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Adóhátralékok törlesztése.
Különös figyelmébe ajánljuk az 

adóhátralékosoknak s az adó behajtó 
közegeknek a pénzügyminiszter f. é. 
1053. sz. rendeletét, mely felhatal
mazza a pénzügyigazgatóságokat, hogy 
a költségvetésen kívüli időszak tarta
ma alatt felszaporodott adótartozások 
befizetésére halasztást, illetőleg rész
letfizetési kedvezményt engedélyeznek. 
Az említett rendelet fontosabb intéz
kedései a következők:

1. Az 1903. évi május hó l-től 
az 1904. évi április hó 1-ig terjedő 
időből származó egyenes adó tartozá
sokra, úgyszintén azokra a hátralékos 
köztartozásokra is, melyek a pénz
ügyi hatóságok felügyelete alatt haj
tatnak be, fizetési halasztás engedé
lyezhető mindazoknak, akik 1904. évi 
szeptember hó 1-éig kérik.

2. A halasztás részletfizetések en
gedélyezésével adandó meg, úgy azon
ban, hogy az utolsó részlet esedékes
ségi ideje 1905. évi szeptember hó 
vegénél tovább ne terjedjen.

3. Ha a halasztást kérő adózónak 
még 1903. évi május hó 1-ét meg
előző időből is volna hátralékba, akkor 
a halasztás engedélyezése határozattan 
ahhoz a feltételhez kötendő, hogy az 
ily régi hátralék rövid záros határidő 
alatt befizettessék.

Csakis egészen rendkívüli esetek
ben engedélyezhető ilyen régi hátra
lékra is a részletekben való fizetés 
kedvezménye. De ezen hátralékok után 
a törvényes késedelmi kamat is szá
mítandó.

5. Az adózók a részletes fiz etés 
iránti kérelmeket külön-külön vagy 
együttesen nemcsak írásban nyújthat
ják be, hanem szóbelileg is előter
jeszthetik és pedig nemcsak a kir. 
pénzügyigazgatóságoknál, hanem a kir. 
adóhivataloknál is.

A fizetési halasztás iránti folya
modványok bélyegmentesek.

Az idei termés.
E lapok hasábjaiban sok a gazdasági 

munkás szempontjából téves dolog jelent 

meg az utóbbi időben. — Legyünk pedig 
ily fontos kérdésekben objektivek, gazda tár
saim és ne tegyük a bajt még nagyobbá a 
tények elferdítése s az önző magán érdekek 
istápolása által.

Lássuk csak hogyan áll a dolog:
Közeledik az aratás ideje.
Sóhajtozva, komoly kedélyhangulattal 

nézünk elibe. Mintha nem jutalom, hanem 
keményen sújtó ítélet előtt állnánk. Hát soha 
sem lesz vége a sorscsapásoknak, mik reánk 
zúdulnak?

A hetek óta tartó szárazság szinte meg
fosztott minden reménytől. Az ég zsilipjei 
konokul bedugultak. Rozsda marja a föld 
életét, minek a magyar nevezni szereti a ga
bonát, rozsda marja az emberek életét is.

Az összes vetemények összezsugorod
nak. Mindent elpusztít, megsemmisít a nagy 
szárazság.

Kétségbeesetten kérdezzük: hát csak
ugyan leszámoltunk volna már az aratásssal 
— aratás előtt ?

I Csakugyan dugába dőlt volna minden remé
nyünk és egy hosszú évre le kell-e monda
nunk arról, hogy a keservesen végzett föld- 
mivelö munka megteremtse gyümölcsét?

Fájdalom, ezekre a kérdésekre nem 
igen adhatunk biztató választ. Egy a remé
nyünk csak, hogy tán még az utolsó napko- 
ban bőségesen kapunk esőt s Így tán a 
közepest megközelítő termésre fogunk szá
míthatni.

A nagy szárazság nemcsak a gabona
féléknek árt. A szőllő is gyengén áll. A ta
karmányhiány már is érezhető. Az ijesztő 

IjX R C Z A.
Ha leszáll.

Ha leszáll a nap az égről 
Homályos lesz koronája.
De aztán felragyog újra 
Ltoljára, utoljára.

Ha dagálykor partra csap ki 
A szerelmes ember árja 
AAegöleli a sziklákat
Utoljára utoljára

Hanem mégsem utoljára!
A fényes nap újra feljő, 
Minden estén uj dagály lesz 
S visszajő a langyos szellő.

Mikor elbúcsúztam tőle
S csókot nyomtam ajakára 
Csak a szivem tudta, sírta: 
Utoljára, utoljára.

