
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Egc-z évre .
Eri evre

Előfizetési árak:
12 kor. Negyed erre . . kor.

11 .. Kgyes szóm limaittiiiér’ 
liérinentetlen leveleket nem fogadunk el. 

Kéziratok nem adatnak vissza.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
.Aszódon.

Hirdetések
e:;ye«ég szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 

sorn no lillvi. Előfizetőinknek nagy árengedmény.

Társadalmi válaszfalak lerombolása.

Hagyjunk tol mar egyszer a rendi fokozatok 
osztiilvfalak, felállításával, ha társadalmi egységet, 
egységes társadalmat akarunk. Ne kutassuk egy
más Iliiét vagy vallását, hogy pokollá tegyük'a 
földet: ne bolygassuk egymás foglalkozásai vagy 
életpályáját. Mert nem az életpálya, nem a fog
lalkozás nemesíti meg az embert, hanem a sze
melves érdemek, a személyes tettek.

Magyarország nemzeti nagy ezéljainak meg
valósításában egyikét sem nélkülözheti azoknak 
az erőknek és tényezőknek, melyek a társadalom 
különböző rétegeiben rejlenek.

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a társa
dalmi egység nem követeli szükségképen, hogy 
a mágnás megnyissa termeit, szalonjait a népnek 
s összeölelkezzék a foldmivessel, iparossal, vagy 
kereskedővel.

Minden ember azokkal társalog, mulat, a 
kikkel neki tetszik, s ott érzi magát legjobban, 
a hol műveltség és más ehhez hasonló, vagy 
ettől különböző körülmények nem állítanak eléje 
válaszfalakat.

Annyit azonban megkívánhatunk hazánk ér
dekében, hogy az arisztokrata s általában a bir
tokos nemesség feledje előjogait a társadalomban 
és a nyilvános közhelyeken, s tegye le modo
rából magánérintkezéseiben mindazt, a mi becs
mérelhet, alázhat és sérthet.

Azok pedig, a kik iparüzlettel vagy keres
kedéssel foglalkoznak: viseltessenek a földbirtokos 
osztály iránt több bizalommal, nagyobb tiszte

lettel. S ugy azok, mint a földbirtokosok hárit- 
san»k cl 'Wtiktól minden oly esetet vagy tény
körülményt, melyet az irigység, rosszakarót vagy 
féltékenység ürügyül hasznaihat föl visszás hely
zetek, feszült viszonyok előidézésére, lélrcért'e- 
sekie, kizökkenésekre, kölcsönös meghasonlasra 
es társadalmi súrlódásokra.

A jég megtört. A nemzeti társadalom min
den fia és leánya érzi, hogy uj kötelességek há
rulnák reá: hogy a széthúzó erőket egyesítsük, 
a tcspedő közönyt megtörjük: lelket öntsünk a 
kétségbeesésbe, bizalmat a esüggedéshe. és hogy 
a hit. remény és szeretet magvait hinteges.,ük
éi széles e hazában mindenfelé.

A tér nyitva, es Így ne panaszkodjék senki, 
a ki a közügynek igazan szolgálni akar, hogy 
nincs számára tevékenységi kör; mert sem a 
lorangu jog, sem a demagóg irigység le nem 
szorítják őt ma már a közpályáról.

Oly számos tere van a közlevékenységnek, 
hogy választhat belőle mindenki magúnak valóit 

hajlama és tehetsége szerint.
l-.ppen az a mi bajunk, hogy nem akarunk 

foglalkozni a társadalom dolgaival, melyek fize
téssel, jövedelemmel nincsenek összekötve Pedig 
ez. az úgynevezett nobile officina, a mely olyan 
szépen jellemzi a múltban a jószivü, nemeslelkü 
és humánus gondolkozást! magyar nemes embert. 
A kit a sors felruházott vagyonnal, műveltség
gel. szélesebb látókörrel és polgártársainak be
csülésével, bizalmával: férfi vagy nő. az ne álljon 
leire; egyik sem.

A nobile officina kötelességet ró a hazafira, 
hogy szolgaija az államot és a társadalmat, gya- 

molitsa a szegényeket és szükölködőket. Csak 
Így lehet erősebb az állam, nemesebb a társada
lom. s csak Így gátolhatjuk meg. hogy az em
berek ne rohanjanak az önzés, a szükség vagy 
a nélkülözés utján a szocziálizmusba.

Aszód jövőjéért.
Nauygya csak liai.l szent aknrntjii tehet.-

Lehetetlen, hogy akadjon városunknak olyan pol
gára. a ki meg ezután is more patrio összetett kezekkel, 
valahonnan a iiiifi/aM várja az áldást városunkra.

1 ulontul eleg volt ez az összetett kezekkel való, 
fatalisztikus mohamedán-várakozás azon a hosszú időn 
keresztül, melynek szomorú mozdulatlansága fölött im
már hiába zengjük Márius siralmát.

Sok üdvös újításnak egykor felénk mosolygott 
szőlólürtjeit mar lecsipkedték elölünk más okosabb hol
lók. es mi a mesebeli róka keserves ábrázatával nézve 
utánuk ; legfölebh azzal vigasztalódhatunk, hogy azok 
az elszalasztott szölőlurtök savanyúnk voltak ugy is.

Ne liigyjc azonban senki, hogy mi azokat az el
szalasztott szólöl'iirtöknek nem vettük hasznát. Sőt!

Azokból szűrődött számunkra le a teserii leír an
nak a tapasztalatnak, hogy ha valamit akarunk, járjunk 
utána fáradtig, a mit pedig nem akarunk, azért küldjünk 
el magunk helyett egy rengeteg csomagu instancziát.

De azokból az elszalasztott szőlőlürtökből szűrő
dött le számunkra valamelyes édes hí is.

Édes leve annak a jól megérett meggyőződésnek, 
hogy városunkban az áldást nem a magasból, nem a 
bársonyszékek szférájából kell várnunk, hanem innen 
a város polgárainak munka-tőkéi mellől, a kereskedők 
állványai mellől, a komptoárok lakúit asztalai mellől, a 
tettekre, áldozatokra kész lelkek akaraterejétől.

