
III. évfolyam.
“3 (110) Mz.iim.

Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
Előfizetési árak:

évre . . 12 kor. Negyed évre. , 3 kor,
l el évre . . ■ « . Egyes szám ára 30 lillú.

Bérinentetlen leveleket nem fogadunk cl.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Hanyatló ipar, közömbös közönség.

Mint a fiatal tüdővészes beteg, úgy teng 
|cng a magyar ipar, daczára annak, hogy az 
elmúlt esztendőben egymást érte a sok országos 
és helyi mozgalom az ország érdekében. Aminő 
kedvező jelnek tartottuk ezt a praktikus és haza
fias fcllobbanást, olyan lehangoltság vesz erőt raj
tunk most, amikor látjuk a csüggedést a lethar- 
gját mindenfelé az országban, ahol ipari életnek 
kéne lenni.

A pezsgő vérii nép, mely Ázsiából vándo
rolt be. ismét nem tagadta meg magát, szalma
láng volt a lelkesedése, mely megcsappant, 
mihelyt kifogyott a frázis, a szónoklat s a jel- j 
szavakat tettekre kellett váltani. Eljött az uj év j 
s mi még semmi kedvező eseményét a magyar | 
iparnak nem regisztrálhatjuk, s a mi még ennél - 
is sajnálatosabb kellemes perspektiával sem ke- | 
csegtetjük az olvasót. Szürke reménytelen ég I 
borul az ipari munkások százezrei fölé, s a ; 
mesterek és gyárosok fölé is nemkülömben. j

Ne higyje senki, hogy a kereskedők, az | 
ipari czikkek terjesztői okozzák még csak rész
ben is a magyar ipar pangását, a mennyiben | 
czikkeik túlnyomóan nagy' százalékát külföldről, 1 
Ausztriából szerzik be. A kereskegő sokkal szí
vesebben vásárolna magyar ipari czikket, nem- 
csak hazafiságbol, hanem a verseny olcsóbbsága : 
és a szállítási külömbözete miatt is. S hogy a i 
kereskedő nem szerez be magyar árut, annak 
két oka van. Először mert nincs. Gyári és kézi i 
iparunk igaz, hog_v sokat haladt a legutóbbi év
tizedben, de még mindig olyannyira messzire 
van a szomszéd és vámközös Ausztria mögött, 
mintha még most is gyermekkorát élné. A köz-
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forgalomban levő ipari czikkek ötven százalékát 
külföldön gyártják jól-rosszul. A második ok az, 
hogy a közönség, igen, a hazafias lelkes közönség, 
mely még néhány' hónap előtt oly harsányan 
éljenzett az iparpártolási népgyüléseken, nem 
bízik a magyar iparczikkben, előnyben részesíti 
a külföldit, mert közfelfogássá vált, hogy a mi 
magyar kéz munkája, az nem lehet olyan jó, 
mint a külföldi s ezért nem vásárolják, daczára 
annak, hogy jóval olcsóbb. Éljenezni, lelkesedni 
tudunk a magyar iparért, de forintjainkul és 
krajezárjainkaí még támogatni is - - arra már 
nem vagyunk képesek.

Aminő hazafiatlan, olyan igazságtalan ez a ! 
felfogás, mert bizony, ami gyári és kézműipa
runk van, az a produkezió minőségében nemcsak 
hogy kiálja a verzenyt a külfölddel, de nagyon 
sok esetben túl is szárnyalja. S amig a közönség , 
körében ez a káros nézet nem ad helyet ti ha
zafias és igazságos felfogásnak, addig nem érde
mes a magyar ipar föllendüléséről beszélni. 
Mert ha ez e felfogás nem lenne olyan általáno- ' 
san elterjedt, akkor mégsem múlt volna el ; 
oly hatástalanul a Hegedűs Sándor kereskedő- . 
lemügyi miniszter által kezdeményezett nagy 1 
mozgalom a hazai ipar pártolása érdekében. 
Nem mondta senki, hogy' a magyar kormány j 
nem igyekszik elöi járni a jó példával. Megren
deléseivel amennyire csak lehetséges, támogatja 
a mi iparunkat, de ahol a nagy' közönség kö
zömbösséggel nézi az ilyen példát, ott az állam 
csak keveset segíthet.

Igaz, hogy vállalkozási kedv nincs már, 1 
magyar gyárak alapítására. De honnan merítsen I 
bátorságot, reményt és biztatást a vállalkozó, 
aki a vagyonát teszi koczkára, midőn a fogyasztó 
tömeg a külföldiért rajong ?.

Szerkesztőség es kiadóhivatal: 
Aszódon.

Hirdetések
egyes-eg szerint jutányos áron közöltéinek. Nyílt-tér 

sora lio tiller. Eb-lizebánkiiek nagy arengednieny.

Csak várja, várja a magyar iparos, hogy 
egyszer majd felderüljön neki is. En istenem, 
meddig kell még várnia?

Farsang.
A ..Gödöllői Polgári Dalárda" estélye. Folyó hó 

9-én, farsang búcsú vasárnapján volt a ((Gödöllői Pol
gári Dalárdav estélye, mely úgy anyagilag, mint erköl
csileg fényesen sikerült. Az anyagi siker igazolására 
hivatkozom az estély 100 koronát meghaladó jövedel
mére. az erkölcsi sikert biztosította a gazdag, változa
tos műsor. 1. A dalárda előadta Spohr L.-től «A daltw 
s a megszűnni nem akaró taps és éljenzés hangos 
bizonyítéka volt a sikernek. Ezután Fáy Jenő gyönyör
ködtette a közönséget a «Repülj fecském» hege
dűn való előadásán. I larmadik számnak a dalárda 
éneke következett ('Csillagos az éjjel nagyon» össz- 
hangzatos eldalolásával öregbítette az első szám által 
már jő kiérdemelt sikert, dicsőséget. Az ének után Bu
rányi János zongorán játszott magyar népdalokat. Ötö
dik száma • a műsor rendjének megváltoztatásával 
Janicsek Izabella k. a. az oöreg asszonya czimü melo
drámát adta elő kellemesen csengő hangon, művészi 
alakítással. Hatodik szám Gabányi <Javithatatlan» czimü 
dialógja volt, melyet Zvornik András és Zcnkó István 
adtak elő. Atérezték. átértették szerepüket, keresetlen, 
természetes mozdulataikkal, kedves megnyerő játékuk
kal elragadták a közönséget, mely meg is tapsolta őket 
isten igazában. A diológot Nemes Bende József szóló
éneke követte s a termet betöltő áhitatos. mély csend 
bizonyította, hogy mily feszült figyelemmel, igaz gyö
nyörrel halgatja a közönség a régi, örökszép magyar 
nóták Ilii tolmácsolóját. Azután Fáy Jenő ragadta tapsra 
a közönséget hegedüjátékával, rá a »basszus-basa« 
Adler Oszkár adta elő Gabányitól »A földről*  czimü 
monológot kedvesen nagyképűsködés nélkül. Mig végre 
Fáy Jenő hegedüjátéka után egy szép dallal a dalárda 
fejezte be a fejedelmileg gazdag műsort. A műsor vé
geztevei táncz következett s a közbeeső kis szünetet 
mindenki siétett arra felhasználni, hogy üdvözölje a si
került estély mesterét, a szeretve tisztelt Szvoboda Ig- 
náczot, ki munkát és fáradtságot nem isméivé, vezeti 
a dalaidat, mely hogy mily magas színvonalon áll. az 
estélyen is többszörös bizonyítékát adta.