Szombatos Elemét'.

Alkonyi séták.
Irta: Adorján Sándor.

Esti kép.
Az Andrássy útnak
Egyik végén, a hol a ligetbe jutnak 
Egyik végén ahol nagy a fény a pompa 
S a sok úri népség, tespedt unalomba’ 
Kalandra vágy leskel; ottegyutezasarkon 
Ül egy öreg asszony.

A czifra világot,
A mely körülötte tíz öröm vigságot 
Nem látja csak sejti, mivel két szemére 
Rá szállt - nem azáloni-hanem ködös éjjé 
A setét vakságnak hogy ne is láthasson, 
Szegény öreg asszony.

Száraz fonnyadt karján
Ártatlan magzatja, álomra hajolván . . 
Alszik. Vájjon miről álmodozhat ottan? 
Ott ahol a nyomor magára hagyottan 
Küzködvettirszenved mondhatlan Ínséget 
Egy kis kenyér végett.

A másik kezével
Újság lapot kínál s vannak ezrével 
Kik közötte járnak az örömnek élve . . 
Szegény asszony megtört hangon félve

Esdekel . . de jajját elnyeli a lárma 
Messze zugó árja

És az utcza fényes
Ezer színben játszó, csábos, tüneményes 
Lila káprázatban ömlik az iv fénye 
Az aszfalt syrének vétkes seregére
S az ember áradat, ott az utcza sarkán 
Egymásba ront tarkán.

S im a sokaságba
Egy kis fiú vegyül, kopottas ruhába 
Lába mezítelen, vonaglik az ajka . . 
Lökdösik szegénykét hol jobbra hol balra 
S csak megy megy hiányos ruháját az esti 
Fény, bíborra festi . . .

S ott, az utcza sarkon
Megáll a kis fiú. Ott egy öreg asszony 
Gyügytigő ajkára tapad szomju csókja, 
Mintha lelke kínját lehelné a csókba. 
Mellé gugol s küzd, a holnapért a mával 
Szegény jó anyjával . . .

Huszárcsiny „közki van atra.“
Irta: Dr. Rameder Alajos.

Az eset, melyet elmondandó vagyok, 
1866 julius 17-én történt meg, abban az 
időben, mikor Ausztria ellenségei északról a
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kísérlet már el' reveti árnyékát. Nyomában 
jo az Ínség, drágaság, az eddiginél is na
gy ’bb.

Itt látjuk legjobban, hogy az emberi 
ész csak alkotni, teremteni nem tud. Min
denünk, a mink van, a természet adománya 
és észbeli tehetségünkkel csak fel-és kihasz
nálni tudjuk, előállítani nem. Ha a föld 
sztrájkol, tehetetlenül állunk vele szemben.

Evek óta küszködünk, viaskodunk a 
sanyarú visz nyokkal. Kudarczot szenvednek 
erőltetéseink jobb közgazdasági állapotok 
elérésére, pedig a termésekben nem volt a 
hiba. Hosszú erőlködésük ■: után mintha 
most a javulás reményének égj.' halvány su
gara mosolygott volna re k. de sajnos, ez 
a sugár is sz moru képet v.lágit meg: a 
természetadta kincsek szinte teljes megapa- 
dásának, a szükolködés ny r.r rat.

Egy fmnczia közmondás szerint a bal
szerencse maga után húzza testvérét. No hát 
nálunk se maradt el a testvér: a mezőgaz- 
dasági munkások er lsen m zgol dnak. hogy 
aratasi munkájuk ; bb díjazását vívjak ki.

A gazda nem nélkülözheti az aratókat. 
Pedig így nyur e’.e.én mez gazdasági mun
kásokban nagy a szükség. Ha a gazda maga 
nem akarja az • sszes aratási munkákat vé
gezni. pedig bizony akarná, ha győzné, ok- , 
vétlenül mú.tká.-- kit kell fogadnia. A inun- ‘ 
kást I sem van.-tjük zokon, ha az aratás 
alatt aránylag sokat akar kere ti, mert más
kor c.-ak ’ elvetve akad muní: . a. Nálunk a 
mezőgazdasági munkás az iparral, mely neki 
mezei h.-gla'.J't*.s  kodási idején kívül is adhatna 
kenyeret, még nem barátkozott meg. Legna- ' 
gyobb baj, hogy szinte egészen hiányzik ná
lunk a házi ipar, mely pedig legkiválóbban I 
volna alkalmas arra, hogy tél idején is ke- I 
reshetne a föidmivelö napszámos. így kény- ■ 
télén a gazdit — nem találunk rá jobb ki
fejezést —• megsarczolni akkor, amidőn őt 
nem nélkülözheti.

