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Szomorú farsang.
A lakosság szaporodása a házas

ságok számától függ. A házasságkötési 
hajlam rejti magában egy nép tovább 
fejlődésének, hatalmasodásának titkát, 
ez képes kipótolni veszteségeket, csa
pásokat ; viszont ez dönthet veszélybe 
egész generácziókat. Már most nézzük 
minő állapotok kaptak lábra nálunk, 
a melyek közvetlen hatással vannak 
a házasságokra.

Nem a farsangi légkör inspirál 
bennünket e szomorú jelenségek kon- 
statálásánáf A híres karneváli hajdi- 
nárornoknak letűnt már csillaguk, a 
táncz elvesztette költészetét, a bálte
remből pedig kihalt már az illúzió. 
Ritka ember találja föl manapság a 
táncz közepette szive választoltját. A 
mai értelemben vett bálozás nem más. 
mint léha flirtelés, kaczérkodás a női 
erényekkel, kóstoló a máskor tiltott 
élvezetből.

A házasság közfogalmából kive
szett a magasztosság, nem hat már 
varázsillattal, bübájjal a modern lé
lekre ; mindenki fél, retteg tőle, mint 

I valami rossztól, a mely kibetüzhetlen 
kételyt hord méhében. És keressük,

| kik okozták a házasság értékének, be
csének e szédületes bukását?

Maguk a nők;
A férfi a nőben az élet küzdel

mei közölt már nem segítőtársára, 
gondozójára, hanem egyenesen veszé
lyes versenytársára talál; a ki nem 
passzió szerepet visz már a lét har- 
czában, hanem mindenből megköveteli 
a maga részét s a prédából kilépi azt, 
amivel a férfiaknak több jutott. Hogy 
gondoljon egy közepes sorsban levő 
férfi nálunk a házasságra? A viszo
nyok nem kedveznek. Ami néki elég, 
a« kettőnek már szűkös falatot ád s 
s ha felesége tovább megy igényeivel, 
micsoda házasélet származik abból?

N=m is emlékezünk meg arról, 
hogy az ilyen hölryeknek fogalmuk 
sincsen a háziasszonyi kötelességek
ről, a gazdálkodásról, s így jó kezekre 
bízza a férfi az úgy is szűkkeblűén 
mért keresetét.

Szóval az élet küzdelmének jo
gaiból nálunk már sokkal többet bír
nak a nők mint a mennyi megilleti 
őket. Manapság fiatalabb korban már 

meg sem nősülhetnek a férfi ik s 
lányok sem mennek kora tavaszukban 
férjhez, hogy aztán az ilyen házassá
gok által nem igen gyarapodik a nem
zet, az bebizonyított tény.

A nemzeti érdeket, a haza javát 
tartsuk mindig szemünk előtt. Ha a 
nők lemondanak önkényesen kivívott 
szokás biztosította jogaikról, a végle
tekig menő einanczip czióről, akkor 
sokkal üdvösebb viszonyok állanak be 
minden téren.

Álljon fölül a házasság minden 
éti retten Emberek vagyunk valameny- 
nyien Isten teremtményei; tehát nem 
ismerünk semmiféle messalienst két 
egvképen finom és nemei lélek között. 
A születés nem lehet ok arra, hogy 
valakit kiragadjon embertársai köréből, 
hogy gátat vessen még az érzetemnek 
is. Ha két szív föltalálta egymást, le
gyen az egyike főherczegi is joguk 
egymáséi lenni, ez az általános emberi 
(örvény.

A házasságnál érvényesítsük az 
isteni vallás demokratikus iga zsugáit s 
legelőbb tereljük vissza hamisitalan 
ősi jogaiba. Munkálkodjunk s áldoz
zunk érdekében s ne szabjunk korlá-

T A R C Z A.

A pestis.
Járásunkat 165 évvel ezelőtt pusztító 

mirigy halál megszűnésének évfordulóján bi
zonyára érdekelni fogja olvasóinkat, ha 
egyet-mást Írunk e legkíméletlenebb beteg
ségről.

Igaz ugyan, hogy az ó és középkorban 
minden raga yos betegséget, mely a szokott
nál több áldozatot rabolt el, postis-döghalál 
névvel jelöltek; mindazonáltal azt hiszem, 
hogy világtörténelemben említett óriási jár
ványokat a ma is ép olyan félelmes bubo- 
pestis okozta. Maga a betegség tulajdanképen 
a nyiroktnirigyék heves megduzzadásaból és 
elgenyesedéséböl áll.