Most már csak az a kérdés, hogy a magunk ere-

T Á R C Z A.

Mikor a mama elmegy hazulról.
Dialóg.

Irta: HALLER JENÓ.

1.

'Szalon szeczessziós berendezéssel. A szobában 
:-l!ioin;il,Személyek: Margit. 17 éves; Gyula, 22 éves.

f'H-ila. (Csendesen kopog és belép.) Kisztihand. 
i’ügysád'

■V"/7//7. iFotelben ülve.) Jó napot. Gyula! Nos:
^',s...........kérem, bátorkodtam tiszteletemet tenni,
hidr a, hogy . . .
I'C a. bogy csak egyedül vagyok... Szép, mond- 
hat(.:ii. Különben s’ il vous piait! (Székre mutat.) 

"( Köszönöm, kisasszony; de ki kell magamat magya- 
un. (Leül vis-á-vis.i

Halljuk!
'!l' 'Kohécselve.) Először is, kérem alássam, én nem 

tudtam, hogy tisztelt nagysád egyedül van.
■ • He Hisz mondtam, hogy a mama elutazik ma dél- 
,. Füredre; tehát...'

-'agyon helyes. Ezt tetszett említeni. De én abban 

a meggyőződésben ringatóztam, hogy a ... kedves 
papája . . . ibruszikol hogy is fejezzem ki magam? 
.... ah! igen, hogy a kedves papája is betöltheti 
azt a szerepet, a melyet ...

-V. I'g.van. Gyula, ez mar hogy ugy mondjam 
rettenetes poetica licentia ; hisz tudja, hogy a papa 
estelidében üdül. Ilyet ne füllentsen!

(»//. De bocsánat, én azt hittem, hogy a kedves papá
jának garathurutja volt s abból is kigyógyult.

.1/. Ilahaha! No ilyet! . . . iIndulatosan.) Egyébként ki
kérem magamnak, hogy ilyen tónusban beszeljen!

fó/. De kisasszony, hiszen á-moll . . .
.1/. i Dühösen, i Hagyjon fel az émelygős vicczeivel! 

Térjünk a száraz valóságra!
fr//. Igenis... Előbb azonban bútorkod/ im megjegyezni, 

hogy ...
.1/. Ne bosszantson! - Felugrik. > Magának egyáltalán 

semmi megjegyezni valója nincs. Érti?
fr//. (Félre.i Milyen nszaraz valóság*.  iFenni. Értem.
.1/. Nos tehat. hogyan mert din eljönni hozzánk, mi

kor tudta, ileüli hogy a mama elutazott, a papa 
pedig már régóta távol van. legyezze meg jól. ez 
nem bon tón. Egy commeil latit férfiú nem cselek
szik igy.

fr//, Pardon, nagysád! én tanultam francziat ugyan, 
de annak mar vagy két esztendeje.

.1/. iKíváncsian.) Es?

(ii/. És!?...
JA Nohát szóljon már!
(f //. Igenis. És ... igy szíveskedjék megmagyarázni az 

előbbi szavainak értelmét.
.1/. Fi donc! Ilahaha! Még ilyéSmit sem ért?
(-'//. (Felkel. Komolyan.) Tisztelt nagysád! Ne komódi- 

azzunk! Francziául nem tudok, de egyet... egyet 
tudok.

.V. l’gyan mit :
fr'//. Azt ... azt. hogy epedek kegyedért. Tudom, bogy 

szemei fényesebben, athatobban ragyognak annál 
a sugárkévénél, a melyet a nap lángheve szegez a 
ringó tora s a mely milliomszorosan szórja szerte 
tündöklő ragyogását. Tudom, hogy csak egyszer 
vagyunk fiatalok, s hogy c röpke pillanat alatt, a 
mit ifjúságnak nevezünk, a oszerelem viránvain« 
kell andalognunk. Mert mint Dante — vagy ki ? 
mondta: '/Szerelem nélkül az elet sivatagai

JA (Kaczag.i Borzasztó ... És még mit tud5
ff//. (Kalapjával babrálva.) Jól van. kisasszony, csúfo

lt tdjék. De . .. de azért Ibly látni fogom ., . Igenis, 
azt is tudom, hogy c: a bolondos szív lüktet va
lakiért. a mely két nvitlaki# közül az egyik — nem 
én vagyok.

.1/. i felszökik. > llát csak nem én?
f«//. (Zavartan.) De ... de .. . igen ... Tudom továbbá 

azt is, hogy a szerelem sötét verem s hogy benne 
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jcre utaló meggyőződés édes levében fogtliik-e kiforrni 
olyan életrevaló tervek, melyek a városnak megadják 
a szükséges lendületet ?

Mert kétségtelen az. hogy varosunk emelkedésében, 
emporialis haladásában bizonyos stagnácziót lehet tapasz
talni.

Kislelküség. majdnem gyávaság volna azonban 
ennek a 'árosnak polgárai részéről megelégedni azzal, 
hogy laiih Háljanak, hús siralmakat dúdoljanak; és ana- 
themát mondva az itteni állapotokra, a bomlo társa
dalmi viszonyokra, lesve lesni az alkalmat, hogy mikor 
fordítsanak hátat a polgárok erejére es áldozatkészsé
gére utalt fészeknek.

Megérhetett mindnyájunkban erősen az a meg
győződés, hogy ezt a várost nagygyá igazán és kizáró
lag csak fiainak erős, nemes akarata teheti, lehat nem 
lamentálni kell, nem gúnynyal, félrehuzódással, kényel
mes kritizálással. nagyhangú kicsinyléssel kell nézni és 
fogadni azt, a mi nem történik, vagy a mi történik, 
hanem a meglevő erkölcsi és anyagi erőknek minden 
egyéb szempontokat félretevő, egyesitett hatalmával kell 
a város follenditésére törekedni.

