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F m lá L r ^ á c  P  -l i ,  . *, , irant va,° szeretetét azzal, hogy egyetlen egy borzasztó pillanat — s „lehullott a
^  S H r z ^ e u C t K i r á l y n é r a ,  fiát, a fenkölt szellemű Rudolf trónörö- rezgő nyárfa aranyszínű l e v e l e — össze-
fe lo lvu sta to tt a Leánynevclö-intézet Erzsébet emlék- egészen magyar szellemben nevelte; tört, szertefoszlott ások szép remény, sötét 

ünnepén. azt akarta, hogy benne a nemzet olyan gyászba borult egy egész ország! Mi mindent
irta: Kézmárszky Hermin. uralkodót nyerjen, minők a nemzeti Ígért a sors s mindent elvett egyszerre,— csak

(Folytatása és véne.) na*Y királyok korszakában ültek Szt. István a bút hagyva hátra örökre jó királynénk
trónján. Örült mindennek, ami a nemzet szivében, akinek élete eme borzasztó 

Szeretetét a nemzet iránt tettekkel .s fejlődését, haladását elősegítette. pillanat óta martyromság volt. Nagy leiké-
kimutatta. Midőn 186b év nyarán két De nemcsak örült a nemzettel, hanem nek és szivének kincsesháza mondhatnók
ellenség kétfelül támadta meg Ausztriát; fájdalmát is megosztotta vele. Mikor bezárult akkor, amikor egyetlen fiát elvesz- 
északon a porosz, délen az olasz s a 1876-ban Deák Ferenc, a haza bölcse tette. Attól fogva mosoly nélkül," talpig 
királynőnek menekülnie kellett Becsből, ő meghalt, a királyné is megjelenik ravatalá- gyászban, nyugodalmat nem találva járta 
hozzánk magyarokhoz óhajtott jönni gyerme- nál, koszorút helyez rá és könnyezve a Golgotha útját; csak uralkodónői köte- 
keivel. Akadtak az udvar körében olyanok, imádkozik. így akarván leróni háláját az lességeinek kényszerűségéből jelent meg 
kik leakarták beszélni e szándékáról, félt- országink tett szolgálataiért azon férfiú itt-ott a nép előtt, örökbánatos szép arcát 
vén a császárnét a magyarok hosszújától, iránt, kit a hatalmas Habsburg-Lotharingeni azonban nem vidította fel többé semmi. 
De a felséges asszony méltatlankodva uta- király csak egy kézszoritassal jutalmazhatott Szegény és gazdag áhítattal nézte, szemé- 
sita el a gyanúsítást ezen szavakkal: .az meg. Ott volt Andrássy Gyula gr. ravatalá- vei követte és áldását küldte utána: min- 
a nemzet, mely Mária Terézia mellé állott, na! is és megkönnyezte a legjobb barátot, denkinek fájt látni a bús anyát, a nieg- 
mikor az egész világ elhagyta, ma sem S mikor kedves költője báró Eötvös József testesült töviskoronás Mater Dolorosát, 
felejtette el a Moriamur fenkölt szavát, halt meg, akkor a gyászoló özvegy köny- kinek szívfájdalmára ir nincsen s kinek 
Megyek hu magyarjaim köze “ El is jött nyeit törölte le vigasztaió szavaival. szeméből örökké hull a könny! Hü magyar-
es egy zugligeti villában élte le a viharos Mindezért a nemzet osztatlan szere- jai szótlanul osztották mély gyászát, fájó
napokat. Ez időtől kezdve nevezte Magyar- tettel rajongott felséges nagyasszonyáért, érdeklődéssel kisérték a korfui kastély