T Á R C Z A.
.Nem haltam meg . . .

.Vem haltam meg én utánad, 
Xem is gyötör már a bánat. 
Te mégy jobra én meg balra. 
Meg vagyunk egymásnak halra.

Cshk amikor hébe-hóba,
Szomjas vagyok asszony csókra.

Mikor forró éjszakákon, 
Azt a „mást" keblemre zárom.

A szivem egy nagyol dobban,

Szemem elölt tiizféng lobban,
S mint a szent a pogány népnek.

Cgy tűnik fel a te, képed.

1)..................

Nádas György bolondságai.
1 -logoit a nagy parasztostor. A íiatal Nádas 

’J'öig'. apja béreslegényeit verte s közben éktelenül 
Káromkodott,

"reg Nádas Tamás gyönyörködve nézte a fiát 
az «unbt tusról, Kedve tellett a virtuskodásában.

. \\urga. hosszú szál gyerek volt az ifjúbbik Ná- 
ils. Inkább erős csontit, mint izmos liu s jóformán a 

i,aJUss-.i sem ütközött még, különben a ezudarságig 
leha gyerek.

Ezzel is tökéletesen az apjára ütött. Valamikor 
“cnany esztendőkkel ennek előtte Nádas Tamás is lö- 

bolondságokat követett el. Asszonyszöktetéseiről 
S'-Sz Érdélyország beszélt. A marosmenti földesgazdak j 

patyolatarezu. bogárszemü menyecskéidé sokszor tűntek 
el hétszámra a zöldzsalus házakból, sövénykeritéses por
tákról. Mert a parasztmenyecskéket kedvelte kiváltkép. 
Finyás úri dámák meg veszekedtek a délezeg. szálas, 
keménynézcsü férfiért, de ő rájuk se hederitett. Gyönge 
husu fehérnépnek tartotta őket, akik, mint valami finom 
metszetű, törékeny üveg, a pohárszékbe valók.

A férfiúk nem is szerették a veszedelmes duhaj 
embert. Holott Nádas Tamásnak alapjában melegen érző 
szive volt. Ha végigsétált a falvakban, ahol piros arczu, 
hunezut parasztgyerekek hanezuroztak az ut porában, 
marékszámra osztotta a húszasokat.

— Ki tudja. — mosolygott fel magában, — me
lyiknek tartozom közülök még többel is?

— Ti lurkók. — mondotta aztán hagyakozva — 
köszöntsétek nevemben az édes anyátokat!

Külömben férfikora delén megkomolyodott. Ekkor 
történt, hogy valami összeszólalkozás miatt agyonlőtte 
az ispánját, amiért is szinte megismerkedett a földi bí
róságokkal. Valahogyan azonban elcsinálták a dolgot és 
Nádas Tamás megházasodott. Feleségnek már jó volt a 
finyás úri dáma is. A fia születésén Nádas Tamás a 
gyulafehérvári püspököt hozta le keresztelő papnak és 
egyik parasztgazdát hitta meg komának.

Attól kezdve a llát nevelte. Hat éves korában Ná
das György már a sószállitó tutajokat oldozgatta el a 
Maroson és bocsátotta el Isten hírével világnak. Nyolcz 
esztendős fejjel irtó hadjáratot viselt a nádasházi kutyák 
ellen és oldalba lőtte a községi biró szakácsnéját. fiz 
éves volt, amikora református templom tornyából leeresz
kedett a harangkötélen a piacztérre és emeletnyi magas
ságból leugrott egygyolcsos tót sátra tetejére, ez a jám
bor tréfa megölte az anyját, aki igen Istenes asszony 
volt. Innen tovább még szabadabb életet élt az ifjúbbik 
Nádas. A nagyenyedi kaszinóba ő czipelte az apja után 
a nagy tajtékpipát, amelynek tüzes kupakja iromba nagy 
turbános török fejet ábrázolt s a kaszinói külön szobá
ban versenyt ivott az öregével és az urakkal.

Nádas Tamás, mikor Gyurka tizenkettedik életévébe 
lépett, uj asszonyt hozott a házhoz. Az uj asszony va
lami örmény boltos halavány arczu. ványadt leánya volt, 
lenge mint a nádszál, törékeny mint a liliom. Ebbe Ná
das lamás belebolondult és Gyurkával már a kutya se 
törődött.

Beadták a nagyszebeni katonaiskolába. Félév múlva 
megszökött onnan. Az apjának azt irta, hogv a német 
szó miatt, melyet mint a bűnt utál. A Ludovikába küld
ték akkor. Ott meg egy csónak-parthie alkalmával meg
fürdette ezredesének leányát a Ludovika kertjének tavá
ban és menekülnie kellett. Lekerült Fehértemplomba. A 
nemzetiségi kérdés foglalkoztatta Nádas Györgyöt ez idő 
tájt leginkább és sorra beverte a rácz preparandisták fejét. 
Utolsó állomása Bécs-Ujhely volt. Itt már a dualisztikus 
kormányforma ellen izgatott és sietve haza kellett hozni 
Nádasházára.

Nádas 1 amást mindezek a dolgok szörnyen büsz
kévé tették a fiára.

— Az én vérem! — mondogatta titokban az isme- 
rősseinek. — Magam is igy csináltam egykor.

Most mára szülői portán gazdálkodott Nádas György 
Voltaképen az apja béreslegényeit verte holtra és lócsi- 
szárkodott.

Nagy kedve tellett a lovakban. A dévai vásáron 
nyolez-tiz lovat vásárolt meg az apja kontójára, amelye
ket aztán beállított a nádasházi istállóba.

Ezeket a lovakat nyaggatta ezután egy felesztcndcig. 
A mostoha anyját megtanította remekül lovagolni. Az 
örményboltos egykori vézna leányából melegvérű, telihusil 
magyar asszony lett ifiár ekkor. A mostoha fiával pedig 
nagy barátságot kezdett és az öreg Nádas nagy lelki 
gyönyörűségére egy Tamás-napján össze is tegeződött vele.