Nem használ ennek a mi városunknak senki azzal, 
ha örökösen itt is. ott is azon jajgat, hogy itt ez sincs, 
az sincs, amaz sincs; ez is kellene, az is kellene, amaz 
is kellene. A mi nincs: ide lehet teremteni; a mi kel
lene : meg lehet szerezni közös akarattal, egyetértő, bé
kés. jo szellemmel. Csak akarni kell, de igazán!

Egy tervbe vett és nagyon is szükséges állami 
gymnasium felállításáról van szó. melynek székhelyéül 
Gödöllő. Aszód vagy Hatvan van kiszemelve a minisz
térium által. Melyik nyeri el: azt majd a közel napokban 
megtartandó hivatalos szemlék alapján határozzák meg.

Az a sok okos, munkára hivatott fő ne följön 
örökösen apró-cseprő, kicsinyes, mindenütt gáncsot vetni 
akaró dolgokban; ne bajlódjék mindig X-nek vagy \ - 
nak személyi ügyeivel; A-nak vagy B-nek egyik vagy 
másik térről való leszorításával, mivel azok talán nem 
választottjai valamely társaság egv-egy ponderablisebb 
tagjának. Hanem e helyett följön az a sok okos, nemes 
munkára inkább hivatott fő abban, hogy mikent lehetne 
városunkból olyan kedves, vonzó fészket teremteni, a 
hova szívesen megtelepednének azután nagyobb tőke
erővel rendelkező egyének is. Mert ha mi mohamedán
fatalizmussal mindent csak a véletlentől várunk, akkor 
bizony-bizony néhány évtized kell csak ahhoz, hogy a 
vállalkozó szellem teljesen elköltözzék városunkból, es 
megtelepedések helyett lassankint elveszítsük azt a tőkét 
is. a melyet most még legalább a szülőföld szeretető 
itt tart.

HÍREK.
A király Budapesten. Az eddigi rendelkezések sze

rint - mint Becsből jelentik a király április 28-án 
jön Budapestre, i hol előreláthatólag, több izbeni rövid 
megszakításokkal egy teljes hónapig időzik. Május 6-án 
lesz, mint már jelentettük, a delegáczió ünnepélyes meg
nyitása és 13-án a budai várban nagy’ fogadtatásra ké
szülődnek. Május első felére tervezik továbbá, hogy a

csak tövis terem. Tudom, hogy az a wmásik valakin 
nem szeret engem, de ... de <tettetett rezignáczió- 
vali azt is tudom, hogy az én szivem... megreped 
még azért a kegyetlen zsarnokért...

M. Maga bohó! Hát igazán szeret? 
Gy. Úgyse hiszi el. minek mondjam.
M. No jó. de... de hát mért jött most, mikor a mama 

nincs itthon?
Gy. Oh. tisztelt kisasszony, kinek néz ön engem ? Azt 

hiszi, hogy majd a mamája előtt mondom el ?
M. De akkor miért mondja a közmondás is: Mbeszéljen 

a mamával hamar!*
Gy. Mer*,  az zöld mondás, nem közmondás.
M. Megint sérteget ?
Gy. Eszemágában sincs...........be a viszonzásról; talán

kisasszony is kegyeskednék ...
M. Keine idee! Ez nem illik, i Méltósággal.i Kikérem az 

ilyen modort!
Gy. Sajnálom!
M. (Toppant, i Mit!? Maga ilyen fenhéjázó. ilyen szem

telen ?
Gy. (Odaugrik és megcsókolja.) Igen, kisasszony, én 

szem te- len va—gyök. (Kifelé siet.) Adieu!
M. (Sírva.) Szemtelen fráter!
Gy. Megengedem.
M. Ne szekirozzon!
Gy. Dehogy, dehogy!... A kötőjét elveszti, azt akartam 

csak meg megjegyezni. Pá. nagysád! (El.)
M. (Durczásan.) Többet ide be ne tegye a lábát!

II.

Gy. (Az udvaron a nyitott ablaknál.) Kisasszony! 
M. No ni. akar? Takarodjék!
Gy. Csak egy szót még! ... Akkor se jöhetek, ha be

szélni valóm lesz a mamájával?
M. Menjen, kiállhatatlan!
Gy, (Lehuzódik az ablak alá.)
M. (Kihajolva az ablakon, kiabál.) Gyula! Gyula! 
Gy. (Feláll.) Parancsol nagysád?
M. Csúnya ... édes ... Haragszom !
Gy. Nos hát akkor good by! Többé ne lássuk egymást! 

Kisztihand! 

budapesti helyőrség parádés kivonulást tartson a király 
előtt. Két nagy delcgácziós-ebéd is lesz. ezekre két 
csoportban hívják meg az osztrák és a magyar dele- 
gácziot. Az ebédek idejét május 25. és 27-edike közé 
határozták el. A második delegácziós-ebéd után a király 
visszatér Bécsbc. hogy az urnapi ájtatosságon reszt
vegyen, Ezenkívül két vagy három napra az uralkodó 
budapesti tartózkodását megszakítja, hogy Maria Krisz
tina főherczegnőnek Salm Emanuel heiczeggel való 
egybekelésén, mely május 10-én lesz, jelen legyen. Május 
4-én udvari bál lesz.

Parkírozás A gödöllői Ferencz József-tér parkíro
zása foglalkoztatja most Gödöllő közönségét. A község 
képviselőtestülete legközelebb fog foglalkozni a szerző
déssel. mely a minisztérium jóváhagyásával ellátva mar 
a község asztalán fekszik. A szerződést a község fór- 
mulázta s foglalta Írásba, annak minden pontja mar 
megvitattatok a községi képviselőtestületi közgyűlésen 
s igy az már — tekintve a miniszter jóváhagyását 
kész megállapodás jellegével bir. Annál furcsább most 
már egyeseknek az a kívánsága, mely szerint ismét 
vita tárgyává óhajtják tenni azt a szerződést, melyet a 
község maga ajánlott elfogadásra a miniszternek. Ebből 
azonban már alig lesz egyéb jámbor óhajtásnak amenv- 
nyiben a képviselőtestület már nem dezauválhatja ön
magát. Vitatárgy pedig nincs, mert a miniszter semmit 

1 sem változtatott a község által ajánlott formulán s igy 
az már is szerződés erejével bir. mely mind a két félre 
kötelező. A szerződés aláirása most már csak formalitás 
és hisszük is. hogy rövidesen meg fog történni. Akkor 
azután a parkirozási munkálatok is azonnal megkez
dődnek.