Némely beteg eszméletét veszti. A láz
tól lihegő ajkak, berepedezett száraz nyelv, 
óriási, mérges, kínzó fekélyek (karbunkulus) 
az alsó végtagokon és tarkón, az urina tel
jes elapadása, vérzések a bőrben, tüdő, bél, 
vese és méhben, gyakori orrvérzés és vér
hányás tünetei e legyőzhetetlen ellenségnek. 
A hald a 3-5-ik napon áll be, ha 7 napig 
képe, a beteg szervezete küzdeni a vészes 
korral, akkor a gyógyulás majdnem biztos. 
.Sajnos azonban, hogy az ember szervezete 

elhal a pestis betegek közül; hát akkor mikor 
az ó és középkor gyarló orvosi tudománya 
•s nem létező közegészségi viszonyai közt 
agyformán kopogtatott a fekete halál az ur 
és szolga ajtaján ? I

Nem is volt nagyobb réme soha a nép
nek nálánál s tán m m ragadott el annyi 
áldozatot az emberek közül soha semmiféle 
csapás —- vízözön — háborúk — földren
gések — tengeráradások — mint a mirigy
italai.

Mert a vízözön korában nem élt még 
a fö dőn olyan sok ember s az újabb udó- 
sok és tbeologusok kutatásai szerint csak a 
patriarchák világára terjedt ki.

Xeixes öt milliónyi seregébö', melyben 
harezos 1,800.001) volt, nem halt el épen 
sok, a legtöbb 40,000 a plateai űlközetuen 
halt meg 479 Kr. e.

Nagy Sándor világhódító csatáiban 
aránylag kevés ember pusztult el; A rab
szolga háború alatt Spartacussal 1 millió 
rabszolgát konezolfak fel. Mithridates pontosi 
király Rómával vívott harczaiban 100,000 
enibér maradt a csatatéren. Caesar katonái 
míg Galliát elfoglalván — Verciugetorix Gall 
vezért — meghódítók, 1,000-000 barbár éle
teit ontottak ki. A zsidó háború utolsó 
éveiben, 70 körül Kr. u. Justus Lipsius ki
mutatása szerint 1.453.400 zsidó vcsz'rllp

Jeruzsálem ostroma alatt l ICC.COO. 
Actius és Attilla közti vérengző calalauni 
ütközetben 100,000 ember marad csalóban.

A keresztes hadak, Dzs. ngi lián ta
tárjai a harminc/. éves háború borzalmai, 
Napóleon népeket tipró hatalma legföljebb 
3 millió életet oltott ki.

Földrengések, tűzhányók, tenger — a 
háborúkhoz képest nagyon kevés áldozatot 
követelt. A Vezuv kitörése, Tilus .ilnlt, ha 
ÍR ezer embert pusztított el solo.t mondok. 
Herculanum és Pompei inkább csak nyaralók 
voltak, sokan tehát nem laklak ott. A leg
több áldozatot oztein, ti 1‘eicé vulkán kitö
rése ölt meg.

A pestis rombolását mindezekhez ha- 
honlitaní sem lehet, Karakaleb arab iró sze
rint a 14. században dühöngő pestisnek 
annyi áidozata volt, mint a tenger lövénye, 
myriadok myriadjával jelzi az elhaltak meny- 
nyisegét.

Ezek után ismerkedjünk meg a vész 
hazájával — s a világtörténelemben való 
szereplésével.

A vész fészkében Cethiopiában, Lybiá- 
bán, Egyptotnban, Syriában, szóval éjszak 
Afrika és délnyugat A■■■ s= >u kullttrnépek lakta 
vidékein már a Krisztii: előtti időkben ismert 
és rettegett volt.
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lozásával határolta! a lakosság terme
sz.'les szaporodá-ának, igy bi'onyára 
vigabb farsangot fogunk majd érni, 
mint ez az idei.

Aszód járdaügye.
Több alkalommal foglalkoztunk már e 

minden tekintetben elsőrendű közügyét képező 
kérdéssel akkor, midőn feltártuk, megnevez
tük a mutatkozó hiányokat, melyek pótlását 
egető szükség parancsolja.

Sajnos, eddig eredménytelen maradt 
minden törekvésünk, mely lapunk utján az 
illetékes tényezők intézkedéseit volt hivatva 
provokálni.

De azért nem hisszük, hogy midőn 
a járda létesítésénél bizonyos faktorok oly 
nagy ügybuzgalmat fejlettek ki, ne gondoltak 
volna arra, hogy akcziójuk nem produkál 
majd mindjárt az el-ö lépés alkalmával befe
jezett művet.

Számolniok kellett' hogy lépésről-lépésre 
haladva lehet csak ilyen nagyobb alkotás jel
legével bíró do’got a befejezett egész stádi
umáig vinni.

Ha nem számollak, ezzel hibát köveitek 
el; hu számolták, miért késik oly soká a 
folytatásra vonatkozó intézkedésük.

Kezdjük olt el, hogy a járdák számos 
pótolható helyén megszakítások vai nak egyes 
házak eiött.

Köztudomású dolog, hogy az ilyen esős 
idő alkal mával Aszód tökéletes pocsolya 
fészek.

Egyes útvonalakon a létesített járda 
lehetővé teszi ugyan a nyakig érő sár elke
rülését. de nem nagy köszönet van benne, 
mert több helyen hiányozván a járda, Lmét 
csak sárban járunk.