A szentimrei vásáron mára mostoha-anyjával együtt 
alkudozott a lovakra Nádas György. A czigány pecsenyét 
is együtt eltek meg az egyik sátorban és az öreg Nádas
nak hímzett házi papucsot vettek vásárfiába.
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Műsor után gyantázott a czigány (kitől, illetve 
kiktől a # czigány « szóért elnézést kell kémem, mivel 
nagyon hallottam hangoztatni Fáraó egyik muzsikás 
utódjától, hogy az ő titulussá: hangászi s megmutattak 
táncz közben a dalárdisták. hogy nemcsak hanga! ál
dotta meg őket a magyarok Istene, de bizony lábot sem 
kell a szomszédból kölcsön kérjenek. Még jo szerencse, 
hogy nem függ össze a hang a lábbal (daczara a hang
lábnak i, mert bizony úgy. én Ítéletnapig se tánczolhat- 
nék, hejh! pedig de pompás mulatság volt, szép leá
nyokkal tüzes csárdást roppni. Tudom édes Istenem, 
hogy mindenkinek kedves emlékében marad ez az es
tély s mint »a jó tojásfestőneko hire megy messze 
vidékre a Gödöllői Dalárda báloknak. Büszkék, boldo
gok lehetnek a dalárdisták s nem érdemetlcnül szavalta 
egyikük szabadon Petőfi után a csapra ütött hoidotol 
támadt széles, jó kedvében:

nJöhetsz most már vén böjt, jöhetsz.
Nem rettegjük a haragod, 
Kik ilyen fényes mulatsággal. 
Fejeztük be a farsangot!«

Nagy György
Az aszódi polgári kör hangversenye. Fényes estéje 

volt a f. hó 9-iki az aszódi polgári körnek. A remek 
műsor minden egyes száma kitünően sikerült cs a 
nagyszámú és előkelő publikum tüntető tetszését vívta 
ki. A hangversenyt táncz követte, melyben mintegy 80 I 
pár vett részt, Ott voltak asszonyok: Beke Gyuláné, 
Bentsik Józsefné, Bentsok Jánosné. Balba Jánosné, Bur- 
sits Lajosné, Buth Józsefné, Deér Józsefné, özv. Francsek 
Palné. Gál Adolfné, özv. Haraszti Jánosné. özv. Ha
raszti Pálné, id. Haraszti Mihályné. Herczeg Istvánné. 
Horváth Istvánné. Jeszenszky N.-nc. Jenes Zoltánná. 
Kálmán Istvánné. Kovácsy Mihályné. Kárász Jancsiié, 
Kompon Gyuláné. Konkoly Imrémé. Kiss Józsefné, Krenkó 
Józsefné, Kuzma Pálné. özv. Kiss Pálné. Lehotzky Gyu
láné. Lengyel Imréné, Magvari Kálmánná. Mazanccz 
Vinczéné, Miklián Gyuláné. Némedv Hólánc Pál Józsefné. 
Pák Gusztavné. Poós Andrásné. Porupszky György né. 
özv. Pischl Rezsőné. Sárkány Lászlóné, Somogyi Adolfné. 
Szelecsényi Dánielné. Székely Kálmánná. Udvary Já
nosné. Vukovics Sándorné. Lányok: Balba Ilonka. Bent
sok Irma, Bentsok Mariska. Buth Mariska. Deér nővé
rek. Francsek Rózsika. Grün Ilonka. Haraszti Mariska. 
Haulits Margit. Horváth Ida és Mariska. Intibi Gizella, • 
Jeszenszky Maliid. Jenes Zclma. Kárász Juliska. Kiss , 
Mariska. Kovácsy Olga. Krenkó Juliska. Kuzma Ilonka. 
Mazanetz Janka. Miklián Paula. Poós Gizella és Jolán. 1 
Porupszky Margit. Rcn nővérek. Somogyi Emma és 
Irma. Szelecsényi Erzsi és Ilonka. Székely Erzsi. Vu- : 
kovics Aranka és Irma és még többen. Fel ül fizet lek : 
özv. Haraszti Pálné 3 k. Kálmán István 2. Hugyik Pál
2. özv. Mazanecz Vinczéné 2. Bentsok János 2, Székely 
Sándor 1’20, Bokor József 1. Veiner Nándor 1. Marék 
Dezső 1 koronát. Konkoly Imre <80, Wimmert Frigyes 
<89. Vass Mikály 60 fillért. Összesen 17 korona 40 fillér, 
kiknek, valamint a szives közreműködőknek ez utón 
mond köszönetét a kör elnöksége.

HÍREK.
Ö felsége a király f. hó i-l-én ismét itt vadaszott 

nálunk. Gödöllőn. A vadászat szép zsákmány nyal jáit. 
amennyiben két kifejlett vadkan került a térítőre.

Nádas Tamásban már erre felforrt az indulat.
-— A szemét! Hat öreg embert csináltok már be

lőlem ?
Az ifjabbik Nádas szánalmassal! mosolygott.
- Hm! No, várjatok csak: gondolta Nádas Tamás 

teljes epével - majd lesz itt rend!
Es lett is aztán világfelforgató rendetlenség. Az i 

<>reg Nádas be akarta bizonyítani, hogy legény ő meg a 
talpan. Élőről kezdte hát a régi virtusait. A fiával és a 
feleségével együtt Járidózott és gyönyörűen cl tudlak 
mulatozni hát inasban.

Nádas Györgynek ekkor valami megveszekedett 
gondolat.! támadt.

Tudjátok mit! mondotta az apjának és a 
mostohájának, tán kötnénk barátságot a felsőszilvási 
páterekkel! Azok mulatós emberek és jó boruk van a 
pinezében.

Nádas Tamásnak tetszik az ötlet. Sűrűn kezdtek 
átlátogatni a felső-szilvási zárdába, ahol fiatal franczisz- 
káninsok élték a világukat. Az öreg Nádas felcsapott 
konfráternek. Igy már aztán egészen vidáman voltak.

Az egykor örményboltos-leány, akit az anyja nagy 
ájtalósságban nevelt, tökéletesen megrészegedett a papok 
barátságától. Hiszen ezek jobban tudnak inni mint a 
nagy-enyedi sánta szenátor, aki azért lett sánta, mert a 
vármegyeháza előtt józan fővel belebukott a mély árokba. 
Részeg fővel ilyesmi nem eshetett meg rajta, mert akkor 
olyan szál egyenesen járt, mint a tízparancsolat.

A felső-szilvási dáridóknak komoly következményük 
lett. A gyulafehérvári püspök kiátkozással fenyegette meg 
az egész zárdát főnököstül, konfráterestül együtt.

Nádas György kaczagva mondta ekkor az apjának:
— Egye. öreg, te nem átkoznál ki engem semmi 

körülmények között ?
A papok kaczagtak a furcsa kérdésen. Nádas Tamás 

gyanakodva nézett a fiára :
- Miért, te lurkó? Mit főzöl magadban?
— Kiátkozol vagy nem átkozol ? — Kéidezte újra 

Nádas György határozottan.