Áthelyezés. Decsy József szolgabiro járásunkból 
Kis-Kőrösre helyeztetett át. Állasát dr. Heyder Ödön tb. 
főszolgabíró fogja betölteni. - Az uj szolgabiro f. é. 
május l-én fogja elfoglalni nálunk állasát.

Esküvő. F. hó 21-én hétfőn esküdött örök hűséget 
Elefánty Béla községi jegyző Lászlófalvy Eördögh Ró
zsi ka kisasszonynak Gödöllőn. Násznagyok voltak: a 
vőlegény részéről: Kapczy Vilmos főszolgabíró, a 111. 
oszt, vaskor*  ma-rend stb. lovagja és a menyasszony 
részéről Kárász Gyula takarékpénztári vezértitkár. Ko
szorús lányok \oltak Mclczer Aranka és Erzsiké. Az 
esketési szertartást az anyakönyvvezető kötését követő- 
leg dr. Pruzsinszky József apát-plebános végezte. Az 
előkelő násznép esküvő után a gödöllői kaszinó étter
mébe vounlt barátságos dejeneurre.

Rendkívüli közgyűlés. A gödöllői takarékpénztár 
f. hó 22-én d. u. 2 orakor rendkívüli közgyűlést tartott 
Gödöllőn, sajat helyiségében. A közgyűlésen 24 rész
vényes jeleni meg 125 részvény képviseletében. A 
gyűlésnek ünnepélyes színezetet adott az, hogy tulaj
donképen elnöki székfoglaló is volt, mert azon elnökölt 
elsőalkalommal most Kapczy Vilmos főszolgabíró, a 
111. oszt, vaskorona-rend stb. lovagja, a takarékpénztár 

' uj elnöke. A közgyűlés fel is használta az alkalmat 
I egy kis szinpatikus tüntetésre, amennyiben az uj elnö

köt megnyitója es záró beszéde után is lelkesen meg- 
, éljenezte. A rendkívüli közgyűlésnek különben csak 

egy tárgya volt: a megüresedett egy igazgatósági tag
sági állás betöltése. Erre dr. légre Lajos lett egyhangú 
lelkesedéssel megválasztva.

M. (Súgva.) No ne bolondozzék! Ugy-c. Gyula, eljön 
máskor is?... De csak akkor ám. mikor egyedül 
leszek.

i Függöny.)

A madár búja.
Szomorú dal hangzik a madár ajkáról, 
Elhagyatottságról, nagy-nagy bánatáról.
Sírva keseregre párját szólingalja,
Egész lombos erdőt betölti panasza.
Itt hagy tód, itt hagytál. így kesereg szegény. 
Elrabolt a halál, árván maradiam én.

Megtörve tannak im a nevető szemek.

S a surranó szárnyak megszegte fekszenek. 
Gyászom ki érezi, mit veszték, ki halja ó 
zk én fájdalmam oh. meg hogyan gyógyulna.

Mint riród az erdő! Mit bánom már én azt. 
Lombja többé nekem nem fog adni vigaszt.
Pedig hogy is vártuk e víg kikeletet, 
Ijongva néztük a fakadó rügyeket.

Később pedig mikor kitárult a tájunk, 
At a tárka rétre tágan szálldogáltunk.
Ezer reményt szültünk akkor tervezgetve. 
Egy hitvány golyó ezt im minti tönkre telte.

Xénián, üresen áll most a kiesi fészek. 

Gyász ütött ott tanyát; a gyászt tiszteljétek! 
Egy halottja van még ma a kiesi laknak. 
Holnap már kettő lesz, kelten porladóinak. 
Te mentél el előbb, ámde én követlek. 
Elánod hű párom a szivem reped meg.

M Hé ./.

Hymen. Moskovitz Vilmos, a Moskovitz és Lobi 
budapesti bizományi ezég társtulajdonosa, eljegyezte 
özv. Goldberger Győződének. a Goldberger A. V. hu-, 
detési iroda tulajdonosának leányát. 1 lénkét. Deutsch 
Marczi kapuvári kereskedő május 7-én d. u. I orakor 
esküszik örök hűséget Rosenberg Janka kisasszonynak, 
Rosenberg Dávid és neje bájos leányának Gödöllőn.

Nyári menetrend. A ni. á. v. vonalain május |.cn 
a nyári menetrend lép életbe, melynek bennünket ei- 
delelő lényegesebb eltérései a jelenlegi menetrendtől a 
következők: l) .1 budapesl-hatvan—rullkai rondlmi. 
A Budapest keleti p. u.-ra d. u. 12 óra 35 perczkor 
Ruttka felől és este 9 óra 55 perczkor Miskolc/, lelő) 
érkező, továbbá a Budapest keleti p. u.-rol délután 2 ura 
35 perczkor Miskolcz felé es délután 3 óra 30 perczkor 
Ruttka felé induló gyorsvonat Rákos állomáson nem 
fog megállani. Ellenben a Budapest keleti p. u.-ról <1.«. 
3 óra 30 pereikor líulka felé induló gyorsvonat Gödölbm 
utasok fel- és leszállása ezéljóiból rendesen meg fog állum. 
(Ez a legfontosabb újítása a menetrendnek.) Budapest 
és Hatvan, valamint Budapest és Gödöllő között május 
hó 15-től bezárólag szeptember hó 15-ig, vasár- es ün
nepnapokon mindkét irányban egy-egy uj helyi sze
mélyvonat helyeztetik forgalomba. E vonat Budapestről 
Hatvanba reggel 6 óra 25 perczkor indul, visszafelé 
Budapestre pedig éjjel 10 óra 40 perczkor érkezik. A 
Budapestről Gödöllőre közlekedő vonat délután 2 óra 
45 perczkor indul, Gödöllőről Budapestre pedig este 7 
óra 50 perczkor érkezik. Ez utóbbi vonat közlekedésé
nek tartama alatt vasár- es ünnepnapokon az előtte 
Rutka felől közlekedő személyvonatnál Gödöllő és Bu
dapest között az utasok felszállása kizáratik. — ,?) 
hatvan—szolnoki vonalon. A Hatvanból este Szolnokra 
induló személyvonat a Budapestről Predeálra közlekedő 
gyorsvonathoz, nem mint eddig, Ujszászon. hanem 
Szolnokon fog csatlakozni. Egyebekben marad a teli 
menetrend változatlanul.