Előbb mondottuk, hegy eszünkkel te
remteni nem tudunk, hanem igenis felhasz
nálhatjuk arra, hogy a rendelkezésünkre álló 
eszk< z .ket hejesen alkalmazva gazdálkod
junk az adományokkal. S a teljes gazdálko
dás megköveteli," hogy ne hagyjuk az értékes 
ember, mun! aerőt tétlenül heverni az év leg- 
nagyo .l> részében, hanem iparkodjunk neki 
mÜKödési teret szerezni. Biztosítani kell a 
munkaerőt, hogy az megfelelő áron a gazda 
rendelkezésére alhasson, nem pedig, hogy 
éppen akkor, a midőn az kevesebb mező- 
gazdasigi munkaerőt igényel, mert rossz a 
termés, u.bbe kerüljön neki, mint jó években. ■ 

i:</U yaxda.

Mese, mese, volt egyszer.

Mese, mese volt egyszer, Piripó- 
cson egv ember, annak volt egy szol
gája Jakab, kit elküldött zabot aratni. 
De Jakab sem nem aratta le a zabot, 
sem haza nem jött. Elmenesztette hát 
utánna a kutyát, hogy harapja meg a 
Jakabot, ez meg arassa le a zabot. A 
kutya nem harapta meg a Jakabot, a 
Jakab nem aratta le a zabot. Elküldte 
a gazda a botot, hogy üsse meg a 
Jakabot. A bot nem ütötte meg a ku
tyát, a kutya nem harapta meg a Ja
kabot, a Jakab nem aratta le a zabot. 
Elküldte a gazda a tüzet, hogy éges
se meg a botot. A tűz nem égette 
meg a botot, a bot nem ütötte meg 
a kutyát, a kutya nem harapta meg a 
Jakabot, a Jakab nem aratta le a za
bot. Elküldte a gazda a vizet, hogy 
oltsa el a tüzet. A viz nem oltotta el 
a tüzet, a tűz nem égette meg a botot, 
a bot nem ütötte meg a kutyát, a 
kutya nem harapta meg a Jakabot, a 
Jakab nem aratta le a zabot. Elküidte 
a gazda a bikát, hogy igya meg a vi
zet, a bika nem itta meg a vizet, a 
viz nem oltotta el a tüzet, a tűz ne n 
égette el a botot, a bot nem ütötte 
meg a kutyát, a kutya nem harapta 
meg a Jakabot, a Jakab nem arratta 
le a zabot, Elkülde a gazda a mészá
rost, hogy ölje meg a bikát. A mé
száros megölte a bikát, a bika felitta 
a vizet, a viz eloltotta a tüzet a tűz 
megégette a botot, a bot megütötte a 
kutyát, a kutya megharapta a Jakabot, 
a Jakab learatta a zabot. A Jakab már 
itthon van.

♦
* * z-.

Ez a mese nagyon találó Gödöllői 
kastély parktól a vasutig vezető 
gyalog ut gyalázatos világítására, mely
nek tarthatatlansága ellen hiába szol
nak fel egyesek, hiába a sajtó, s hiába 
a szaszor és szászor megnyilatkozott 
közvélemény, mindezek a felszólalások 

süket fülre találnak, mindazon ténye
zőknél, kiknek kő el .ssége volna a 
világítás ügyét végre valahára a város 
becsülete érdekében is legalábbb — 
e rövidke részben megoldáshoz segí
teni, de Jakab nem aratja te a zabét, 
s marad a régi ázsiai állapot az ő 
egyiptomi sötétségénél szégyenére a vá
rosnak,a városi és megyei hatóságnak. 
Mert végtére mégis csak kedélyes álla
pot, hogy Gödöllőn a legforgalmasabb 
helyen este 8 órakor tetszés szerint 
pofon verheti az embert bárki — a 
felismertetés veszélye nélkül a lombos 
fák alatt uralkodó korom sötétben.

Ez az állapot tovább nem tűr
hető. Vegye kezébe az ügyet a járás 
útépítésért kitüntetett általánosan tisz
telt főszolgabírója, indítson tárgyalást 
az illető tényezőkkel, s a jogi kérdés 
eldöntésével’intézkedjék ezen út mie
lőbbi ketlő kivilágítása iránt.