Éjjeli élet Péczelen. F. hó 11-én virradóra vérbe
fagyva találták Péczelen az éjjeli őrök Popovits István 
kőmivesmestert. A fején hatalmas seb tátongott, amelyet 
a merénylők késsél ütöttek. A kés az agy velőig hatolt. 
Popovitsot eddig kihallgatni nem lehetett. Veszedelmes 
sebét valószínűleg nem fogja kiheverni. A vizsgalat 
kiderítette, hogy Popovits éjjel két barátja. Neuman és 
Brosek társasagában ment az utczán, amikor nyolez 
ember támadt rajuk. A támadok Popovitsra vetették 
magukat és késsel megszűrték. Két barátját is elverték 
de ezeket futni engedték. A gyilkossági merénylet, úgy 
látszik, boszu műve. Popovits hét gyermekes családapa.

Bankett. F. hó 11-én nagyszabású bankett volt 
Aszódon a javítóintézetben Krajtsik Soma az uj igaz
gat" tiszteletére, si akkor látogatta meg először a volt 
igazgat". Latzkovszky Lajos társaságában az intézetet. 
A mulatság reggelig tartott.

Tanfelügyelőnk jubileuma Február hó 1-én volt 
25 esztendeje, hogy Tóth József kir. tanácsos, tanfelü
gyelő kezébe vette Pestmegye kezdetleges tanügyét. 
Pedig e megyének vezetése nem csekély dolog s Tóth 
József tanfelügyelő fényesen bebizonyította, hogy daczára 
a sok német, tót es szerb községnek, a nemzeti nevelés
nek ritka példáját lehet teremteni, az elhanyagolt iskola 
ügyébe életet birt önteni, még pedig olyan életet, mely- 
lyel az iskolaügyet képes volt gyorsan a rendes mederbe 
terelni és felvirágoztatni. Mert bizony Tóth József 
nagyon szomorú állapotban találta Pestmegyében a tan
ügyet. Az iskolaépületek a legtöbb helyen düledező 
viskók voltak, sok helyen istállóból átalakított szobák, 
a melyek midőn iskolává avanzsáltak is. még nagyon 
sok helyen baromfi vagy malacz ólnak szolgálták, nem 
is szólva olyan iskolákról, melyek csak a tanító lakásául 
szolgáltak egyszersmind, mer. ezek még a jobb isko
lákhoz tartoztak. A legtöbb helyen egy-egy kiszolgált 
káplár szántogatott az iskola szép kertjében, okleveles 
tanító ritkaságszamba ment. Iskolába csak az a gyer
mek járt, akinek éppen némi előszeretete volt az iskola 
iránt c;‘ magában hajlamot nem érzett a libapásztorko- 
dásra. A tanítási nyelv meg olyan volt, a minő a köz- 
seg nyelve, a magyar nyelv tanítása tehat ritka volt, 
mint a fehér hello. Tanterv nem létezett sehol, mindenütt 
úgy és azt tanítottak, a mit s ahogyan akartak és ez 
legföllebb csak egy kis írásra, olvasásra terjedt ki. A 
tanítási idő pedig novembertől áprilisig tartott. De ma
gukra a tanítókra nézve sem volt valami fényes helyzet 
a tanító mesterség, a legtöbb helyen nem kapták ki 
járandóságukul, a tanítókat úgy fogadták es csapták cl. 
amint a bölcs iskolaszék mely legtöbb helyen a pap. 
harangozó es éjjeli bakterböl állott — jónak találta. De 
mikor Tóth József átvette Pestmegye tanügyének ve
zetését, az a szomorú kép nagyon gyorsan megváltozott. 
Nagy lelkiismeretesseggel, kiváló szaktudással és mér- 
hetlen munkakedvel látott az iskola ügy reformjához és 
munkáját csakhamar siker koronázta az egész vonalon. 
Nem említjük, hogy járásunkban is mennyit köszönhet 
neki a közoktatás ugye. Legszebben jellemzi ezt az a 
lelkesedés, melyei őt tanügyi szakerőink ünnepelték 
jelien szép jubileuma alkalmából. Családias jellegű, 
hogy úgy mondjuk: házi iskolai ünnepeket rendezlek 
járásszerte a tiszteletére, melyen a tanügy barátai is 
mindenütt nagy számban vettek reszt.

Kinevezések. Az igazságügyminiszter az aszódi m. 
kir. javító intézet igazgatójává Krnjlsik Soma székesfe
hérvári kir. javítói intézeti igazgatót nevezte ki. A

Nem én. le bolond! — felelte az öreg Nádas 
el kényszeredve.

Magában pedig valami nagy hunczutságtol felt és 
sűrűn forgatta a boros kancsót.

Nádas Györgynek veszett kedve támadt, most valami 
nagy paksamétát vett ki a zsebéből és szörnyű komolyan 

I kezdett olvasni abból;
() felsége a király nevében!
A papok bámulva néztek egymásra és ösztönsze- 

I rüleg felállottak. Az az írás amelyből Nádas György fel- 
i olvasást taitott. házasság felbont" levél volt, amely szó

lott nádasházi Nádas Tamásnak és Dimitrovics Katinka*  
, nak egymás iránti engesztelhetetlen gyülölségéről és más 

egyebekről, amelyeknél fogva ágytol es asztaltól örök 
időkre el vannak választva. Az ítélet indokolásában sötét, 

I vérlázit" sziliekkel volt leföstve. hogy szokta nádasházi 
Nádas Tamás szeretett hitestársát, Dimitrovics Katinkát 

; szekérlőcscscl éjszakának idején kiverni az utczára s 
hogy fojtotta bele a majdnem vad, állati kegyetlenségü 
ember egy Ízben jámbor. Istenes hitestársát a nagy boros*  

| hordóba.
Mi ez hé? - kiáltott fel Nádas Tamáhüles- 

dezve a nagy bünlajslromra.
— Ez még semmi! felelte az ifjabbik Nádas 

vérfagyasztói nyugalommal. - itt a pápai diszpenzáczió is!
Nádas Tamás dermedten bámult a fiára.
— Ez tisztára megbolondult!
- Ne hidd, öreg! - felelt a jó gondolatra kellő 

önérzettel Nádas György. Csak elkívántam a felesége
det. Megcsalni nem akartalak, hál elválasztottalak tőle. 
Most már én veszem el feleségül.

Az óreg Nádas felugrott. Egy kissé megingott.- 
, mintha szédülés fogta volna el, de aztán poharat raga- 
1 dott a kezébe és lelkesedve mondta:

- Ezt jól csináltad, fiú ! Jobban Hálámnál is.
— Hát nem átkozol ki?
- Nem én ! Együtt maradunk! Most már én fogok

Udvarolni u te feleségednekI Pako,8

belügymiiíister a gödöllői anyakönyvi kerületbe liiá. 
íieli lléla. a nagy tárcsáiba Abulíu községi jegyzőt 
anyakönyvessé továbbá a mogyoródi kerületbe Kmll., 
Henrik oki. jegyzőt, a vérségibe Sánlha Hlek seged 
jegyzőt anyakönyvcshelyettesekké nevezte ki.