I országot otthonának. imádatszerü hódolattal kisérte lépteit és csendes magányába, — tengeri útjain épp
Különösen Gödöllő volt kedvenc milliók kérték le reá és családjára Isten úgy, — mint ahogy bús örömmel vették 

irtózkodasi helye. Életének legvidámabb áldását. De a zavartalan boldogság, a hírül, hogy hazánk gyógyforrásaiban, hal- 
i > leggondtalanabb napjait itt töltötte, megérdemelt öröm helyett a sors a fajdal- zsamos levegőjén keres gyógyulást időköz- 
I t űzte a lovaglás es vadászat nemes mát, a vigasztalan bánatot juttatta osztály- ben fellépett testi szenvedéseire! „A füve- 
sportját és itt érezte magát igazán otthon, részéül. Bekövetkezik a mayerlingi katasztrófa ken nincs annyi harmat sehol, hogy 

De legjobban kimutatta a magyarok minden borzalmasságával, — egy pillanat, lelkének bánatai elmossa, a tenger sem

talaj kissé türlietőbbé teszi. Ilyen a kövezet lévén—az angolok óvatosságból nem adtak fegyvert. 
* • • . . r - Singaporeban is és egyéb helyen is a trópusok A zebu tehenek által vont két kerekű, ives,

A  p i r a m i s o k t ó l  a|a|t S/épek a hotelek is, különösen a szép pálma levél fedelű taliga is ceyloni különlegesség.
r* f a 1 h n k o r r n l n k h 0 7  esplanade-on épült Gallé Face. A zebu orrának választófala át van fúrva, kötél
a  T e in U K d  C . Euö| egy csj|los vi„allcgyeden át a szép van befűzve, mely a két ornyiláson át a kocsishoz

{Ú tleírásI Vikloria-parkba jutunk, ahol Ceylon ásvány és vezet s úgy hajtják ezeket az állatkínzó módon
'  '  állatvilágai feltáró muzeutn van A múzeumban hefogott jószágot mint a megzablázott lovat. Bár

Irta. Dr. Bezdek József atlanti Kreállak, tanár. írdckl.s C(,yj|< nyitott folyosón, élve tartják villamos is van már két irányban, (hosszú vonalak)
(folytatás.) 5. ||)in V ^  *|dájt a .vándor levélének mégis fontosak ezen bullock-ok (Így hívják az

.. . . r  . .......... , „ rpvlon nevele„ levélutánzó, sáskákhoz tartozó Phyllium említett fogatokat) a szállításnál. A villamos vasul
Colombo az brdtly-nagysagu Cey * U • o , . iovábbá az Acant- az utóbb emlilet Borellától a York streetre s

fővárosa, a kormány s az idegen k<m/ul" sze - sieci o mmo cs - hajtást majmol, inenn a másik vonal a Pettah-ba, a benszülöttek
helye. Látszik a városon, hogy az euiopaia mar mk lyus a , . ,sro8zel, át a colomból városrészébe vezet. A benszülöttek városrésze
regen itt vannak. S ép ezert, mielőtt a napna , (mimiery) 1 1 ‘ a pügpök csjnos nélkülözi az említett csinosságokat s bizony
illatoknak honát s azt a helyet, Imi pa ma aK i p,,S.P° ... ’ LyV parkban Emlité; e az ott lévő piszoktömegen végig menni isten-
virulnak, mulatnám be, Colombo nevezetességeit palotája és iskolák van ■* »y I ' .
ismertetem és egyel-mást a sziget történetéből méltók még egyelt szerzetes iskolai, egy allann •;
.it ld o k  el technikai iskola és egy tanító képző. Az elemi Piszkos viskók mmdemkeben egy-egy bolt,

A vám* előkelő részé. For.-nak hívják, iskolák rendesen hatalmas zsalu* ablaknyitokkal vagy Hair-dressing Sálon (a mi fogalmaink szerin. 
van a Queen streeten, a korn.any hivatal, a ellátott kő padlózat., csarnokok, hol eleg tűrhető egy ól!) A hajviselet u t. igen fontos dolog a
főposta. Ez az ul. melynek egyik végén van a a hőmérséklet. Tárva-nyitva vannak, de csend- kasztok között s így ugyancsak szorgalmasan
világilö torony, másik végén aC ordon  park. a jakét nem zavarják a jól készített utakon a áoga.ják ezeket a d. sztélén helyeket. A