Ha pedig a főszolgabíró úr ezt a 
felszólalásunkat figyelmen kívül hagyja, 
kívánjuk szivünkből, hogy egyszer 
ránduljon el Budapestre, érezze ott 
magát nagyon jól, mulasson kedvére, 
kéjes élvezettel töltse el estéjét az Urá
niában, vagy Vígszínházban, érkezzék 
is meg az éjfél utáni vonattal*  teljes 
jó egészségben, hanem mikor a vo
natról leszálva kocsijába ül, ott nyom
ban törjön össze a kereke, s zuhogó 
esőben, pokoli setétségben gyalog 
legyen kénytelen azt az utat megtenni, 
melyet más szegény ember napról 
napra megtesz, s ha ezt a miserábi’is 
utat ő gyalog megtette akkor reméljük, 
hogy Jakab learatja a zabot, a főszol
gabíró úr pedig a világítással járó bot
rányos és életveszélyes állapotoknak 
egyszer s mindenkorra véget vet.

I • Ig?n nin c-akliozy a fŐMinlgabirónk éjf-1 n’án 
j iwá teljes I órát tölt Moiplieus karjai között ii ni 
’ baratja a/, éjéi utáni .-álaknak (Szedő )

birodalom belseje felé nyomultak előre. I 
Hogy az ellenség mozdulatait ha megaka- 
d.lyozni nem is, de legalább kellőleg meg- 
f r ellehessen, és a szükséges elővigyá- 
z ui in.ézkeJlsek inej.étetliessenek, Ausztria 
ré zú.öl a Stockerauoól Korneuburgba ve- 
zet . utón a 9-es számú Lichtenstein huszár- 
ezr db •! kettős őrséget állítottak fel, s őrjá
ratokat killdö tek ki, hogy az ellenség moz
dulatait kikémleljék. Egy ily őrjárat egész 
Ober-Hollabrunnig lovagolt, s itt történt az 
alábbi eset. Két huszár (a 9-ik huszárezred 
évkönyvei Podzimek és Paulovitsnak nevezik 
őket) egy délután éppen az úgynevezett 
Bécsi-uton vonult a község felé, s akkor, 
midőn a főtérre értek, az ellenkező oldalról 
néhány porosz „Király-huszárt" láttak maguk 
felé vágtatni.

Alig, hogy meglátták őket a huszárok, 
visszarántották lovaikat, s tovaszáguldtak; 
mindez egy pillanat műve volt.

A poroszok utánuk; akkori lakóházunk 
kertje alatt (mely a főtéren feküdt) folyt a 
vadászat megeresztett kantárszárral.

Bekövetkezett az, amit vártam.
A. mi huszárjaink, kiknek oly nagy tc- 

rel lnyük volt, mint a mily husszu a főtér, 
nem voltak beérhetők. A poroszok már éppen 
fel akartak hagyni az üldözéssel, midőn az 
egyik paraszt ház kapuján őrjáratunk harma
dik huszárja, egy bizonyos Schweiger Hen
rik (született 1839-ben a magyarországi Ba- 
l.< nylakban) mitsem sejtve — ugratott ki. 
Ö ugyanis az erdőben kémlelésen volt, s a 
falut megkerülve az említett parasztház ud
varán akart a Bécsi ú’ra kijutni, miközben 

^euészen váratlanul az ellenség elé került.

A tisztek közül többen odaléptek a lóhoz, 
Menekülnie lehetetlen volt; Schweige. I 

megadta magát. Lefegyverezték őt, közre fog- | 
ták, és hogy minden szökést meghiúsítsanak, 
lovát kantárszárnál fogva vezették a poroszokr 

Schweiger keresett ugyan alkalmat a 
menekvésre, de ennek következménye az 
volt, hogy a poroszok, kik éles fürkésző te
kintetét észre vették, annál erősebben fog
ták lova kantárszárát.

A falu végén megpihentek egy korcs
mánál, hol Schweigert is megkínálták frissi- 

. tővel, mit ö természetesen örömmel elfo- 
I gadott.

Nemsokára folytatták útjokat a porosz 
tábor felé, mely az Ober-Hollabrunntól Sut- 
tenbrunba vezető utón volt felverve.

Megérkezvén nagy örömrivalgással fo- 
! gadták, s azonnal egy „huszárbravourt" akar

tak tőle látni, melyekről, mint mondták, az 
osztrák lovasság híres.

Huszárunk azonban vonakodott, s csak 
akkor volt rábírható, hogy néhány katonai 
mozdulatot mutasson be, midőn a tisztek 
elé vezettetvén, ezek ismételték az előbbi 

i óhajt. —
Megkezdte tehát mutatványait, s mivel 

j mindég észak felé, az ellenség által meg- 
szált terület felé fordulva végezte azokat, 
bizalom keletkezett iránta s felszólították öt 
a tisztek, hogy most már egy valódi hászár- 
bravourt mutasson be.