Gyászrovat. Ribári Ribary Gábor, az egri főkápt., 
lan számtarlója hosszú szenvedés után szombaton meg
halt Rákoscsabán, életének hetvennyolezadik. házassá- 

1 gának harniinezhatodik éveben. 10-én délután temettek 
el nagy részvéttel. Koszorúkkal borított koporsóját a 
község színe java kisérte ki a temetőbe. A gyászszer- 

1 tartást Gallovich Győző rákoscsabai plébános végezte. 
Az elhunytat gyászba borult özvegye, született Ribáry 
Ilona, gyermekei, unokái es a rokonok siratják, köztük 

, ribári Ribáry Sándor nyugalmazott államtitkár, a ma
gsai' királyi államvasutak volt elnöke, aki a temetésen 
is jelen volt.

Czigál’ybál Aszódon. F. ho 13-án Ászaidon,a Zöldfa 
fogadóban czigány bál volt. Fáraó ivadékainak ezen 
mulatsága - mint mindig ez idén is zajos sikerű 

i volt s részt vett azon az intcligentia is nagy számban.

Magyar ünneplő. Életrevaló és hazafias eszmei 
veteti fel az Ébredés politikai hetilap legújabb száma. 
A magyar ünneplőt akarja megalkotni, mint oly czél
szerü diszmagyar viseletét, a mely estélyeken, táncz- 
mulatságon, aíiol a prémes, csizmás magyar ruhák al
kalmatlanok. pótolni volna hivatva a frakkot. Nemes 
Mihály festőművész, a Magyar viseleltörténet ismert 
megalkotója, mindjárt négy képben meg is tervezte a 
magyar ünneplőt, a szerint, amint olcsóbb vagy drágább 
kivitelre van szükség. Az uj díszruhákat czélszerüségé- 
nél és olcsóságánál fogva az egész magyar középosz
tály és ifjúság viselheti és mindenképen alkalmas arra, 
hogy a frakkot a rég "hajtott ünneplővel helyetesitse. 
Az ICbredés most meg fogja szólaltatni e viselet mel
lett a magyar közélet előkelőségeit s a fővárosi gavallér
viliágnak vezetőit. Aki kiváncsi a magyar ünneplőre, 
annak elküldi az Ébredés e számát a kiadóhivatal IV. 
Váczi-ulcza 21.

A baromfitenyésztőkhöz. Magyaroiszág, .baromfite
nyésztéséből közel 12 milliói koronát hozott be a kül
földről 1901-ben. Nagy összeg ez, ha meggondoljuk, 
hogy vetekededik buzakivitelünk pénzértékével is. Kinek 
köszönhető ez? Az államnak csupán. Az állam eleget 
áldoz a baromfitenyésztésre, a haszon nem is marad el. 
De mennyivel nagyobb volna még ez a haszon, ha a 
társadalom is kezébe venné az ügyet. Meit a baromfi
tenyésztésnek jövője nagy. A magyar baromfitenyész
tésnek jövője nagy. A magyar baromfi, s baromfiter
mékek idehaza ép úgy, mint a külföldön keresett 
czikkek. szépen pénzelhet ezen állattenyésztési ágból a 
nagyobb gazda ép úgy, mint a kistenyésztő. Csak irá
nyítás. czel, értékesítési források, kevés tanulás, ked
vezmények kellenek hozzá. Mindezeket van hivatva 
megadni a ('Baromfitenyésztők Országos Egyesülete,*)  a 
melynek megalakulása küszöbön van. Nagy horderejű 
társadalmi tényező lesz ez s annál nagyobb minél job
ban csoportosul köréje a nagy közönség. Hogy csopor
tosuljon, hogy,erős legyen, ez minden magyar ember 
érdeke lehet. Ép ezért, a ki csak baromfitenyésztő van 
az országban, keresse fel. mar saját hasznára is a 
oBaiomlitenyésztők Országos Egyesületét*),  kérje annak 
alapszabályait, az előkészítő-bizottság irod.ája. melynek 
vezetésével Ágh Endre van megbízva, készséggel meg
küldi azt. A tagsági dij egy évre 8 korona s ezért a 
tagok ingyen még cg)’ kitünően szerkesztett szak köz
lönyt is kapnak s mindazon kedvezményekben és jo
gokban részesülnek, a melyekről bő felv lágositást ad
nak az alapszabályok. A ('Baromfitenyésztők Országos 
Egyesülete*)  előkészítő irodájának czime: Budapest, IN. 
Köztelek. Üllői-ut 25.

Élelmiszer hamisítók. A fővárosban nem ritka 
eset, hogy a rendőrség razziát tart a falusi kofák közt 
es néha egész csomó élelmiszer hamisítót csip cl c- 
birságol meg. Így legutóbb is L’rbán Jóizscfné rák'»- 
csabai és Ínoka Jánosné numkásotthoni tejárusokat 
bírságolta meg élelmiszer hamisítás miatt 50—50 koro
nára a főváros közigazgatási bizottsága. Ajánljuk az 
illetőket az illetékes községi elöljáróságaink ligyelméb- 
szemmeltartás végett.

A Munkás-otthon telefon állomása. A kereskedehm 
miniszter a Rákos-Keresztur 2. számú munkásotthon, 
postahivatalhoz Alföldi Máriát nevezte ki postamestci 
nőve; egyszersmind elrendelte, hogy a Munkás-otthon 
telep a Budapest környéki telefonhálózatba bevonassék. 
A postahivatalt, mely táviratszolgálatot is teljesít, ma 
becsatolták a környéki telefonhálózatba és átadták .. 
közhasználatnak.

A vásárcsarnoki kereskedés kézikönyve, összeállí
totta: Abi/i Dc-sii. Ajánló előszóval ellátta : Ziyler 
dór. Budapest székesfőváros vásárcsarnokainak igazga
tója. A ..Küíiyazyaldsi Könyvtár" ebben a füzetben •• 
vidéki termelő-közönségnek a budapesti vásárcsarn"- 
kokkal való közvetlen összeköttetést kívánja előmozdí
tani. A füzet szerzője érdekesen és tanulságossal! közli 
mindazt, ami az érdekelt térmelőkel és az ezek tájé
koztatására hivatott községi elöljáróságokat a teimény- 
értékesítés nálunk még uj nemének minél szélesebb 
körökben való meghonosítására össztönözheti. A szerzy 
jó> helyie vitte könyvét, mert éppen a ,. Kö’iyatyahi'1 
Könyvtár" rendes közönsége, a községi elöljárók tehet
nek legtöbbet ebben az irányban. A füzet ára / horon" 
20 /illír. Kapható a »Közigazgatási Könyvtára kiadó
hivatalában (Hiubipesl, 17, Váczi-körut 67. és min
den könyvkereskedésben.
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Elveszett gyermekek. beli Imrené pus/ia-szentmi- 

ij-ihi lakos 12 éves János és 9 éves Piti nevű fia folyó 
N<i. anyjuk cngedelmevel elindultuk, |„w Budára- 

migynenjüket meglál.mssák, A gvermekek 
térték haza, de anyjuk abban a hi-zemben 

c-.,k most ment utánuk a túrósba. Képzelhető a sze- 
„env asszony rémülete. mikor sógornőjétől érte-ült 
ho.-i a gyermekek nem voltak ott. ,\ megrémült unva 

„ kerületi kapitány sima sietett, almi az ügye
se- tisztviselőnél bejelentette az esetet. A rendőrség 
megindította a nyomozást, illetőleg elrendelte az eltűnt 
gvermekek köröztetését.