, . , ,  , , r v i ,LvtLr uuiiv olvkor-olvkor elroboco fődön guggol a borbély s vele szemben szm-egkedvesebb utc.ua a valósnak, úgyszintén York gördülő nksak, vagy . , .. VT
K , , , v l .l    i.'.iiimv ii*• túv kertes udvarban all- i tón az áldozat, aza/. s/ennte a veudeg. NemStreet, (a samponok és a tenderek pieije, tev.) k<»esik, inéit lobmiytie tgy kcuc» , , , •

. . . .  , v . I a .1 •. Íktól Csendes nép a beszappanozott, de sokszor csak beolajozottmelyen hatalmas lombos fák (Thespesia populnea) nak, távol a zajos uJcaniüi. f ., J
, . !  . . , c S()k dolga akad az utca bőréről, sokszor egész fejőről, máskor a felvetik árnyékukat a oiros utakra A nap kegyetlen sziget lakossága s nem s o k  uoiga v ... . , , , ,, * . ^

, UKarai, _  melyek vakító (ényOck .* a fehér nem ritkán mezi.labu, de egyenruhás, fabuzo- koponyájáról aszer.n. k. milyen kaszthoz tartozik
alapon -  ez a piros (gneisz málladék) macadam ginnyal ellá.ot. rendőrének, akinek -  benszülö.t I borotválja le a hajzatot. A hajviselet fontos dolog
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morog oly hangosan sehol, hogy szivének 
fájdalmas dobbanását megtompitsa* . . .

De legnagyobb fájdalmai közepette 
sem csökken a magyarok iránt érzett szere- 
tete. Mély bánat tölti el ugyan szivét, mégis 
teljesiti a nemzet legfőbb óhaját, résztvesz 
Magyarország ezerévesfennállásának magasz
tos ünnepén. Ott állott fekete nemzeti ruhában 
a budai vár tróntermében királyi férje 
oldalán, mint a megtestesült bánat képe. 
Az üdvözlő beszéd folyamán, nevének 
említésénél, olyan lelkes éljenzés tört ki a 
nemzet képviselőinek ajakán, mely forró 
könnyeket csalt bánatos szemére és meg
hatotta!! intett köszönetét.

Ez volt az utolsó üdvözlet. Nem 
láttuk többé! Tiz évi hosszú szenvedés 
után már-már csillapodott volna a mély 
lelki bánat, amidőn

„Egy szó nyilallott a hazán keresztül, 
S egy röpke szóban annyi fájdalom!"

— Megdicsőült nagyasszonyunk Svájc szép 
tájékaiban gyönyörködve, Genf vidékén 
óhajtott fájó lelke számára üdülést találni, 
mikor a szent alakra szentségtelen kezet 
emelt egy emberi méltóságából kivetkezett 
lény, — a nyolcadik tőr járta át a hétfáj- 
dalniú szivet s kioltotta benne végképen 
az életet! S nem mondja-e már a költő 
is, hogy:

„Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja,
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja 
Óceánja vérnek!-

Vérnek és könnynek óceánja nem volt 
elegendő arra, hogy elvesztett, drága 
Királyasszonyunkat életre kelthettük volna,
— elhoztuk hozzá mindenünket: mérhe
tetlen gyászunkat, patakzó könnyűinket, 
virágok erdejét, — mind hiába, — Nagy
asszonyunk mozdulatlan maradt a bús 
ravatalon, elzokogott könnyűink nem adták 
vissza az életnek. S most már szeretett 
fia oldalán megnyugodva alussza örök 
álmát!