Sajnálattal jelentette ki Schweiger, hogy 
erre képtelen, még pedig, mivel lova az 
utóbbi napok egyikén megsérült, s e sza
vaknál nyergében előre hajolva, lovának állí
tólag sérült résszére mutatott.

Lehajoltak, hogy a sérülést szemügyre vegyék.
E pillanatot felhasználja Schweiger, fel- 

ágoskodtatta lovát és sarkanytyuba kapott, 
átugratotta a körülallókon s teljes galoppban 
a Qöllers patak felé vágtatott. Lovának ug
rása a 12 láb szélei patakon át, kimentette 
öt a poroszok kezei közül.

Ezek kezdetben ámultak, bámultak, de 
csakhamar lóra kapott néhánya s üldözőbe 
vették a szökevényt. Buzgalmuk azonban mi
hamar lehűlt, midőn egyik másik belefordult 
lovával a Göllers patakba, Némelyik golyót 
is küldött utána, de csak a levegőt lyukasz
totta meg. Schweiger meg volt mentve, ép 
bőrrel terhetett vissza ezredéhez . . .

Kitakarodott már a porosz az ország
ból, mikor a 9-ik huszárezredet álhelyezték 
Ober Hollabrunnba. Szóba került ez a bra- 
vour egy beszélgetés alkalmával az ezred 
tisztjei és a városka polgárai közt, s a tisztek 
láthatólag meglepetve mutatták meg maguk
nak az illető területet és a patak ama pont- 
tát, ahol e történet lejátszódott.

A jelenlevők elhatározták, hogy a merész 
lovast megajándékozzák ; a polgárok pénzt 
akartak küldeni, a tisztek azonban más né
zeten voltak, mert tudták, hogy Schweiger 
kissé „flott" lovas és a pénzt a boldog vissza
emlékezés fejében hamarosan elverné és igy 
nem volna mart dándó emléke lélekjelenlété
nek. így aztán a polgárság egy nehéz ezüst 
órával ajándékozta meg, melynek fedelére a 
bravour napja volt bevésve. Az egész ezred 
előtt, mely Ober Hollabrunn fő terén volt 
felállítva, adták át az ajándékot Schweigernek, 
kinek mellén különben ekkor már ott diszlett 

‘ a másodosztályú ezüst hadiérem.
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HÍR E K. közbecstliésben álló esperes plébánosa, Klá
rik János, a katholikus hívek adakozásából 
épült kápolnát, mely alkalommal ott Hinte- 
röcker Sándor helybeli lelkész egyházme
gyénk kitűnő hitszónoka mond szent beszé- > 
dct. Az új kápolna építése a község espe
res plébánosának ügybuzgahnát, fáradozását I 
és tevékenységét dicséri.

Öngyilkosság, Aszódon, a kir. javió 
intézet átellenében fekvő u. n. Csicsókás 
erdőben, a hatvani ut mentén felakasztota 
magat Tóth György aszódi lakos, nógrádkál- 
ló születésű csizmadia segéd. Mire észie- 
vették, már halott volt. Tettének oka remény- 
ielen szerelem.

A gödöllői kör állorvosi járás. Még l 
is csak nagy hatalom vagyunk mi Gödöllö I 
község I A vármegye már ismételten ránk irt 
szigorú rendeletekkel, hogy töltsük már be 
a statútumaink szerint fenálló, de évek óta 
üresedésben levő körállatorvosi állást; sőt 
költségvetésünkből midőn kihagytuk annak 
javadalmazását a gondos vármegye pótlólag 
bele illesztette azt; és úgy Gödöllö, mint 
Szada, Mogyoród, Isaszeg és Péczel, mint a 
körhöz tartozó községeknek nagy szükségük j 
is volna a körállatorvosra, mert hiszen azért 
nem tudjuk megóvni állatainkat a ragadós ! 
betegségektől, és mindezek daczára nem töl
tik be városatyáink az évek óta üresedésben 
levő kör állatorvosi állást. Gazdáink érdeke 
pedig talán szintén valami. Lehetne talán 
ezért is tenni valamit.

Jegyzőből — bérlő. Martonossy Fe
rencz Aszód községi állásától elmozdított 
jegyzője elköltözött volt székhelyéről, Göm’ir- 
megye vadregényes bérczei köze, hol egy 
csendes falucskában nagyobb földbirtokot vett 
bérbe. — Ez tehát az epilógusa eoy jobb 
sorsra érdemes nagyképzettségü hivatalnok 
hivatalos pályájának 1 — És még mindig 
csodáljuk, hogy ifjaink nem szívesen keresik 
fel a közigazgatási pályát?