Tűrhetetlen állapot van a javítóintézet 
mentén elhúzódó útvonalon is, hol minden 
képzeletet meghaladó sártenger van.

Sürgős intézkedés szükséges a város 
vezetősége részéről e viszonyok javítására.

Vannak ugyan a város löbb pontján is 
pótlást igénylő helyek, de ezek keresztül 
vitele még jobban tűri a halasztást.

Nem szóltunk még arról hogy azon 
pontokén hol aszfalt járdák vannak, szintén 
olyanok az állapotok, melyek nem kifogás 
nélküliek.

Egyes háztulajdonosok előtt a járdán 
olyan sár réteg van, mintha nem is volna 
aszfalt járda.

Már előbb foglalkoztunk azzal, hogy 
a járdák létesítésével egyidejűleg járda 

szabályrendelet lett volna alkotandó, hogy 
a tisztántartás is kötelezővé tétetett volna.

Mint az előadottakból látjuk: erre nagy 
szükség is volna.

Hisszük, hogy felszólalásunk illetékes 
he'yen megszivlelésre fog találni; a telsorolt 
ürhetetlen állapotok megszüntetésére intéz

kedés fog tétetni, annál is inkább, mert az 
olyan mulasztás, mely a közérdek rovására 
meg., különösen ha megvannak a pótlásához 
szükéges eszközök vétkes mulasztás jellegével 
bir I

Mi pedig a város vezetőségét nem 
akarjuk ilyen váddal illetni.

Mulasztások.
Gödöllő nagyközség elöl jár járásunk 

területén minden újítással I
Papiroson I
Van már villanyvilágításunk ; czélszerü, 

beosztású, modern vágó1 idunk: modern 
emeletes városházánk fNB. melynek terveiért 
községi pótadónkból nagy summát fizettünk 
ki már évek előtt); van parkunk, van járdánk, 
rendezett piaczunk,kitűnő egészséges iskolánk, 
jó ivóvizünk stb. stb.

Papiroson I
Az érdemes elöljáróság esőiről esetre 

megteszi a maga előterjesztéseit, mikor egy 
egy ilyen, a nagy közönségre nagyon fontos 
és általános érdekű kérdés felmerül. A kép- 
visclö’cstület meghányja veti a dolgot és egy 
pár kiválóbb k.liberü szakértő tagjának 
felszólalása után i endszerint meg is szavazza 
azt ; szóval Gödöllő adófizető polgárai nyu
godom aludhatnak, mert minden meg van 
amit szemük, szájuk csak kívánhat közsé
güktől s vágyaik beteljesednek I

Papiroson I
Kivitelre azonban nem kerül semmi 

és a község marad ott, a hol veit 50 esz
tendőknek előtte I

Pótudot, útadót, közmunkát stb. stb. 
ezerféle adókat azonban fizetünk, mert hát 
fize'ni kell/ különben egy szép napon 
megjelenik a végrehajtó és elviszi fejünk 
alól a vánkost és megperdül a dob és eladja 
fejünk fölül a házat.

Hát ez nincs rendén, kérem I
Egy község vezetőségének gondoskodnia 

kell arról, h így a község polgárai részére 
befizetett adófilléreik csekély viszonzásául 
nyuj'son is valamit I Adja meg lehetőleg 
azt, ami őket megilleti I Es ne adjon okot 
az elkeseredésre azon jóindulatú népnek, a 
mely szívesen fizet és szívesen fizetne többet 
is, ha látná, hogy pénzéért kap valamit.

Jelenleg azonban csak annyit látunk, 

hogy rengeteg terheink felmennek az ad ni 
niszlráczionális költségekre I

Tartunk egy c ontó hivatalnokot, uki 
az állam részére dolgozik I Mert tudni kell, 
hogy községi hivatalnokaink javarészben csak 
azon n unkákkal vannak elfoglalva, melyekkel 
az állam őket újabban megterhelte.

Főjegyzőnket elfoglalja az anyakönyvveze
tés, adóügyi jegyzőnk < s segédeinek leginkább 
az állami adó kezelése és az ezzel kapcso
latos pénzügylgazgatósági megkeresések adnak 
legtöbb munkát, községi biránk és a község 
segéd hivatalui nem győzik a különféle 
megkereséseket elintézni.

És ezért maradnak hátra a mi ügyeink. 
Ezért stagnál minden.

Hogy ezen állapotokon]változiatni kell: 
az kétségtelen I

Elvárjuk községünk vezetőségétől, hogy 
erre fog is módot keresni.

Reméljük azonban, hogy nem csupán 
papiroson!

Csőr (jő.