De szárítsuk fel a gyászos visszaem
lékezés által fakasztott könnyűinket, — 
zárjuk továbbra is mélyen szivünkbe 
Erzsébet Királyasszonyunk felmagasztosult 
alakjának drága emlékét s áldjuk őt 
mindörökké! ! !

Rovás.
Dicséretes munkát végeztetett a közsé

günkön áthaladó állami ut utmestere, amidőn 
a községünk belterületén elhaladó úttest
ről lekapartatta a múlt hét folyamán a 
sarat. Azt szeretnénk azonban tudni, hogy 
miért kell annak heteken keresztül nagy 
halmokba összerakva az úttest szélén 
díszelegni? Vagy talán azt várják, inig 
több lesz ?

*
Hogy a m. kir. Javító a nagyközönség 

érdekeivel egyáltalán nem törődik, azt 
már több esetben felemlítettük. Nem hall
gathatjuk el ama rajtunk ujjabbau ejtett 
sérelmet, hogy megengedi a kocsigyár 
kibővítésével megbízott vállalkozónak, hogy 
az építéshez szükséges téglaanyagot, nem
csak a vasúthoz vezető kocsiuton, hanem 
az amúgy is szűk és rossz karban tartott 
gyalogjárón is raktározza, úgy annyira, 
hogy a gyalogközlekcdés arra szinte 
lehetetlen.

*

Megint csak sár ! — A piactér köze
pén áll a községnek „Rapid44 kútja. Onnan 
szállítják a vizet különféle célokra. Mi 
sem természetesebb, hogy ott sok viz 
félreömlik. A viz pedig, ha nem csinálnak 
számára utat, csinál az magának. így tör
ténhetett meg az, hogy a piactér közepén, 
a kuttól lefelé haladva egy széles sávban 
feneketlen sarat csinál. Különösen kellemetlen 
volt ez az állapot a legutóbbi vásár alkal-

inával a vásári közönség részére, amikor 
is alig tudta ezen a helyen a sarat meg
kerülni. Nem lehetne-e a kuttól az árokig 
egy levezető csatornát készíttetni? Vagy 
talán ez a községi libausztató?

*
A modern kor igényeinek minden 

tekintetben megfelelő iskolát építtetett ez 
év folyamán az ág. hitv. evang. egyház. 
Tudvalevő dolog, hogy az odavezető ut 
ily állapotban, mint most van, hasznavehe
tetlen. Ha pedig beáll a fagyos időszak, 
az iskolába járó gyermekekre nézve szinte 
életveszélyes. Jó volna talán, ha már azokat 
a rozoga lépcsőket kijavítanák! — Vagy 
talán előbb megvárjuk, hogy valaki kitörje 
ott a nyakát ?

*
Legközelebb a többiről!

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,
a kiknek negyedévi, illetve félévi
előfizetése lejárt, hogy azt meg
újítani szíveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

következő számok szerkesztéséért a felelősséget 
elválla lják : Schneider Oszkár és Kühn Ernő.

— Felolvasás. Ráday Gedeon g ró f Pest
vármegye főispánja, mint az országos protestáns 
patronázs egyesület elnöke, folyó hó 13-án d. u. 
3 órakor Budapesten a Szilágyitéri templomban 
felolvasást fog tartani.

— ü leányegylet mulatsága. E hó 2-án 
tartotta a helybeli leányegylet tea-estélyét. A 
mulatságról a legközelebbi számunkban közlünk 
bővebb tudósítást.

— (Jj apát. Mint értesülünk, a hivatalos
lap legközelebbi számainak egyike közölni fogja

náluk s jó is lenne minden, csak ne lenne olyan 
hosszú és sürü a haj, mert az bizony a tisztaság 
rovására megy.

A boltokban a képzelhető legnagyobb 
piszokban rizs, száraz hal, gyümölcs, tükör, 
kenyér, pálmabor, szóval a legvegyesebb dolgok 
kaphatók. Mindezek a holmik pálmakosarakban 
egy asztalon s köztük guggol az árusitó.