Mezőgazdasági tanfolyam. A m. kir. 
földmivelésügyi minister a gazdasági ismétlő 
iskolák vezatésére hivatott néptanítók kikép
zése czéljából folyó év július 15-töl augusz
tus 15-ig tartó tanfolyamot rendez és pedig 
az algyógyi, hódmezővásárhelyi, jászberényi, 
nagyszentmiklósi, rimaszombati, pápai és 
csákvári földmives iskolákban 40 néptanító 
számára. A négyhetes tanfolyam tartamára 
minden felvett tanító 100 korona átalányban 
részesül.

Kóbor kutyáit. Úgy tudjuk. Gödöllőn 
ki lett dobolva, hogy mindenki kötve tartsa 
kutyáját 40 napig. Ennek daczára azonban 
ma több Gödöllőn a kóborló eb, mint valaha 
volt. — De hát mit tehet arról Rapka b.-.cst 
ha nem fogadják meg a szavát, akármilyen 
harsány hangon kiáltja is ki, hogy „Min
denkinek tudtára adatik!"

A Gödöllö járda ügye. A gödöllői 
utczai gyalog járók kikövezése — mint tud
juk, — Spáth József dunabogdányi vállal
kozó, mint olcsóbb ajánlattevő felcbbezése 
folytán egy időre ismét halasztást szenved. 
Az ügy jelenleg az alispánná! van, aki má
sodfokú elbírálás végett a f. hó 13-án tar
tandó megye gyűlés elé fogja azt terjeszteni. 
— Előbb azonbon felhívta a község elöljá
róságát az ügyiratok mellékletét képező 
minta kövek beterjesztésére. E mellékletek 
súlya — 190 kiló volt. Mint értesülünk: — 
a vármegyei iktatóban meg is leletezték őket, 
meit nem volt rajtuk bélyeg.

Wolfner Tivadar — huszárkapitány. 
Ö felsége a király Wolfner Tivadart, a gö
döllői kerület országgyűlési képviselőjét, aki 
s:il álaton kívüli magyar királyi honvéd 
huszár főhadnagy volt, kapitánnyá nevezte 
ki A király ezt a kitüntetést nagyon ritkán 
szokta osztogatni és épen ez teszi különö
sebben megtisztelővé, Wolfnernek a képvi- 
selöházban csak egy olyan bajtársa van, aki 
kapitányi rangját nem tényleges szolgálatban 
szerezte: Tisza István gróf, a ki két hónap
ja szintén szolgálaton kívül huszárkapitány. 
Van még egv százados kollégájuk: Bolgár 
Ferencz, aki mérnökkari százados és fölöttük 
áll rangban a szolgálaton kiviili honvédörnagy 
Münnich Aurél, a ki szintén szalonkabátban 
szerezte meg az aranygallért és Podmaniczky 
Frigyes báró honvédhuszárőrnagy, aki azon
ban tényleges százados volt s csak nyug- 
d.jazásakor kapta az őrnagyi rangot.

Tejszövetkezet. Múlt hó 29-én ala
kult meg Boldogon a tejszövetkezet, melynek 
felállítása a községre valóságos áldás, mert 
igy elég jó árban tudja a földmives ember 
ott helyben értékesíteni a tejet. A mi pedig 
a mai szűk világban nagyon fontos dolog. 
A szövetkezetbe eddig 72 gazda lépett be.

Eljegyzés. Lakó Károly túrái tanító 
el.egyezte Urbán Márta túrái tanítónőt, Úr
ban János aszódi építési vállalkozó bájos 
le-vat Aszódon.

Tanyai batyu bál. A Gödöllői Pol
gári kör ma délutáni mulatsága, ha az idő 
kedvez, fényesen fog sikerülni. Részt vesz 
azon Gödöllő vidékének apraja, nagyja, vénje 
fiatalja. A figyelmes rendezőség a bál apró 
népére is gondolt, gyönyörű játszóhelyet 
rendezett be a mulatságra kihozott gyermekek 
részére, ahol meg azok szórakoznak majd. 
A szabad tánczhely különben szintén az erdő 
szélén fekszik és gyönyörűen decorálva van 
diadal kapuval, zászlókkal. A söntés mellett 
czukrászda is lesz a mulatságon, melyet a 
központi tejcsarnok fog ellátni mérsékelt áron. 
Szóval elmondhatjuk, hogy mindenről gon
doskodva van, ami ahoz szükséges hogy a 
közönség jól mulathasson.