H ÍREK.
Tisztelgés a Jószágigazgatónál A gö

döllői „Hangya" fogyasztási szövetkezet igaz
gatósága vasárnap, e ho 7-én testületileg 
tisztelgett Nick Ede kir. tanácsos, jószág
igazgatónál, mint az egyesület vezérigazga
tójánál, ki kitüntető szívességgel fogadta a 
küldöttséget s kijelentette, hogy megválasz
tatását elfogadja. Ma délelőtt 10 órakor a 
felügyelőbizottság fog ugyanott testületileg 
tisztele ni.

Választmányi ülés. A gödöllői Casino 
egyesület szombaton tartotta választmányi 
üléséi, melyen a közgyűlés áltál megállapí
tott költségi lőirányzat szerint a könyvtár 
nagyobbitására megszavazott összeg megfe
lelő hovaforditása és illetve a könyvtárnok 
által javaslatba hozott könyvek beszerzése 
iránt határoztak.

Felolvasás. A gödöllői polgári kör f. hó 
28 án tart ez idényben utolsó felolvasó estélyt 
a kör helgiségében. Ez alkalommal Székely 
Ödön műépítész és lapunk szerkesztője fog
nak felolvasni.

Az ilyefalvi kerü et Jelöltjei. Kézdivá- 
sárhelyröl Írják lapunknak, hogy az ilyefalvi 
választókerületben a függetlenségi part 
jelöltje dr. Nagy György ügyvédjelölt, a 
szavadelvü párt jelöltje pedig báró Szentke- 
r-szty Béla. Mindkét félnek erős párja van 
és mindkettőnek egyenlő sanceai a győzelemre.

Tea eoté.y. Ma este tea estély lesz 
Gödöllőn, a polgári körben, melyen a 
tagok családaikkal fognak megjelenni.

A testvérgyilkos peloponézusi háború 
okozta nyomor, Ínség; a nyáron át (emelet
ien hullák gyilkos kigőzölgése, a pusztítás 
meg Attika téréit érte, mely a városba — 
Athénba szorította a vidkk népét, hol túl
zsúfolt lakások, hiányos, rendetlen élelem, 
mindmegannyi indító oka volt a pestis kelet
kezésének. Mig a pestis befogadására a talaj 
Al ikéban igy érlelődött, azalatt Aethiopiában 
s Egyptomban a döghalál javában dühöngött.

Az összeköttetés a Nílus vidék fensé
ges téréivel, éghajlatával — hova a későbbi 
kor gazdag görögjei mesébe illő palotásat, 
nyaralókat építettek, már ekkor fenn állott, 
így történt aztán, hogy a legnagyobb idegen 
forgalmú kikötőben Piriiusban egyszerre 
megjelent a félelmes vendég

A kimerült nép, mely nem csak a há
zakat, palotákat, színházakat, utczákat hanem 
a l mplomokat, bástyákat és azok tornyait 
is ellepte, ezrével hullott mint a zöldelö fa
levél, melyet az első fagy ért. Hihetetlen 
gyorsasággal teltek meg a sírok. — Végre 
oiy nagy lett a halottak száma, hogy lehe
tetlen volt azok rendszeres eltemetése.

Az utczákon, piaczokon. más köztere
ken, a hot elhullottak vagy a hová kivetették 
özet felhalmozódva hevertek; uj tápot adva 
a ragálynak, az embereket őrjöngés lej te 
u < g. a leb- .-m s tehetetlenség babonássá 
e le a ro p t. Majd az a hir kelt szárnyra, 

hogy az ellenség a kutakat megmérgezte! 
Jaj volt annak kire ilyen gyanú ráháramlott.

A tehetősebbek s a szegények is sokan 
a legbaromibb élvezeteknek adták át inagu- 

, kát, hogy a földi örömök poharát fenékig 
] ürítsék.

A gyermeki, szülői és felebaráti sze
retet gyér példái mellett olt látjuk ez alka
lommal a legnagyobb elvetemültséget. Midőn 
a gyermek szülőt, a szülő gyermekét, testvér 
testvért kínjaiban magára hagyva, rohan a 
halál tanyájáról, nem törődve azzal van-e 
ki majd csak egy serleg hideg vízzel is eny- 
hiii a iiinok-kinjni közt fetrengöt. Legtöbbször 
azonban a család egyszerűen az utczára 
dobni betegjét, az időzára, melyek csak úgy 
viszhnngzoltuk a betegek ordításaitól, kik 
ökölbe szorított kézzel, fogaikat vicsorgatva 
káromoliák, átkozták a szép Pallas Athénét 
védő Istennőjüket, melynek Pheideias által 
alkotóit mesteri szobra büszkén ragyogott az 
alcropo is csillogó ormán, s az Olympus 
többi hatalmas lakóját. A néha-néha beálló 
felelemszülte néma csendethalálhörgészavarta 
meg biíizadást keltve. A nép egyszerre 
nagynevű vezérét, a győzelmes Perikiest 
gyanúsította a vesz terjesztésével. Ki az 
ezáltal elvesztett népkegyet csak ragyogó 

I ékossiólásával volt képes visszaszerezni. Az 
áskálódások, melyek ellene folytak, csak 

1 akkor értek véget, midőn a ragály őt is elra

gadta. Hogy mennyi lehetett a halottak száma 
abból következtethetjük, hogy a katonasor 
alá össszegyült ifjak közül is több mint5000-et 
elragadott.