Az utcai élet, bár már hat órakor teljesen 
világos van, későn indul meg. Elsők a hangver
senyző varjak, azután a villamosok s csak nyolc 
óra felé kezdik üzleteiket nyitogatni a kereskedők. 
A hivatalokba tiz óra előtt hiába megy az ember. 
Délután öt órakor pedig a boltokat, hivatalokat 
becsukják s mindennek vége. Általában az itt élő 
embereknek (európaiakat sem véve ki) európai 
értelemben fogalmuk sincsen a munkáról. Sok az 
ünnepnap is, a karácsonyt például öt napig 
ünnepük s ilyenkor keresztbe szalmát sem tesz 
senki s a vonatok is kevesebb számmal járnak. 
Kivételek ez alól az utazók kizsákmányolásából 
élő különlegesség-árusitók, kik szinte szünet nélkül 
lesik áldozataikat.

Az est és az éj, tekintve a rettenetes hőséget, 
melyet a villamos szellőztetők némileg enyhítenek, 
a moszkitók raja miatt a szabadban kellemetlen.

Természetesen védekezik ellenük az ember minden 
módon, h o g y  kellemetlenségeiket kikerülje

Ceylont, a földnek ezt a kedves pontját 
csak annyiban nehéz ismertetni, amennyiben 
már nálunk ezt földi paradicsomnak ismerik 
pedig csak a peradeniai kertet illeti meg ez s tőle 
ragadhatott át az egész szigetre, melynek bizony 
a szót (paradicsom) szoros értelemben véve sok 
kivánni valót hagyó részei is vannak.

Vannak mint a föld szebb helyein minde
nütt, kellemes napok; a lehető legkedvezőbb 
klimatikus körülményekre gondolok az előbbi 
állításommal. Ámde az esős évszak tartama alatt 
ezt nem lehet mondani. A hőmérsékletet illetőleg 
mint rég ismeretes dolgot, megjegyzem, hogy az 
évi közepes hőmérséklet 26f>-2 7 ° ,  s hogy 24°-nál 
hidegebb ritkán van a partokon és 3 5 .4n-nál több 
nem igen van. Mindig árnyékban, az insolatiót 
kizárva végzett megfigyeléseket értek Nuwara 
Eliyánál azonban a 26 1°—0 0 ° C.-ig megy az 
észleletek száma, sőt vannak adatok, melyek 
zérus alatti hőmérsékletről beszélnek.

Érdekesebb azonban a csapadék mennyisége 
mellyel a föld termékenysége mindenütt mindig 
összefüggésben áll Padupulában 5800 mm, 
Colombóban 2237 mm. az évi esőzés mennyisége 
de a keleti partokon jóval kevesebb, mindezek

következtében ott a természet sem oly buja. 
(Budapest évi közepes csapadéka 665 mm.)

A bő csapadék eredményezte termékenység 
szüli azután Ceylon növényvilágának pompás 
gazdagságát, melyen nem látszik meg az évszakok 
hatása s ahol mindig van virág a fákon, gyümölcs 
az ágon. Igaz az azonban, hogy minden növény
nek máskor van virágzási ideje s hogy máskor 
hozza ereit gyümölcsét.

Ezen szép vidéket igen kényelmesen be 
lehet utazni a Ceylon Gouvernement Railway 
kényelmes vonataival. Csináljunk gondolatban 
ilyen utazást a fővonalon, hogy lássuk a legneve
zetesebb pontokat.

Colombótól a Terminusból (főpályaudvar) 
kiindulva, egyideig igen dísztelen helyeken fut a 
vonat s csak Kelani folyónál változik a tájék. 
Köröskörül minden dús, a folyó két partján úgy 
terül szét a magas bambus növényzet, mint valami 
szökő forrás tölcsérszerüen kiömlő vizsugara s a 
szó szoros értelmében beboltozza a folyót. A 
kitágult folyóvölgyben, az üde zöld réteken, zebu 
nyáj legel, a természetes viz rendszerrel elborítható 
lépcsőzetes lejtőkön pedig széles táblákon hullám
zik a rizs. A hegy oldalon kókusz erdőket banán 
ligetek, kakaó berkeket, vagy te cserjéseket látni.

