szenvedő d'eni J 15 kor töke követelés és jár, 
iránti vég ehajtási ügyében a gödöllői kir. járás
bíróság terűidén lévő’. RAko‘cs iba községben lekvö 
a rákos csabai 523 sz tkvi betétben foglalt llu- 
• zár Sándor ós neje szül Unger Írón nővén álló 
A | 1—2 sor 122 2 a, 122 . b hrsz. ingatlanra, s 
241 sz házra 1888 kor ezennel megállapított ki
kiáltási árban árvercst elrendelte, ós hogy a fenébb 
megjelölt ingatlan az 1903 évi november ho 2ik 
napján d e 10 o r a ko r Rákos Csaba község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a mez
állap tolt kikiáltási áron alul is eladalni fog.

Árverezni szándékozok larleznak az. ingat 
lan becsárának 10 s -azalókát vagyis 188 
h0 fii őrt készpénzben vagy az 1*81  LX l c'‘ 
ójában jelzett árfolyammal számítolt és az. 1881 
évi november ho lén 3333 sz álul! kelt igazság 
ügyminiszteri rendelet 8 §ábMU kijelölt óvadék 
kép *s  értékpapírban a kiküldőit kezéhez letenni 
avagy az 1881 LX l ez 170 §a élteimében a 
bán i'pénzn *k  a bíróságnál elólegos elhelyezető 
ről kiállított szabálysz rii elismervényt átszolgidiali:i

A kir járá bíróság mini telekkönyvi hatóság 
Göd 'I on 1903 évi augusztus ho 12én 

Lukácsy Ur aljlvr
b’ «■ sí k i i u n < > l> I)

Gséplöiiépel:
uj Ktii’LviirdTtl i’liiili'll ffiirítis csapatukkal

kézi , járgáu
é< 

gőzhaj lat ra.

J á i- ó á n y O k
1 — 6 vonóAllat befogására, 

Legújabb gabsna-tisztitó-rosták, 
TRIEL'EREK és KUKOBICZA MORZSOLOK 

Szecska vágók darálók, répavágók
___ nyugvó és 

Széna J A -1 m Prs.<uihhatói<
v.-ilnminl inllul.-n niá,. lujlii gazdasági gópekel 

ké-zilciiak ú» szállnának

MAYFARH PH. és lársa
vasöntödéje és vashAmormüvek fe--

0 33 >n jikás

Árverési hirdetmény kivonata.
A gödöllői kir járásbiruiár limit tkvi haló- 

• • • Schlésmger Miksa
i végrchíijtasl szén- 

vidö e:ícnÍ234 kor 6 HU tükeköveieies és 
i í-

Rákoscsaba In
:. tkvi betétben foglalt 

Alberty János öt- 
‘ • szül :

Voler 
185- 

1328, 
2824, es 

Inrlozo 24 
l illető 

öltizennyolűzud részre inog pedig »
818187 tkvi s. végzéssel ó/.v \ nler b " 
javára őzen őllizminyolcziul résznyi illoUm 
at egész ingatlanhoz viszonyítva (-|18 Ulti,Bit 
nyolczad ró-zt terhelöleg I okeblozcti özvegy i ha- 
xenélvezcti jog fenlarlása mellett tovább i um-rniy. •

tsthhíKkia'j

is/iiiit elúi'iisitók kérőiéinek.

gazdasági gépgyára,
Alan l872- BÉC3, III Taborsrasse 71. ----------—

Ki iintetva iöjj miitOl artny, exiht ós bronz oremni'l. az öiszes nagyobb kial itásokon. 
|}p</ólrt-t iirjegyzék Ó4 számoselós nt n‘ő levél inrven. — Képviselők <■*
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Vám és li'iini’iii'■<

Pénzt, 
sok pénzt, 

havonként 100 
koronái# kercUiat. 
mindenki tisztessé- 
mosson minden sznk- 
Ixneret nélkül 

Küldje be czifflél 
975 jelige Alatt a kő 
vetkező cz.lmre ; An

no neon-Abtellun# 
dss „Merkúr" Mán- 
hőim. Meorfeldstr.