Kartali posta. A kereskedelmi minisztérium
ry posta-hivatal felállítását engedélyezte ék a ki

nevezendő postamester fizetését évi 12Íi koronában 
állapította meg. A dologban uz a bökkenő, hogy ez 
összegért Kartalon még levérhordót sem lehet kapni 
nem hogy postamestert s Így a község elöljárósága 
inast küldöttségileg fogja kérni a minisztert arra, hogy 
;1 postamesteri fizetést nagyobb összegben állapítsa nie"

A menyecskék bálja. A f. hó 22-iki fehérkereszt i 
bálra az Ízléssel kiállított meghívok már szélküldetlek. 
A bálm mely igen fényesnek Ígérkezik. — nagyban' 
készül Gödöllő és vidéke, inteligentiája. A bálon'>na- 
gyon jo gondolat a rendezőségtől,, a hölgyek fehér 
mosóiuhában fognak megjelenni s Így eleve ki van 
zárva minden luxus a női toiletteknél.

A rákos-keresztúri takarékpénztár r.-t f. hó kti-án 
J. e. ......... akor fogja Rákos-Kereszturon a községházán
túrtam évi rendes közgyűlését. Ez az intézet mim mér
lege mulatja -- igen szépen fejlődik.Múlt évi forgalma 
Ml.lfi' kor. 87 fillér volt, melyre 5955 kor. 18 fillér ■ 
van kimutatva, mint tiszta nyeremény, amiből körül
belül ö" n-os osztalék következik. Az osztalék ilyen ki
csinységé azonban nem az üzem pangást, hanem az 
ilzlet vezetés nagy szolidságát jelenti, ami pedig ismét 
csalt érdemül róható fel az intézet vezetőségének, vala
mint a tartalék alapok kellő javadalmazása is.

A gödöllői Erzsébet-szobor bizottsága. f. hó 9-én 
d. u. 3 órakor tartotta utolsó közgyűlését Kapczy Vil
mos főszolgabíró, a III. oszt, vaskorona rend lovagja 
elnöklete alatt, melyen a számvizsgáló bizottság tett 
jelentést a pénztárkezelésről. A közgyűlés a jelentés 
alapján fi ilmenfotte a tisztikart működésétől s jegyző
könyvi köszönetét mondott Mjpi József szobrásznak 
odaadó és sikeres fáradozásáért. Egyszersmint intézke
dett. hogy a 29.352 kor. 28 fillér összes kiadás levo
nása után fennmaradó 27 kor. 18 fillér maradvány, 
továbbá a kinlévőségekből még befolyó, valamint a 
liiidöllo községnél kezelt fenntartási alapra szoló bele
tek s még egyéb befolyó értékek egyesítve mint Er
zsébet alap kezeltessenek, melynek kamataiból az Er
zsébet szobormii évenként Erzsébet napján tartandó 
iskolai ünnepélyek keretén belül a legjobb előmeneteli! 
tanulók jutalmaztassanak meg vnllásfelekezeti kiilömliség | 
nélkül. Az alapitó okmány elkészítésére bizottság kül
detett ki.

Tolvaj kolléga. Kovács József kartali éjjeli őr Kiss 
Gergely Mihály éjjeli őr társától f. hó 10-én hajnalban 
hét csomag lenfonalat ellopott. A lopást úgy követte el. 
hogy bemászott társa udvarába a hajnali szürkület leple 
alatt s onnan a kerítésen át vitte el a fonalat, amely 
a kerítésben megakadt és nyomra vezetett. A tettes • 
azután töredelmes vallomást tett a nyomozás során.

Vasúti piknik. Hétfőn, f. hó 10-én az aszódi vasúti I 
állomás tisztikara jól sikerült pikniket rendezed a vasúti 1 
vendéglőben. A táncz reggelig tartott.

Hy IfT-TÉR.*)
Vizes lepedő.

Midőn az «ostor csattanáso czimü röpiratom foly
tatása- uj és bő lében feltálalni bátor vagyok, engedjek 
>»cg tisztelt uraim, hogy akkor, amidőn a közerkölcs .

halálos agyon fekszik betegen, előkészítsem a vizes 
lepedőt, melyre minden pillanatban szükség lehet.

mar az eszembe szövődik a halotti beszed, 
melyet oh el kell mondanom.

Ks mélyen elszomorodott szívvel kell jelentenem. 
h''gy nem ad már minden embernek örömet a jo hi
vatal sem a szép vagyon, séma megtisztelő közbizalom. 
Nem abh.m boldog amije van. hanem azért boldogta- 
!'a .miije nincs. Es amije másnak van.

Nem akarom. hogy Sz< mdy Lajos tovább is el
mondja rólam, hogy én >>t .inatlanul nyugtalanítom, 
mert az nem természetem. En csak szent kötelességet 
\ellem teljesíteni akkor, amidőn ezen szerencsétlen 
községnek < melyben bölcsőm ringi >tti. es polgárainak 
ügyeiről társaimmal együtt lerántottuk a leplet.

F (‘Ilii v ás.
I isztelettel vagyok bátor a nagy nyilvánosság 

elolt ielhivni Szond.y Lajos urat, hogy a ((Gödöllő és 
\ ideké»-nck jövő számában válaszoljon a következő 
kérdésekre:

Hat nem igaz-e a röpiratban foglalt lámpa ügy?
Hat nem igaz-e, hogy az Ön lakásán levő díszes 

kalylia arat a községgel lizetlelte meg. és helyette adott 
a ko/scgnck olyant, amelyet már ön nem használ
hatott ?

lovabbá nem igaz-e az. hogy ön a nyaralójába 
elvitettc a község tulajdonát képez- gyönyörű fridland 
kályhát es helyette olyant küldölt. amely'alig ér vala
mit es még az ön lakásán történi szétszedést, valamint 
a községnél való felállítást is a községgel lizettette 
meg.

Hat az nem igaz, hogy a község részére érkezett 
lőo mm. porosz kőszenet elvitellé saját lakására, és az 

< >n részére érkezett 100 mm.-át elhozatta a községnek.'’ i
Hat az .»(> mm. kőszénnek vasúti fuvardija (mely 

több a szén aránál) hol keresendő! En azt hiszem a 
törvényszéki- palotában megmondják, hogy hol keres
sük.