Ez volt a fekete halál első félelmes 
bemutatója Európában

Mintha kidühöngte voina magát a vész, 
jó időre megpihent. Csak akkor lépett újra 
fe1, mikor a telhetetlen Róma rablánczait 
kezdte csörgetni. De sem hatásában, sem az 
áldozatok számának nagyságában nem érte 
utol az athéniéi postist.

A logborzasztóbban Titus — az em
beri nem gyönyörének uralkodása alatt dü
höngött Rómában, midőn ugyanis megtörtént 
az, hogy egy nap 10.000 nél többen estek 
áldozatául 79-ben. Később Lucius Verus 
seregei hozták újra be keletről, majd Commo- 
dus alatt tört ki.

A 80 zsarnok uralkodása alatt 3-szor, 
Mnxenlius és Conslantin fiai uralkodása 
alatt szintén 3-szor, Gratian és Valentinján 
halálakor pedig kétszer ütötte fel fejét — 
több-kevesebb erővel, — kisebb-nagyobb 
rémületet keltve.

Ezek után, mintha kihűlt volna a be
tegség csirája — nem jelent meg évek hosszú 
során át sehol. Az emberiség már szinte 
feledni kezdte, hogy létezik az emberiség e 
legnagyobb ellensége.
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A király vadájzterülete. A régi szép 
idők elmúltak, midőn falka élén maga a 
királyné lovagolt felséges férjével s a hires 
vadászatok központja, melyet az udvar ren
dezett, Gödöllő volt. Mária Valéria férjhez 
ment, otthagyta kedvelt tartózkodási helyét, 
Gödöllőt, a királyné emlékét a legszegényebb 
ember is kegyelettel őrzi, csak a király az, 
aki most már őszi időben kedves vadászte
rületére Gödöllőre kirándul. Tudják, hogy az 
ősz uralkodónak legszebb passziója a gödöllői 
vadászatok, ezért költségkímélés nélkül fenn 
is tartják a környék erdörengetegeit. Mióta 
a váczi püspök eladta a szentjakabi birtokát, 
erdői melynek vadban dúsak voltak, az 
isaszegi erdőket bérelték ki nem kevesebb 
mint 34 ezer koronáért s e mellett a koro
nauradalmi erdőket tartják rendben, hogy a 
királynak örömet szerezzen a földmivelésügyi 
kormány és az urad, jószágigazgatóság. De 
mind hiába. Az orvvadászok roppantul ciha- 
masodtak a vidéken s az erdő féltett vadjai 
egyre pusztítják. Az orvvadászok ellen most 
a legszigorúbb eljárást indította meg a 
gödöllői cs. és kir. vadászhivatal s az örök 
számát kétszeresre emelte, kik állandóan fel 
vannak fegyverkezve és éjjeli szolgálatot is 
le Ijesitenek.

Alarczes bál. A gödöllői tűzoltó zenekar 
ma esti álarczos bálja nagyobb szabá-u lesz 
az eddigieknél. Szalay Vincze vendéglős összes 
termeiben lesz megtartva, s rajta Béla ban
dája a tűzöl.ó zenekarral felváltva fog muzsi
kálni.

Nincs fa. Gödöllőn nem lehet fát kapni ! 
Ami pedig kapható: az méreg drága! Azt 
azonban konstatálhatjuk, hogy naponként 
hajtanak be az erdöörök szegény embereket, 
kiket szárazfa szedésén csípnek az erdőn. 
Ezek aztán szigorú büntetést kapnak a bíró
ságtól, mert erdeit kihágást követtek el. — 
önkéntelen felmerül a kérdés, hogy hát 
tulajdonképen itt, az erdőségek közepén, a 
szegény ember miként jusson egy kis téli 
tüzelőhöz, ha még az erdőben sem szabad 
gályát szednie, akkor, midőn az uraságtól a 
legsilányabb minőségű selejtes fát — ami 
különben jelenleg nem is árusitlatik — sem 
kapja ölenként 22 koronán alól s ami a 
fuvarral együtt 26 koronájába kerül.