A gödöllői hitelszövetkezet mérlege. A »Gödöllői 
Hitelszövetkezete 1901-1902. évről szóló 111. üzletévi 
mérlegét most teszi közzé. Számadatai a következők: 
I. Alénlcg-nxánilH. (Lezárva 1902 márczius 29-én. 
a) Vaggon. Pénztári számlának K. 138.90; kölcsön K. 
127,333.27; üzleti berendezés (K. 462.78, ebből 10" ti 
leírás K. 46.27) K. 416.51; szervezési költség (118.74, 
ebből 20° u leírás 23.74) K. 95.— ; postatakarékpénztári 
cheque K. 436.02; összesen 128,dlíl K. 88 f. bj Teher. 
Az 1. évtársulati vagyon számlától K. 67.718.96; az I. 
évtárs. 1901 —1902. évi üzletév heti befizetés 29,404 K„ 
együtt K. 97,122.96; a 11. évtárs, heti befizetés 25,867 
K.; nyereség és veszteség befizetés K. 5429.92; összesen 
128,dlf) K. 88 f. 2. Xyeneséy- én i'esxfe.ség-sxánila. 
a) Tartozik. Üzleti költség számlának K. 460.61; tiszti 
lizetés számlának 2020 K.; házbér 200 K.; üzleti be
rendezés 10“ o leírás K. 46.27; szervezési költség 20% 
leírás K. 23.74; jutalék K. 390.98; postatakarékpénztár 
K. 45.81 ; mérleg K. 5429.92; összesen 8617 K. .Ti f. 
b/ Köretei. Beiratási dijak számlától K. 583.16; kése
delmi illeték K. 472.80; nyomtatvány-díjak K. 707.94; 
kamat K. 6853.43; összesen 8617 K. 33 f. Gödöllőn. 
1902 márczius hó 29-én. Groszmann s. k. pénztárnok, 
Stark Mór s. k. könyvvezető. Lizits Károly s. k. elnök. 
Adám Ferencz s. k. igazgató; Dr.Schön Gyula. Albert) 
Pál. Dr. Tegze Lajos, Fenyő Mayer igazgatósági tagok; 
Brüll Lajos s. k. felügyelő biz. elnök, Gold Ignácz és 
Hanecker Antal felügy. biz. tagok. — A múlt üzletév 
végén volt az intézetnek 252 tagja 638 üzletrészszel; 
az üzletév folyamán belépett 227 tag 534 üzletrészszel; 
összes n 479 tag 1172 üzletrészszel. Kilépett az üzlet
év folyamán 13 tag 48 üzletrészszel. 1902 márczius 
29-én volt a szövetkezetnek 466 tagja 1124 üzletrész- 
sze; és pedig az J. évtársulatban 239 tag 590. a II. 
évtársulatban 227 tag 534 üzletrészszel. E számadatok 
mutatják a szövetkezet derekas és folytonos haladasat. 
emelkedését. Az egyesület május 19-én d. e. 10 órakor 
fogja tartani saját helyiségében 111. évi rendes közgyű
lését. melyre a meghívók a napokban fognak szétkül
detni.

A községi közegeket érdeklő illetékszabályok. 1 
szeállitotta dr. Papp Antal. A »Közigazgatási Könyvtáré 
ez évi 11—111. száma felöleli az illetékszabályoknak úgy
szólván a teljes ma érvényben lévő joganyagát, meg 
pedig úgy az anyagi illetékszabályokat és a taritalis 
tételeket, mint az alaki részt, a kezelést. Az Ausztriától 
átörökölt és azóta ismételten módosított, toldozgamtt 
illetékszabályok valóságos uttévesztőt képeznek. L'j •' 
keletű hiteles és egységes jogforrás nem áll rendelke
zésre. Annál inkább hézagpótlónak kell tekintenünk a/, 
itt ismertetett munkát, mert ez azok számára készült, 
a kikre a fennálló törvényeink és szabályaink az ille
tékek administratiójában igen terhes és felelősséggel j 1 
feladatokat rónak és mert a szabályok csoportosítása 
szigorúan gyakorlati szempontok figyelembevételével 
eszközöltetett. Emeli a munka értékét az. hogy mini' - 
téri rendeletek és közigazgatási bírósági határozamk 
ismertetésével az egyes szabályok helyes gyakorlati 
értelmezését megkönnyíti. A terjedelmes füzet ára 2 k. 
40 fill. Megszerezhető a •>Közigazgatási Könyvtár*  
adóhivatalában: Budapest, VI, Váczi-körut 61.