Hát az nem igaz-e. hogy Pólyák András eladott 
ingatlanáról Ön csinálta az adás-vevési szerződést, és 
mivel az eladott ingatlanon a váczi káptalannak betáb
lázott követelése volt. Ön vette fel a 360 Irt vételárat 
es sem a káptalannak járó összeget meg nem küldte 
sem az eladó lelnek nem adta, hanem gvümölcsözőleg 
elhelyezte a gödöllői takarékpénztárnál es nagyon sok 
utánjárásra 7 hónap múlva kivette a takarékból és a 
• »<»<) forintot oda adta az eladó Pólyák Andrásnak, hogy 
fizesse ki a káptalant es hozzon törlési engedélyt s a 
360 Irt után járó 7 hónapi kamatot Ön zsebre vágta.

Háta vizsgálat folyamán beigazolt azon ténye 
nem igaz-e. hogy ()n eladott a községnek hid laknak 
k dolgozott oszlopokat CS a kidolgoztatást is a község
gel fizettette meg.

Ismerje el. hogy tagadta amig a járási számvevő 
ur kénytelen volt önre nyugtával rá bizonyítani, l'g'-an 
akkor saját házánál 10 méter hosszú vánkosfát alkal
maztatott a község tulajdonából és még a munkások 
diját is a községgel fizettette meg.

Hát az nem igaz-e, hogy Ön a M. K. belügymi
nisztériumból 300 Irtot kért hogy egy helyettes anya
ló>nyvvezetőt alkalmazott, és már egy év óta 23 fitos 
havi részletekben 300 frlot sajátjából kifizetett, kéri an
nak megtérítését, l’gy-c ezt is tagadta: és mi kény tej 
lenek voltunk sajátkezűig irt kérvényével reá bizo
nyítani.

Es kitüntetni azt. hogy <)n a sajátjából egy fityin- 
get sem fizetett, hanem a község közpénztárából vette 
fel az az egyén is a fizetését, aki önt anyakönyvi dol
gokban helyettesítette.

Hat az nem igaz-e. hogy ön megvett Janesitz 
Benjámintól bútorokat és azokat a községgel fizetette 
meg. Adott helyette egy ócska mozsdot. amelyet Ivánka 
Imrénél történt árverésen vett.

’’)A vizsgálni után ezen ügyet maga is annyira terhelő
nek ismerte el, lv>gy 50 mm. k--szén árát clküldettc a czcgáltnl n 
községnek. Indokolva tévedéssel. 4

Igaz, hogy Ön kijelentette előttünk, hogy hajtandó 
a kíilömbözetei megfizetni, de mi azt feleltük, hogy 
mindenki visszafizetné, akit utolér az igazságszolgái-, 
tatás keze.

Hát az nem igaz-e. hogy Ön mint a szépítő bi
zottság jegyzője, az építési engedélyt kérő felektől 1 
kor. kérvény dijat és 1 kor. bélyeg dijat kért és kér
vényt sem irt s a l elyeget. avagy az árat, megtartotta 
magúnak. Ezt a vizsgálat 13 esetben bizonyította Önre.

Biz ez sok szép babér egy Koszorúban és nehogy 
válaszának meg nem jelenése kíméletlenségre késztes
sen ismételten felhívom, hogy ne mondja rólam, hogy 
ártatlanul vádolom.

Mert én sokkal kevesebbet törődök az Ön sze
mélyével. sem minthogy érdemesnek tartanám vele 
foglalkozni. Amit tettem, azt községem javára tettem, 
mint községem hű polgára.

Válaszát várva vagyok

Gödöllő, 1902. február 11-én.

Rozsa István s. k.

5081. SZ
IL If HM.

Alperesi hirdetményi kivonat.
\ -M'dölíői kir. jhiróság mint tkvi hatóság közhírre teszi, 

Tusa htvan mint kiskorú T.isa Maria gyamja c- Izrael l’alitc sz. 
Tasa Maiiéi vegrehajtatoknak Bubencsok István végrehajtási szenvedő 
elleni 1)3 kor. |o tillcr tőkekövetelés es jár. iránti végrehajtási 
ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területén lévő Aszod község 
határában fekvő c« az aszódi 277 sz. tkvi betétben Buben
csok István es kiskorú Tasit Maria nevén álló, azonban az 1881. 
évi (10. l.-cz. 157. í-a alapján egészben elárverezendő A I. 1. 2. 
sor, 125, 126 hisz, es 170 ... i sz. házra es bcltelekre a 304 !•» 
tkszainu tegzessel kiadott őzv. Sipka Mihályné sz. Mezey Mária 
javára bekebezett élethosszig tartó haszonélvezeti jog fentartása- 
s.iv.il 320 kor. kikiáltási arban: az iigvanottani 401 szbetétben 
Bubencsok István nevén álló A f 2 sör 241 12 hrsz ingatlanra 
408 kor. ezennel megállapított kikiáltási arban az árverést elren
delte es ii-.gy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1902 . ÓVÍ márczius 
hó 6 ik napján délelőtti 10 órakor Asz-d községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 
10" ,,-át készpénzben, vagy az 1881. oo. t-cz. 42. g-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. november l-en 3333. sz. a. kelt 
igazságügy ministeri rendelet 8. §-áhan kijelölt ovudékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez, letenni, avagy az 1881. 00. t.-cz. 
17o. g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhciye. 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt atszolgáltatni.

Gödöllőn, a kir. jhiróság mint tk<i hat. Iliül, deczember 
hó 12-én.

(P. II.) Stróbl s. k. kir, alj. biró.

Visz.oiiteliíruwitók- l,<><lvcz<í l<*lt<*t«*k*k-  ■■■ellett, keresletnek!
„EMKE" padlóí'émymáz! Magyar gyártmány

Nem kell osztrák. nem kell nemet, nem kell külföldi gyaitmánv. hanem vegyünk Berkes-féle

„„E Mj Ki EVí padlótény máz
igv elér',tétjük, hogy kitűnő legjobb itiagvar gyártmányt kaphatunk s c mellett kiválói közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék az „EMKE" javára 

- 'ligái. A Berkes-féle, „EMKE" padló lakk ; a szobapatüók fényezésére kiválóan alkalmas, mert
szobapndló fénymáz: rögtön szárad és igya fényezett szoba már I óta múlva használatba vehető.
szobapadló-fényinóz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szobapadló fénymáz: moshatói. s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
szobupadló fénymáz: víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk, 
szc ibapndló................................. .............. ........................................ .. ..................... ..................................... . .......................... .
szobapndló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló

1

’■
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle

„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE"

szárazra törülve fénye még fokozottabb.
IVIIJ'III,,,., .............................. .. — -------- ........ _ ,
féiiyimiz: fényét a többi hasonló gyiirtmányok között legtovább tartja, tehát legtartóisabb.' 
fénymáz: üveg keménységűvé válik, s Így legkevésbbé kopik.
fénymáz: szeszszcl hígítható.
fénymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
fénymáz : a ragadós padlókat szárazzá teszi.

ky.-<>H íivei»’ v<> biíí-ltovn. ii körömi.
és főeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási helyek: Murezkó. Endre kereskedése Hatvan, Kicin Adolf Czcgíéil.Turnav Pál vaskereskedő 

l'jpest. Berger Vilmos .lász-Beiény. Boros B„ Péter Mór Szolnok. . ..... .. I

s.iv.il
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1. A közgyűlési elnök és jegyző, továbbá
2. Az igazgatóság üzleti jelentése a lefolyt