Utazás ládában. Lugosi Miklós félegy
házai gazdálkodó fogadott több barátjával, 
hogy Gödöllőtől Budapestig Indában te-zi 
meg az utat. Csütörtökön reggel fél 7 órakor 
egy másfel méter magas és egy méter 76 
c.entiméter hosszú ládába csukatta magát, 
azután Gödöllőn mint gyorsárut felad »tta a 
ládát, amelynek az oldalára a kővetkező 
figyelmeztetést íratta ■ „Vigyázat! — Nem 
szabad fordítani. — Üvegáru “ A láda pén
teken este tneg is érkezett Scbrödl Gyula 
korcsmáros czitnére a Liliom és Mester-utc/.ák 
sarkán lévő vendéglőbe, ahol nagy társaság 
várta a különös küldeményt. Mindjárt hozzá 
is fogtak a láda felbontásához, előbb azon
ban meg akartak győződni arról, vájjon nem 
érte-e valami baj a ládában Lugosit. Meg
kopogtatták a láda oldalát, bekiáltottak hozzá 
de semmi választ nem kaplak. Nagy rémület 
fogta el a fogadó társaságot és rendőrt 
hívtak aki előtt felbontották a ládát. Lugosi 
ott feküdt a láda fenekén- Rázták, költöget- 
ték, de sehogy sem akurt él> tre kelni. 
Végre a közelből előhívták dr! Szabó Ferencz. 
orvost. Amikor az orvos t>z éleszlési kísér
letekhez akart fogni, Lugosi egyszerre talpra 
ugrott és friss egészséggel üdvözölte az 
elképedt kompániái. „Nincs nekem semmi 
bújom, csak megakartalak ijeszteni bennete
ket. Ha tréfa legyen teteje is.“ — A tréfa 
azonban nagyon drága lesz, mert az állam 
vasutak feljelentést tellek a gazdálkodó ellen. 
Érdekes a dologban, hogy itt nálunk a 
vasútnál máig som tudnak róla semmit.

Zene és szlnleíőadás. Az. aszódi leány
nevelő intézet tantestülete folyó évi február 
16-án növendékeivel az intézet diszlermében 
zene és sziifelőadást rendez. A tiszta jöve
delmet az ifjúsági könyvtár javára fordi ja 
az m.ézel erre felülfizetésoket köszönettől 
lugad e < ékről az iskola évi értesítője fog 
szamot, i.d i. Műsor-. 1. „Régi Magyar Nóta" 
Czinki l’....ná ól, zongorán előadja: Brunner 
Margit IV- ->-:zl. n""- ° „Brekeke ur és Ku- 

ruty néne“ Fiilöp Ar utói*  szavalja : Ilodzsa ( 
Anna I. oszt. növ. 3. „A magyar dal*  meló í 
dráma bemer Jenőtől és Herodek Sándortól, 
szavalja: Kemény Klára IV. oszt. növ. zon 
gorán kiséri: Kobilicz Emma zemlunitónö, 
a kart éneklik: a III. és IV. oszt. növ. 4.
a) „Venelianisches Gondellied*  Mendelssohn
tól. zongorán előadja: Kovács Matild IV. 
oszt. növ. b) „Valse“ Chopintől, zongorán 
előadja: Fischer Blanka rendkiv. növ. 6. 
„Bakfis*  monolog, irta Jassicus, előadja : 
Schrott Margit III. oszt. növ. 6. „Spielende 
Mücken*  Olberslebentöl, zong. előadja; Ba
logh Mariska IV. oszt uöv. 7. A leányieoba 
küszöbén szinmü egy felvonásban, iita Barla 
Irén, személyek: Margit, 15 éves loány Alexy 
Ilona rendkiv. növ. őrangyal Firmami E a 
VI. o. növ. Meselündér Beretvás Irén III. 
o. növ. Alomtündér Lügner Gizella IV. o. 
növ. Herczegnö buba Gesisch Paula II. o. 
növ. Arunka Baba Molitórisz Márta 111. o. 
növ. Zsuzsó baba Kantner Margit II- o. növ. 
Julietle baba Révész Klára I. o. növ. Szo
balány Szilvay Vilma IV. o. növendék. A 
zenekiséretet Révész Elza IV- o. növ. játsza. 
8. Élőképek. „Jancsi is Juliska, daljáték 
Poldini Edétől. Szövegét irta : Varadi Antal. 
Személyek: Jancsi Balogh Mariska IV. o. 
növ. Juliska Révész Elza IV. o. növ. Bo
szorkány Gerö Ella IV. o. növ. A madarak 
karát a 111. és IV. oszt énekli. Kezdete este 
7 órakor. Belépti díj 2 korona. Az intézet 
ez alkalomra a szülőket és az érdeklőket 
szívósén látja.

Hirdetmény.
Alulírott községi elöljáróság köz

hírré teszi, hoey Isaszug községben 
építendő

a) 6 osztályból és 6 tanítói lakás
ból álló iskola épület,

b) jegyzői Jakkal kapcsolatos köz
ségháza és

c) vágóhíd
építésének elvállalására folyó évi feb
ruár 27, (hutzonheledik) napjának 
délelőtt'/, II Ci ájakor a községház tanács
termében zárt írásbeli árlejtést tart.

Az ajánlatok beadásának határ
ideje f. évi február hó 27-ének délelőtt 
10 órája, mely időponton túl, vagy 
táviratilag érkezett ajánlatok figyelmen 
kivíil hagyatnak.

Az árlejtésen résztvevők tartoznak 
az aj inlali összeg 5 %-át ajánlatukhoz 
bánatpénzül csatolni.