Rendőri hírek. Betörés Térségén. Balájti Ján"*  
vérségi korcsmáros söntését ismételten kifosztottak. 
Végre rajtacsipték a tolvajt Strausz György segédje 
személyében, aki a vendéglős kocsisával mar csaknem 
egy év óta mint eddig kiderült - circa 100 korona 
értéket és készpénzt lopott el. A tettesek letartóztattak. 
Betörések a Esó/iatelepen. Szeidl Ede és Genzsa l erei u/ 
bpesti lakosok rákoskeresztúri Zsólia-telepi villáit felt"1'*  
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k s „tinim több értékes apróságot elloptak. A ny<>- 

ez ügyben eddig eredményre nem vezetett. 
r,I’éczclen Kiss l>. Eerencz a házában luk.. 
,;oik1u Sándorral összeveszett. Szóváltás közben Honda 
..uy ütötte tejbe ellentelet, hogy az menten összeesett, 
ízeset feljelentetett. I.Mlítő mlurziik. I’lekker Alfonz 
kerepest vadőr rajtakapott eg\ vadorzót, midőn az egy 
„zgidával éppen már távozni készült. A meglepett ember 
zsákmanvát eldobva tiltásnak eredt, társa azonban a 
iaJőtre lőtt s annak kalapját találta el. Azután .. is 
szinten kereket oldott. Az ügyben a nyomozás meg- 
úiJittatott. azonban eddig csak annyi derült ki. hogy 

vadorzók mogyoródiak voltak.

Ingyené*  dlszmü-ajándék. A ki e ezimet elolvassa, 
iknrailanid is Ametikára, a képtelenségek hazájára gon
dol. Pedig ezúttal sokkal közelebbről, Budapestről kel 
szárnyul e hír. A »Pesti Naplót., Magyarországnak e 
legrégibb, pártoktól és klikkektől teljesen független, 
szabadelvű és szókimondó napilapja lepi meg vele ka
rácsonyra olvasóit, ajándékul adván teljesen ingyen 

■i gyönyörű kötésű, remek illusztrációkkal díszített 
,Zichy Mihály Album«-ot. Ez a valóban értékes és 
nagy irodalmi becsesei biro müvet — melynek az Athe- | 
itaeinn kiadásában megjelent eredetije 90 koronába ke- ' 
föl a ..Pesti Naplót, uj kvart kiadásában karácsonyi 
ajándékul megkapja a ..Pesti Naplóit minden állandó 
előfizetője. Es megkapják díjtalanul azok az uj előlize 
iáit is. a kik egész éven át félév, negyedév vagy havon’ 
kint, de megszakítás nélkül fizetnek elő a Pestí Naplora" .

Az életuntak. Egy pénzsóvár atya szívtelensége 
majdnem halálba kergetett két viruló emberéletet. S. 
mérnök es B. nagykereskedő leánya egymásba szeret
tek. Az apa azonban inítsem akart tudni' a házasságról [ 
cs a fiatal kérőnek kijelentette, hogy leánya 100.000 : 
korona hozományt visz férjének, s csak olyannak adja 
leányát, a kinek legalább ugyanennyi vagyona van. 
Azonban a mérnök szegény volt, mint a templom egere. 
Az apa hajthatatlan maradt s hallani sem akart e há
zasságról. Ez a nyakasság mélyen elszomorította a sze
relmes párt. Elhatározták, hogy közösen megválnak az 
élettől. A mérnök gondoskodott a revolverről s titkos 
menyasszonyával együtt elkészültek azon útra, melyről 
nincs visszatérés. Szótlanul, lassan haladtak a Teréz- I 
kőrút felé. Amint azonban Török A. es Társa bankháza 
elüti elmennek, hallják, amint egy űr. aki a bankházból 
jűtt ki, várakozó társának egy számot mond; és hozzá
tette: ..Százezer koronát nyerte Gépiesen ismételte a 
mérnök a nyerő számot. ..Játszol te is az osztálysors
játékon ?• kérdezte a menyasszony, nlgen.r »És melyik 
számmal ?« A mérnök vállat vont. »Ha óhajtod, meg
nézem. « Tárczájából előveszi a sorsjegyet. Az a szám I 
volt, melyet az imént hallottak említeni. Izgatottan be
sietnek Török bankházába, ahol megerősítették az öröm
hírt. s boldogságtól sugárzó arczczal siettek a kemény
szívű apához, tiki most már beleegyezett a házasságba. 
És az életuntakból boldog házaspár lett.

Bérbeadcí
HATVANBAN, Grassalkovicli-utcza 21.3. szám 
alatt három szoba, konyha és melléképületekből 
álló lakás és cgv

ÜZLETHELYISÉG

haszonbérbe kiadó.
Bővebb értesítés ugyanott nyerhető.

A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.

Zichy Mihály Album.
Pesti Napló, a mely etkligelé Madách Ember 

r/t,.\raui/ balladáit Zichy Mihál)' képeivel. Ka
tona .Lzsef liáak bánjál, Kisfaludy Sándor Himlu ■ 
•dhirl remek albumba foglalva, és legutoljára a Kiillük 
Mbimi'ii adta olvasóinak karácsonyi ajándékul, az idén 
ax eddiginél is nagyobb szabású, díszben, tartalomban 
nemcsak az eddigi ajándékokat felülmúló, de a könyv- 
piaczon is ritkaságszámba menő disz művet. a Zichy 
"jlt a 1 ,\ \ 1 b u in o t szánta olvasóinak karácsonyi aján
dékul. Zichy Mihály kepeinek válogatott, impozáns al
bumba foglalt gyűjteményét a Költők Albumánál nagyobb 
es díszesebb alakban. Zichy Mihály világhírű művészi 
■erinelui.enek legjavát, legszebb festményeit és rajzait 
taglalj;! magában ez a diszmú 40 műlapon, a melyek 
hidegükéhez legkiválóbb esztétikusaink és műbirálóink 
írnak 'i'vegmagyarázatot. A valóban remek kivitelű 
•"ulnpoknak egy része gyönyörű színnyomású lesz. — 
'’ittii. amilyen eddig alig jelent meg magyar diszműben.

■’** p’inpás műlapot, a kisérő szöveget és Zichy M. 
^aiiiscgcnek s változatos életpályájának regényes raj- 

Zichy rajza után készült gazdag bekötési tábla 
°8l«lja gyönyörű díszes kötetbe.