M E G I I I V A S. .. 8j
A GÖDÖLLŐI TAKARÉKPÉNZTÁR XXXIII. RENDES KÖZGYŰLÉSE

f. évi márczius hó 9-én d. e, 10 orakor Gödöllőn az egyesülethelyiségében fog megtartatni, melyre a t. ez. részvényesek tisztelettel 

meghivatnak. • SJsr

Tanácskozás tárgyai:
a jegyzőkönyv hitelesítésére 3 részvényesnek megválasztása.

w. .i* uAivu jv.v.i.vöv .. i.u..,. 1901. évtől. , , .... . /I
3. A felügyelő bizottságnak az 1001. évi üzleti számadás és mérleg megvizsgálásáról szóló jelentese. 2^
4. Tiszta jövedelem felosztása, osztalék megállapítása és felmentvény megadása.
ö. Három felügyelő bizottsági rendes és két póttag, valamint tiz napi biztos megválasztása.
8. Egy esetleg két igazgatósági tag megválasztása. vj
7. Netáni indítványok tétele. , , Og
Kéretnek a t. ez. részvényesek, hogy saját nevükre irt részvényeiket az alapszabályok 3 r k'a szel ’ot a közgyűlés kezdete 

előtt, az egyesület pénztáránál letenni, és azokért a szavazati jegyet átvenni szíveskedjenek.
A mérleg a mai naptól a pénztárnál megtekinthető.
Kelt Gödöllőn, 1902. február 4-én.

Az igazgatóság. 
Teher.

Korona ' flll.

Vagyon. 1901. évi Mérleg számla.

1901. évi deezetnbei 31-iki 
Váltó.
Jelzálog
Hitelkölcsön .
Előleg
Vidéki házak és földek 
Gödöllői ház .
Előlegek
Folyó számla adósok .
Értékpapír
Bútorzat

számla
»
»
»
»
»
»
»
»

Korona ff

pénzmaradvány 21589 67 Alaptőke
. számla 911500 Betétek
. » 952717 18 Hitelbiztosíték.

308945 — » %
. » 3985 — Hitelegyleti tartaléktőke és alakulás

. » 62614 93 Viszleszámitolt váltó .
» 25500 __ Tartaléktőke .

. » 4520 3(1 Kétes követelések tartaléka

. » 14484 80 Jutalékdij
522 — l el nem vett osztalék .

. » 720 Letétek
Tisztviselők nyugdíj alapja 
Jótékony czél .
Hitelezők
1Ö01. évi nyeremény .

< összesen 2307098 88

évi február 4-én.
’i XXXII. t. ez. 195 t;-a élteimében a gödöllői takarékpénztár felügyel

Összesen

300000 —
1262921! 18 

28861120 
14416| 76

411657 —
208190112 

6352 10
93 34 

22411 20 
1870 32

31064 61
840 — 

5024198
33342 07 

L
2307098! 88

w
jh

3•«
úgyszintén az igazgatóság által tervezett nyereségfelosztása elfogadását és a telmentvény kiadását javaslatba hozza.

A felügyelő-bizottság.

ÍWWWWWWWWWWWWWW’

Kelt Gödöllőn, 1902.
Ezen mérleg-számla az 1875. év

kezelési könyvekkel összehasonlittatván. helyesnek és mindenben egyezőnek találtatott, minélfogva a felügyelő-bizottság az 1901. évi zárszámadás,
lő bizottsága által megvizsgáltatván

sgp
V

xxxxx\xxxx\xxx\xxx\xxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxx^xxwx^.xxxxxxxxxXxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxx\\\x\
fJj -

fÜlT Gödöllőn.
Erdő-utcza 534. szám alatt egy 4 szobából 

(2 utczai és 2 udvari), gyümölcsösből, pinezé- 
hől és kamrából álló ház, 4000 forintért eladó.

(W Kút az udvarban kitűnő vízzel.
Bővebb értesítést ad e lap szerkesztősége.

$ Katiim tlmen
Ajánlja kitűnő minőségű fűszer és csemege áruit u. m.: valódi festetlen lliota-, 

•/ v cubn- és gyöngykávéját pörkölt és pörköletlen minőségben. y /

1 valamint csflitlsztii nz mosószappant, különféle finom rizsek, legelsörendii 
W*  süveg és koczkaczukor, valódi cognac, tea, rum, horváthországi szilvórium. & - 
- * - A legkisebb vételnél bárki is meggyőzőzhetik ezen áruk elsőrendű valódiságáról, 

pontos kiszolgálásról valamint a ffST legmérsékeltebb árakról.
Vidéki megrendelések pontos csomagolással utánvét mellett szállíttatnak.

___________________________________________________________________________
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könyvnyomdája-, kiinyrkötészete-. papír- írószer-kereskedése és ruggyanta bélyegző-gyára 

GÖDÖLLŐ. Ferencz-József-tér.

Látképes 
levelező

lapok leg
nagyobb 

választék
ban 

kaphatók.

X ■

Ezennel doh szerencsém felkioni a n. é. közönség b. figyelmet a legdioalosabb hetükkel és elsőrendű gépekkel berendezett

kő- és könyvnyomdámra és diszkönyvkötészetemre,
valamint jól berendezett és dúsan felszerelt

1$ PAPÍR 0 Z L E T E M H E, 3
M minden e mMn irir/d megrmddételrel, u. m.: iiiflveket, hirtupokat, ityyrédl; klixxéyi-, yaxdnnúyl-, eyytetl-, Hxöretkexeti- 
<■*  pénzintézett nyointritványokat, rf’Hxrétmleyyeket, iimmrnk kémkedik rémére llxtetl klhiyveket, leréípaplrnkflt, exéynyo- 
mánMtl xxátnlákat, árjeyyxékeket, cxhn/eyyeket, látoyatéiieyyeket, ttxletnieyiiyitáxl értex ítélteket a leglelki ismeretesebben és 

legjobb kiritelben kidllitvu, a legröridebb idő alatt készítek el a lehető lég jután yosabb árakon.

Nyomtatvány rendelésnél kérném a pontos mintát beküldeni, kissebb alak és mennyiség 24 óra, nagyobb alak és mennyisség 48 óra alatt szavatolás mellett készíttetik, 

Igen fontos! Kautsuk és rézbélyegzők hivatalok és magánosok részére 2 nap alatt készíttetnek jutányos áron, 
Esetleg nagyobb megrendelésnél pár sor értesítés után személyesen eljövök.

NYOMATOTT SCHÜLCZ J. KÖNVVXYOAIIJÁJÁBAN GÖDÖLLŐÉ

valódi 
Egyiptomi 
szivarka- 
hüvelyek 
vannak 

raktáron, 
1 doboz 18 
10 doboz 
1.60 kr.