A részletes feltételek s tervek 
Isaszeg községházánál a hivatalos órák 
alatt betekinthetők.

A község elöljárósága:
Isaszegen, 1904 évi február hó 10.

K á 1 i x Z s i g m o n d, T i h o n Imre 
jegyző. biró

86. sz- 1904 vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

az 1881 évi LX. t. ez! 102, élteimében 
ezennel köz.hirré teszi, hogy u gödöllői kir. 
járásbíróság 19C0 V. 1709 10 számú v gzé-e 
által dr Rigocz Kálmán és dr. Karácsonyi 
ügyvéd által képviselt Bpesti kölcsönössegélyzü 
egylet mint szövetkezet végrehajtató javára 
Púp István gödöllői lakos ellen 200 kor. 
tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával birói'ug 
lefoglalt és 620 kor. becsült szobabutoro', 
varrógép-bői álló ingóságok nyilvános árvm-és 
utján eladalnak.

Mely árverésnek az 1900 V 1 109!) sz. 
kikü'dö végzése folyláu ti helyszínén v - ’yis | 

Gödöllőn leendő eszközlésére 1 9 0 4 év 
f e b r u á r üO-ik napjának délelőtti t, 
órnj - h -táridőül kilüzetik és ahhoz u venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881 év LX t ez. 107 és 118 
§-ui értelmében a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés melleit, becsáron alul is elfognak 
adatni.

Felhivalnuk mindazok, kik az clárvi- 
rezendö ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshoz jogot 
tartanak, hogy a mennyiben részükre a 
foglalás korábban eszközöltetett volna és ez 
u végrehajtás: jegyzőkönyvből ki nem tűnik 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél vagy Írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni a tör
vényes következmények terhe mellett el ne 
mulasszák

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését 
követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1904. jan. hó 30 napján. 
.Elő János, kir. bir. végrehajtó

11628 tkv. 9C3.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a magyar tör
lesztési bank mint szövetkezet budape-ti bej. 
ezeg lakos végrehnjtatonak Dene Gyuláné 
szül. Robi- Anna végrehajtást szenvedő elleni 
30C0 kor töke követelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a gödöllői kir. jbiróság 
területén lövő Rákos-Szent-Mihály községben 
fekvő a Csömörpuszta Sz.entinihályi 2444. 
sz. betétben Dene Gyuláné szül. Bohr Anna 
nevén álló Af 1 sor. (3510—3017) hisz.

28
ingatlanra 100 korona a f 2 sor (3510—3517) 

29 '
hrsz. ingatlanra 1C0 korona a f 3 sor 
(3510—3517) hrsz. inguiiunra. 124 korona 

30
és a f 4 sor (3510—351 J hrsz. ingatlanra 

.87
124 korona és a f 5 sor (35 0 3517) hrsz.

88
ingatlanra s az azon épült, de még nem 
telekköny vezeti házra 900 k. (ikiáXrsi árban 
azzal, hogy ha a 1 + sorsz ingatlanért 1166 
kor. a + 2 sorszámért 11>>6 kor. u + 3 
sorsz. allalliért 1210 korona af 4- sorsz. 
alattiért 1265 korona és a f 5 sorsz. alat
tiért 5720 korona vételárnál magasabb ígéret 
nnn tétetnék, ily vételár mellett Dr. Weinek 
József ügyvéd által kél viselt Ziegelbalg 
Miksa drézdai kereskedő fog vevőnek nyil- 
vániitatni az árve é-t t-lrei d e • s hogy a 
fennebb megjelöli ingntl-imk az 1904 évi 
márczius hó 5 ik napjának délelőtt 10 órakor 
Rákos Szent Mihály község házánál megtar
tandó árverésen fognak eladatni.

Árverezni szándékozok tartoznak az in
gatlanok becsarának I 1 , z i z a 1 é k a t
készpénzben, vagy az I8-1 GX t ez. 42. 
§-ban jelzett árfolyammal számított es az 
18'1 évi november ho 1 én "<33 sz. a. kelt 
igazságügymiiiiszterii endelet 8 § óban kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az .881 G0. t. ez. I <C §-a 
értelmében a bánatpénznek ti bíróságnál i-íí- 
legesg elhelyezéséről kiállított szubiiyszerü 
elismervényt átsző gállat in

Gödöllő, 1903 november hó 22 
kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

Lukacty.

ISZABADALHAKATI 
ÉRTÉKESÍTŐ VALIMAT 

F’ÁszTaR(TÖFyvsnj.cr.ác)
BUBflPEST, ERZSKRET-KÖRUTl/f.

Hya-nirez zzjheítalmüt'.stunxnclraz 
ta4Al<fiánye!rat,oíIsjsií-..anaz vidjKüye&t 

ár. mustrákat
reLVILACnf lTAS’ÍSWAMKI'. nmarvjw «vn.-. * -Ui-lUBWii
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,J\ Világhírű

Srfurli velemény-magvahról
szóló legújabb

3 szobás lakás Gödöllőn.
évi bérletre kerestetik Ajánlatok a kiadóhivatalba 

küldendők. „Magánzó4* ezimre.