Péczel. E cziin alatt dr. Bálint Andor 
és Skuts Honfi szerkesztésében társadalmi 
és közgazdasági hetilap indult meg Péczelen 
mint programújában mondja az ottani fonák 
társadalmi élet reformálása czéljából. Az első 
szám tartalma változatos, czikkei a helyi vi
szonyokkal foglalkoznak, ami kétségtelenül 
érdekessé teszi különösen a helyi publikum
nak. A lap különben az e_.ész nyári idény 
alatt meg fog jelenni s ez időre 2 kor. 50 
fillér az előfizetési ára.

Halálozás. Szalay Margitka, Szalay 
Vincze gödöllői szálloda tulajdonos és neje 
szül: Nagy Julianna 11 éves lánykája, hosz- 
szas szenvedés után f. hó 9-én éjjel 10 óra
kor elhunyt. Alig néhány napja még itt ját
szadozott pajtásaival; hangossá tették kacza- 
jukkal udvarunkat, felvidították szerkesztősé
günk unalmas egyhangúságát. És ma már 
halott. Mint a feslö bimbó, ha megcsapja a 
fagyos szél hideg lehellete. Temetése tegnap 
délután 4 órakor ment végbe a róm. kath. 
egyház szertartása szerint nagy részvét mel
lett. Nyugodjon békével ártatlan teste a hideg 
anyaföldben I

Kápolna szentelés. Boldog községben 
ma délután szenteli tel a község szeretett és

4762 P. 204.

Hirdetmény.
A pestvidéki kir. törvényszék, mint 

birtok bíróság közhírré teszi, hogy a Gö
döllő—Valkó—Vácz szentlászlói t;> '. ényha- 
tósági közút, Gödöllő község területén levő 
szakaszainak kiszélesítéséhez szükség c ma
gánterületek kisajátítása ügyében a gödöllői 
162. 212. 1852. 223. 1656. 1714.351. 1704. 
556. 1031. 66. 535. 1770. 1903. 1692.7. 8. 
943. 188. 1433. 52. 78. 1523. 135. 189?. 
20. 1791. 1315. 21. 2110. 69. 230. 1107. 
89. 54. 990 1017. 322. 2148. 908. 1661.
1814. 896. 23. 292. 46. 1168. 1905. 87. 
201. 533. 1233. 986. 1201. 37 . 79. 1642. 
633. 2009. 1376. 6. 45. 379. 1544. 2006. 
61. 1112. 1764. 263. 16. 1203 1516. 915. 
1960. 70. 71 1703 2154. 1034. 234. 355.
1743. 395. 1849. 1678. 342. 156. 11. 291. 
836. 929. 35. 1146. 338. 157. 393. 1314. 
145. 1228. 744. 367. 1228. 296. 126. 329. 
289. 409. 330. 389. 1850. 1653. 310. 375. 
793. 1203. 1516. és 264. sz. tkvi betétei ben 
foglalt s kisajátított ingatlan részletekre \ - 
natkozólag a kártalanítási összeg tekinteté
ben a kisajátító megye, hatóság és kisajátí
tást szenvedők közt Pcst-Pilis-Solt-Kisiuin- 
vármegye közigazgatási-bizottságának 1903. 
év deczember hó 10-én 6083 kb. 1903. sz. 
a. kelt okirata szerint egyezség létre nem 
jővén, az 1881. év. XLI. t.cz. 43 § hoz. ké
pest a kártalanítási eljárás meginditatott s 
ugyanezen törvényezikk 46. és 47 §. értel
mében a kártalanítási eljárás megkezdése 
folyó 1904. év junius hó 21. napjának 
d. e. fél 10 órája Gödöllő község házá
hoz kitüzetett s hogy a távollevők és is
meretlen tartózkodást:, érdekeltek részére 
ügygondnokul Oarán Dániel gödöllői ügy
véd kirendeltetett.

Erre a helyszíni tárgyalásra az összes 
érdekeltek azzal a figyelmeztetéssel idéztet
nek meg, hogy netáni elmaradásuk a kárta
lanítás felett hozandó érdemleges határozatot 
nem gátolja s, hogy az egyéni külön érte
sítés elmaradása, vagy a tárgyalásról elma
radás miatt igazolásnak helye nincs.

Budapesten 1904. május 14-én.
A pestvidéki kir. törvényszék polgári 

osztálya.
Rónay Dr. Fellmer

elnök, jegyző.

Földterület félné éseket, bir- 
tokfelosz'át, parcellázást, ehhez 
vázrajzokat pontosan készít és legol- 
csóban felvállal MOLNÁR LAJOS 
Gödöllőn, Gizella-utca 45.