HÖi-GYEKNÉK ur' H /ü I é "ft Wknft 
nagy gyakorlattal bírok. Csöllo Annii egyet®"1 
sziiléiznő. l’otöfi tér (Mozsár ház) Gödöllön .

művi* pgvpiiosen a termolitől minek kovetkozté- 
I,..) idálliB valódi. hamisitat'hii minőségért a

képzelhető iPflolcsóbb árak ma lett

Több mini l'XiuOO holdas jiva^.lgnti birtokunk a 
li,gi'.,n<l'‘Z'’r<‘,:,'l'b millión kc/cltotili, kuvolajtuink 
igái ’/amato-ak és kitűnő minó-í-gűfrk Sajat véd

jegyűnk: .lavaíloi

K IA V

Kiváló szerencse Töröknél!
h e I íi I in ii 1 b a t 1 a n h 1

I . • .. 1,-t'ika >i7Pr<M]fs |{ • * t| id > nhill 12 mi li> korona nyereménynél többet 
» i • I , i v<*  < m n -i ; c. t k »• kgnlo! bi 6 hniipban n 

3 lc(<ii;i<y'\’<)l)l) nvcTcménvt és pedi
695 00 ) intfiiis tM'gv jutáimat az 57-M). sz. smrsjpgyie.
tO 1.009 >r» , fin ormiénvl a 74866
O'JOOO - » :.i f.i lyóre n i iy’ a 100780.

. »n m< j »'g ••mi »nk nagy nverőmönvt. 
a mű |f ur •;•, li‘gy n vi ag lagosélvdusubb osztály® ir«jfttó'-‘Ahan vegyen részt.
I.". t • t( v ; ír s ab ilnlnviz,,.: 13 n-tz'n'vsorsj itekban újból

íTr.GOO so sje^re 55.000 pénznyeremény 5 yo
.45

millió 45D.OOO koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 

•_H fctof oi>».
Továbbá 1 jutalom I nyeremény 4<>O-O<M>-
1 a 2<M»-0OO*  2 á fi 5 á O<M»OO- 2 á

I a 2 a 00-000, 1 a 3O7OOO-
i ü 40-^0. 5ü30-000-3 á25-OOO»8á 20-000' 
8 H ié 3b Ü 10-000 korona és még sok egyéb;
összesen 33-000 nyeremény és jutalom 14-430'000 
korona összegben.

........................< ■' .r.jnpyali 
n-i-il ti s rsjegy frt 7.“ v gv

„ 8 — ,.
A « - jegyeket utánvétté

•í 3. *
4 3 ‘ ,.

minden po<tíi állomáshoz 
szállítva .Ármpyz-'k ingyen és hérmentvo,

'l' u r k e h ÍT á. r s et 
já\asz'gfli nagvbirtokosok

Hajú*  kává <‘S tea uladás 1 rivw.t via

ilel) acíiumtotto B8.

tervszerű árni :
kor. 1.50 ;
„ 6 —
v így az öi’Z9g előzetes bekü'dé-e ellenébon küldjük, 

li zilalts tervez t dij alanul, Megrendeléseket eredeti s< rs-jegyt kre kérünk

f. é. október hó 26-ig

'> eredeti sorsjegy frt. 1.50 v.ify kor
1 1 0 — „

OK A. M T»
•-» Mi <1 >Ar'k >T 

j'|az.ink 1 jgntijjj’ohb oszltílysorsjáték üzlete
i 'ófírí t< li-u ílv osztó lys< írsjüték üzletei : 

v pont : leréjkórut 4S a l.fiók Váozi-körut 4 
jó'<; Múzeum kőrút 11 a III. fiók; Er zsébet-kőrut 54 'a ■

« i ÖRÖK A ÉS TÁRSA bankháza Budapest
K.r-k le-ziuiro..................... ..... I oszt in. k'r. szab o.ztálysorsjáték eredeti sorsj9gydt

i hivatalos t rvezeltel együtt küldeni 
( ufánv telezni kérem 

x iiisz.ege' Itoroiut ö.sszegLen ( postautalvannyal küldőm 
( mellékelem

, ) A nem lclsz.fi törlendő,
bankjegyekben (bélyegekben)

\inenka
Elindulás Havrohfll 

minden szombaton Me- 
notiügyek a

Francxla llnle által
Jó éi gyors n'a/.áa Ki 
tűnő ellátás, beleértve 
bor és liqeur Közelebbi 
értesítést Ingven és bér
mentve nyújt a 
Fr.-.ncxl*  linie. Wien. 
IV. AVevrlngwr.asse 8

Jókaiban lévő zongora és bútorok J'*tá  
nyos áron eladok. Cxini: Kiraly-u- oL. ieh______ ___

Hatvanban ""í"" •i”?LIIUllUllUUll Tudakozódni lehet n szerkesz
tőségnél.

Makulatúra! SSSS

lclsz.fi