Makulatura. 1 métermázsa makulatúra 14 
korona. Bővebbet — e lap ki

adóhivatalában.

magyar
kertek és mezők számára megjelent, melyet minden t. olvasónak 
ingyen és bérmentve megküldünk és kerü azt egy levelező-lapon 

megrendelni.

udvari s állító-', maglermesztők 
mű- s lo-reskedelmi kertészek.

I. i. A V'demény magvak behozataláért nem kell vámot fizetni. 
Egy 5 kgos postacsomagnak a szállj ási d'ja Magyarország bármely 
postaál omására csak 60 fillérbe kerül.

Nehéz légzés,
sőraugu orvosi sz ikit Itir.lélyek ajánljak 

az I, számú József-táptéal.
Székrekedésnél, lis'hr-ásnál, omészlési zavarok

nál és mint v rtlsztiiót n 
11. sza ifu Jozsef-tápléát. 

Egy doboz ára 25 krajezár.
Kr.plnuó Tört k József gyógyszertárában 
Nerudn Nándor drogueriájában IV. kar. 
Ku.'smh L.tjos-u. és Brázay Kálmán 
nagykőn suedésébon IV. Múzeum körút 
Lcilgub János Esz'ergemban, Joó Ele
mér dr igiieri.il.n.n Békéscsabán Lengyel 
Sándor k.T<> k dérében Tata Tóváros 

Füszclkilltlé s Vlllil,IT JÓZSIT ih'iwiiistii. 
BUDAPEST, FLÓR-UTOZÁ 4.

1® doboz nicgrr.udelóséné. rs a p az beküldése 
\ mellett bérmenfve.

!■ 'líIrS i/JL’nl' alk»lina« bel-
l.ldUU KIKIK. t,.,,-|„ ,..llog ,UI) n ..gTZ,.t. 

bikánként h • .<■!.. G.lilöllőii. Uűv.blLt a 
kiadónh .italban.

szép kalitkád I eladó.
Böv»'lwot a küldő- 

In valiilb.n.

Oöilöllíi Er.zébot, k juj ri>ynin<l».

I

G u m i

Pénzt 
sok pénzt, 

havoiiKÓnt 100 
koronáig I ereshet, 
mindenki t iszl essó 
uessen minden szak 
ismeret nélkül 

Küldje be eziinét. 
jeligi) alatt a kő 

vetkező ezimre ; An- 
n..ncen>Abteilung 

d«« ,,Merkúr" M«n- 
h*im,  Meerfeldstr.

Hölgyeknek
segélyt é» tanácsot 
nyújtok. Szülés ese
teknél nagy gyakor

lattal bírok

Csölle flnuci
egyet szülésznő.

Gödöllőn, Petőfi-tér 
(Mozsár ház,)

sárczi pók
(kalocsni)

vízmentes gumi bóczipók
és gyermekek rés éré, teljesen vízmentes 
férfiak részére, legjobbnak bizonyult minőségben, eredeti 

gyárlim ny a szl.-pélervári gumiczipögyár gyártmánya.

KORCSOLYÁK!
Leyjtitányn.^abb árban kapható

Se hello la Srnó, Budapest

meleg tev szőr béléssel, férfiak, nők 
gumi vadász-csizmák 

orosz

FA, AT! DllÁSSY-ÉT 2. SZ.

yz ékkel

Imjyen «« hu mentve

sxolui'tlok

Bí 
íü 
?» 
fö
Hí

Bt
SZÓLÓI. UGAST 
ihlessünk minden ház mell*  *s  kertjeinkben 

föld és homck’a'ajon.
Krre azonban nem minden szőlőfaj alkaJ- 

mas, (bar mind kúszó természetül mert nagyobb 
részé ha megnő is. t rmést m in hoz. ezért sokan 
nem óitok el eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat ültetlek, n/o|( höven ellátták 
hizjiknl „z egész szöl.".én.v idi.jón n legkitűnőbb 
muska'aly és j, ás éd s szőlőktől.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
niaesen oly ház. me'yimk fa melleit a lagesokó- 
l.yebb gondozással fe.'no. élhető nem volna ezen
kívül más épületeknék, keiteknek kerítéseknek 
Mb. a legremekebb dísze, annélkül Imgy |e<- 
kevesabl) helyei is elfoglalna az. egyéhhfe hasi, 
nalhato részekből Ez a iogháládatosahh gvó- 
inoles mert minden övben terem.

A fajok Ismertt‘les(‘ro vonatkezo színes 
fenynvonialii katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aki czimét ogv levelező 
lapon tudatja.
, Czlm ;
hrinrlli'líi rlsíí üzilliInllránylclqiNiiiiy-Kájp, 11. p.Sdkiljliiil