S“

PLISTILL EPE
l temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám. 
£ Miudennemii koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
t sirkoszoruk, viasz^yertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
s személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
S nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 

felszereléssel elfogadtadk.
■ Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. - - - =
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KUBÍNYI BÉLA 
ORPINGTON TELEPE 
== UJ SZÁSZ. =
----------------------------------  --------—. •

Sürgönyczim :
Orpington Újszász, Pályaudvar.

68—70 millió korona 
Magyarország évi bevétele a vámkülföldtöl 
baromfi termékekért, amit tetemesen fokoz
hatnánk a nemesített (keresztezett) magyar 
fajta baromfi elterjedésével; ha nemesítésére 
és vér felfrissítésére alkalmazzuk a minden 
nemes tulajdonokat magában egyesítő „Or- 

pingtonokat".
Az orpingtonok előnye 

az egységes tollazat, a gömbölyded zömök 
alak Á a finom hófehér hús, amely ma a 

világpiaczon keresett.
Az Orpington tyúk átlag 160—200 

tojást rak évenkint. A tojások héja sötét 
barna (úgynevezett tea-tojás.)

Az orpington tyúk kitűnő kotló, iva
dékai edzett és gyorsan fejlődő állatok, 
6—7 hónapos korában tojik és eléri csak
nem teljes súlyát: kakas 4—5; tojó 3—4 
klgrm. súlyú.

Az orpíngtonokat azonban nem abból 
a czélból ajánljak a szakemberek a magyar 
tenyésztő gazdaközönség figyelmébe, hogy 
azokat telivérben tenyéssze s az egységes 
to'lazat előál'itására törekedjék; hanem csu
pán azért mert az orpington fajta keresz
tezve a magyar fajta tyúkkal, minőség és ■ 
súlyánál fogva a kiviteli kereskedelemnek ' 
lehet a legjobban megfizetett, legértékesebb I 
szárnyasa

Keltető tojások kaphatók 8 napon 
be'ül tojt válogatott és czégbélyeggel ellátva j 
rázásmentes Geitner & Rausch-féle patent 1 
posta csomagolással:

Fehér Orpingtoné 12 darabb 25 ke- j 
róna. — Sárga Orpingtoné 12 darab 16 | 
korona, utánvét mellett, postán bérmentve a I 
megrendelés sorrendjében.

Sérült tojás ára megtéríttetik, ha annak : 
czégbélyeges taralom nélküli héja azonnal 
visszaküldetik.

Ezen elsőrendű verseny Orpington [ 
fehér és sárga ivadékainak őszi szállítására ' 
előjegyzéseket máris elfogad és pedig :

2 hónapos csirke 4 korona,
4 hónapos csirke 8 korona,
5 h 'mapos csirke 10 korona és Így 

folytatólag minden hónappal idősebb ivadék 
2 koronával drágább, 10 hónapos 20 korona.

10 hónaposnál idősebbek megegyezés 
szerint. Telivér Tenycsz, fehér, sárga kaka
sok az idő szerint is kaphatók 15—3 
koronáig.

KUBÍNYI BÉLA 
orpington telepén 

UJSZASZ, pájyaudvar.

Uj~Hatv3nban r'y13 c|és-k-™?J külön pincze, padlas es
mellékhelyiségekből álló lakás azonnal 
kiadó. Értekezhetni lehet Lakatos János 
háztulajdonosnál.

SCHOTTOLLA
yu 111 iu’VÚrti’is 11 K'y 11< > 11< i lr )j t i

Budapest, Andrássy ut 2.

A szőllőbeni tavaszi munkálatoknál legfontosabb két 
eszköz, u. i.i. szőllőmetsző ollók és ojtókések legmegbízhatóbb 
forrása.

Szőllőmetsző ollók kaphatók egészen öntött aczélból 
jótállás mellett.

Szőllöojókések legfinomabb solingeni gyártmány, drezdai 
modell szerűit, jótállással.

„Dupiex" gumi ojtoszalag a legmegbízhatóbb kötö
zőszer fás es zöldojtáshoz, gyári árban.

Kimerítő képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldök.

Jeoyoyol
legjobb, legkladósabb s ennélfvjva 

legolcsóbb sz.-pitan. - Minden 
káros alkatrészektől men.es.

Mindenütt kaphatói 
sátiásnál különösen aria ügyeljünk, 
en darab szappan a ..Schicht" névi 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.

vnlt.inlnt egyéb mezőgazdasági eszközöket
Nyomatottba gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában

I