A ól’esti Napion c nagyszabású diszmüvét az 
■'tneiiaeum állítja ki. ... A »Zichy Mihály Album«-ot.

aia nz Athenaeum eredeti kiadásában 90 kor., 
léi- íSlÍ l|j kvart kiadásában karácsonyi aján-
;://! . Megkapja a » Pesti Napló« minden állandó eló- 
^‘'‘toju. s megkapják díjtalanul azok az uj előlizctök 

• *'  kik egész éven át félév, negyedév vagy havon kint, 
"^szakítás nélkül fizetnek elő a Pesti Naplóra.

I

Eladó.
Ol darab boroshordó: (>S7. 57G. 

->0'2. |,J,j (>s ,)(i liiepes (összesen 1754 
liter). 4(1 kemnaerl Gödöllőn eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.
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Árcercsi hirdetmény.

Muliiotl kiküldőn bírósági vcgichajt.. ezennel közhírre te
szi. hogy a gödöllői kit. jbirosagnnl I9OI. évi \ 7G2 2 cs 1901 

i'-IG szánni végzésével Dr. Uernfeld |Zm. bpc-4: ugvvcd alt..l 
iselt Magyar takarék- es hitelegylet ni. sz. - .•.rcln.ji.it.■ részére 

Zaborszky Mór es neje wgiehajt.i-t szenvedettek ellen igoo cs.iooo 
k<»r. követelés es járulékai erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytan végrehajtást szenvedetteknél lefoglalt 1390 koronára becsült 
ingóságokra a gödöllői kir. járásbíróság fenti szánni végzésével az 
•n veres elrendeltetvén, annak a Rakoskciesztnri takarckpenztar 1000 
kor., I'-Aaiosi tpénztár in. sz. 3000 korona. Fodor Lajos 3ooo kor., 
Bpesli kis- es koz.cpkereskedök takarék es kolesonszov. 1000 kor, 
cs a többi felulfoglaltatok követelésé erejeig is. amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyeltek volna, végrehajtást szenvedetlek 
lakasan Rakos-Kereszturon endő m, .n.p ... .ti 1902.
évi április ho 30-ik napjának délutáni 4 oraja tűzetik k>. míkoi ., 
btroilag lefoglalt kocsik, hídmérleg, tűzifa, ló, hordók, mm. petró
leum, 300 liter szesz, vas-sulyok. konyhaberendezés s egyel' ingó
ságok a legtöbbel Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség eseten 
a bccsúron alul is cl fognak adatni.

I'ilbivalnak mindazok, a kik az. elárverezendő ingóságok 
vételárából a végrehajtató követelését megelőző kieiegitteteshcz 
tartanak jogot, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alolirt kiküldöttnek vagy irashan beadni, avagy pedig 
szóval bejelenteni tartozunk \ törvényes íataridő a ürdetmi .. 
nek a bíróság tábláján kifüggesztései kóvető naptol szamittatik.

Kelt Gödöllőn, 1992. évi április ho 3. napjai).
(!'• B.) Trsztyánszky Kálmán s ... kit

727 l’tii? tk sz.

Hl. Arocrési hirdetményi kioonat-.
A gödöllői kii. jbirosjg mint tkv: hatosag kozhiiic tesz.. h- 

Haás Géza vcgrehajtüton.ik Preeztlik József isaszoghi le;... cgichai 
tasl szenvedő elleni 21 korona 03 till. toké követelés es járulekai 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területen 
levő Isaszegh községben lekvo s az isaszeghi IO. sz tkvi betétben 
\ I. 1 X. sorsz. 1025. 102(1, 1027, lo'-’X. 1029, 1030, 1GG|. IGliő. 

Iir. sz. cs 1,1. o, i. s/ , háznak, udvarnak, rétnek - szántónak 
l'reeznik József nevén állói haroninegyedrészeie 900 koiona kikiált. 
árban: az ugyanazon heteiben A v 1. sor I39X. hí. sz. a. felvett, 
l'reeznik József és neje szül. Joszu.i Katalin nevén all. . azonban az 
18X1, évi no. t ez 15G. §-a alapján egészben elárverezendő ingat
lanra 10. korona kikiáltási arban, s végül az isaszeghi 11. sz. tkvi 
heteiben l’reeznik József névén allo All II. s..r 2217. 22lr. 
2480, 2431, 2701. 2702. 3303, 3304, 427S. 2479. Iir sz. „ • nlun.. 
947 korona ezennel megállapított kikiáltási arban az .uveiest elren
delte. es hogy a fennebh megjelölt mg.illanok az. 1902. évi május hó 
16-ik napján d. e. 10 órakor Isaszegh községházánál megtartandó nyil
vános árveréson a megállapított kikiáltási .non alul is cladatni fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok becsaranas 10 
"III -at készpénzben, vagy az I8SI GO. t. ez. 42. S-ában jelzett ár

folyammal számítolt es az 18X1. évi nov. ho 1-én 3333. sz a. kelt 
ig. min. rendelet X. jj-ában kijelölt ov.ulékképes értékpapírban a ki-

A x oIíxiiumM <‘K lelkit

Aczél ekék I. 2. 3 és 4 barázdásuak 

Rét. moha, tagozott es tliagonal Boronák 
Gyűrűs és sima aczél lemez, földi hengerek.

<‘tó«»<;]><‘k'.

r a t ó - g t é p e k
fütlek beteltek.

Széiiagyíijtök és arató gereblyélt. Szénafoi ditók.

Szabad.-aszaló készülék JfíSkk.
Bor és gyümölcs sajtók.

<»vüoiöh-s <’"s Hz.ölci z.uz.ók
es bogyómorzsolók.

Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„S Y PHON I A",
Tormáncs es vertetú pusztítására.

Szállítható takarék tűzhelyek.
legújabb szerkezetben

cs. és kir. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, oasöltlödék cs rasháiitoriiiiiock

BECS. Ili Tahorstrasse 7I. munkán.

Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst es bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Részletes árjegyzék cs eiismcrölevél Ingyen. Képviselők ös vlwontelnrusltók kerestetnek. S 10

küldött kezeli, letenni, vagy az IXXf i>0, t. ez. 17" § a értelmében 
a l< in.itpeiiznck a bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szem elismervényt atszolgaltatni. Gödöllőn, 1902. évi február ho 
ho 24-ik napján. ' gödöllői kir. járásbíróság, mint tkonyvi hatóság.

!’• B Stróbl s. k., Kir. aljhiro.

CséprliQ. g^pek
szabad, ui Kenögyüriivel ellátott görgős csapagyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gözhajtásra.

1 6 r o ii ó á I I a l befogására,
Legújabb gabona-tisztitó-rosták.

TRIKLIfiEK és KL1KÖRICZA tnORZSÖEÓK, 
Szecska vágók, darálók rópavágók, 

Széna és szalmaprések, „rímjük, 

valamint minden inas fajta gazdasági gépeket 

készítenek és szállítanak
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< ><> Jn|!

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

Köhögés, rekcdlscg cs clnuálkásodás ellen gyors e- biztos 
hatásúak

E q q e r m c 1 I p a s z t i I I á i,
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek.

Iloliozn 1 liofonn és 2 körömi. I'róltntloboz 50 Ilii.
lo- és szctkíildési raktár:

„Nádor11 gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16.
Kapható Gödöllőn: Szentmiklósi Béla gyógyszertárában.
Alberti-lrsán: Langhof Gyula gyógyszertárában. Aszódon: 

Sárkány I.ászló gyógyszertárában.

leljen !

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

Korona

.Jl-XorYZlLJK,

50,000 nyereményutíÁ.
Legnagyobb nyeremény a legezeroncsásobb egeiben

1.000,000 korona.

■
1 jutalom 600000

iO 
XI 1 nyer, 4 400000
a 1 200000
o

2 1OOOOO
N 1 ooooo

<ca
1 soooo

03 1 70000
ua 
N % 60000
a 
o 1 • ■ 40000
Q. 5 30000
N
C/i 1 25000
‘O 
Uad 7 • 8 20000

C/2 3 V 8
15000

31 • ■ 1OOOO
67 • 8 5000

3 • ■ 3000
43% • 8

2000
763 8 8

1OOO
1338 8 8 500

OO 8 8
300

81700 8 8
200

3000 8 8
170

4000 8 8
130

50 • 8 1OO
3000 8 8 MO
2000 ■ • 40

Iiivsíló sz<‘r<Mi<‘s<‘ rl?< >.I<<>K-n<kl!
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk:

Hat millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink! 
.1: ei/é.-: i'ilái/ legeséiydüsabb sorsjátéka a mi in. kir. szabad, 

osztálysorsjátékunk. mely nemsokára újból kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50,000 
l’ENZNA EREMENYNYEL sorsoltatik ki. tehát az összes sorsjegyek 
fele nyer a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.

í)t hónap alatt összesen Tizenhárom millió 600.000 koronát, 
egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami /<7- 
iiggelet alatt áll.

-só osztály eredeti sorsjegneinek tervszerű betétjei
‘!l!l Ill/olcifU:1 <> m frt .75 vagyis 1.50 korona
■<!!/ Hegged 4 1 » 1.50 » 3. - »
‘UH

léi 1*21  » 3. » 6. — »
■•Hl égés: i*ll  » (). » 12.— »

A sorsjegyeket aláiiréttel vagy a gén: beküldése ellenében 
küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul.

Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb 

folyó év május hó 5-ig 
bizalommal honánk küldeni.

TÖRÖK A. és
bankház BUDAPEST.

= jtazánk legnagyobb detail osztálysorsjáték üzlete. =
l-'őárudánk osztálysorsjáték osztályai:

Fö ihlet: I /., Térte-kön út 46 fi 
Fiókok: 1. Idézi körút 4. 

.. 2. M űzeti ni -körút 11.

.. 3. Erzsébet-kör út o4.

TÁRSA

Török A. és Társa bankháza Budapest.
Kérek részemre 1. oszt. m. kir. szab, osztály

sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Az összeget I mellékelem bankjegyekben (bélyegekben). I s|

< utánvételeim kérem. >gs
korona összegben | postautalványnyal küldöm. | Sí

50,000 JS 13.160,000

I II
I

Hazai ipar!
VÍHHontelríriij-dtók kedvező Ívlíótelek mellett, kerestetnek!

„E M K E‘ padlóí'énymáz! Magyar gyártmány!

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

,,,< M K E «'«
s igy elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czelt szolgálunk, mert 5 százalék az „EMKE"
szolgál. A Berkes-féle „EMKE" padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert

szobapadló fénymáz: 
szobapadh • fény máz : 
szobapadlo fény máz: 
szobapadlo fény máz: 
szobapadlo fény máz: 
szobapadlo fény máz: 
szobapadló fénymáz: 
szobapadlo fénymáz: 
szoba padló fény máz:

javára

■

í

A 
A
A
A 
A
A
A
A 
A

Berkes-féle ..EMKE 
Berkes-féle ..EMKE 
Berkes-fele ..EMKE 
Berkes-féle ..EMKE 
Berkes-féle „EMKE 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkesféle

„EMKE 
„EMKE 
..EMKE 
„EMKE

rögtön szárad és igy a fényezett szoba már 1 oia múlva használatba vehető, 
szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
mosható, s szárazra törülve fénye meg fokozottabb.
víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, lehat legtartósabb.1 
üveg keménységűvé válik, s így legkevesbbé kopik.
szcszszel hígítható, 
kitünően alkalmas konyhabútorok, és inas erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 l.y.-os üveg lx*i*iii<>nt  v<*  biírliovn. tí korona.
és főeladási hely; Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási helyek; Murezkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czcgléd, Tnrnay Pál vaskereskedő 

Újpest. Bcrger Vilmos Jász-Berény. Boros B.. Péter Mór Szolnok.

*

Gyártás
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