(Folyt köv.)
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a király elhatározását, hogy Podhorányi József 
gödöllői plébánosnak a heővizi címzetes apátsá
got adományozta.

— Halálozás Bentsok Jánost és családját 
múlt hó 29-én súlyos csapás érte. Édesanyja özv. 
Haraszthy Mihályné életének 76. évében hosszú 
szenvedés után jobblétre szenderült. A teme
tés e hó 1 -én iU3 órakor nagyszámú gyász
közönség jelenlétében ment végbe.

— nyugalomba vonulás A hatvani állomás
főnök, Littoniericzky János, 37 éves érdemes 
szolgálat után a tavasszal nyugalomba vonul.

ahonnan eddig ismeretlen tettesek mintegy 5000 K 
készpénzt elemeitek. A pénzszekrényben elhelyezett 
egyébb értékeket azonban csak összehányták. A 
tetteseket nyomozzák.

— Utszilárditási kísérletek. Hogy most elké
szült a hatvani Zagyvahid, az utáthelyezési mun
kálatok is befejeződtek. A hengerezések most 
folynak s ezeknek során érdekes kísérletet folytat 
az államépitészeti hivatal. Az úttest szilárdabbá 
tételére ugyanis egy-egy szakaszon kátrányozással, 
másik szakaszon pedig cementezéssel hengereznek. 
ez persze csak kísérlet és a használat után válik 
el, hogy melyik anyag a jobban megfelelő.

értékben termelhetne. Gerstl Leó indítványát, 
amelynek megvalósítása érdekében Antal Géza dr. 
országgyűlési képviselő is buzgólkodik, a Magyar 
Textil- és Textilvegyészeti Iparosok Országos 
Egyesülete legközelebb teljes ülésen fogja tár
gyalni és a kereskedelemügyi miniszternek ennek 
alapján megfelelő propozlciókat fog tenni. Váljon 
Aszódnak, amely a fővároshoz való közel fekvé
sénél fogva, ahol ehez hasonló tanfolyam eddig 
még sohasem volt, s megvan minden lehetőség 
arra, hogy ilyennemü vállalat létesülhessen, nem 
kellene-e mozgalmat indítani eziránt, hogy ily 
vállalkozást, mely férfikéznek nyújt biztos ke
nyeret, magának megszerezzen ?

— Villanyvilágítás. Még nincs! — De még 
ez évben sem lesz; — mert a legutóbbi megye- 
bizottsági gyűlésen még nem került tárgyalás alá 
a beterjesztett szerződés. El lehetünk tehát készülve, 
hogy az egyiptomi sötétség még hosszú ideig fog 
tartani.

— második gyógyszertár. Pestvármegye 
törvényhatósági bizottsága múlt hó 27-én tartott 
közgyűlésén, valamint a 24-én tartott vármegyei 
közegészségügyi bizottsági ülésen, az aszódi máso
dik gyógyszertár ügyében beadott kérvényeket tár
gyalta. Mindkét közgyűlés az ez ügyben beadott 
kérvényeket elutasította.

— Temlomszente'.és. A túrái r. kath. templom 
renoválása már befejezéséhez közeledik. Felszen- 
telési ünnepe a legnagyobb valószínűség szerint 
e hó közepe táján fog végbemenni. Amint 
hírlik, a szentelést maga a püspök fogja esz
közölni.

— Felülfizetések 1911. November hó 26-án 
tartott galgahévizi önkéntes tűzoltó-testület zárt
körű táncmulatságán felülfizettek: Tóth Ödön, 
Dénes Jenő, Fleischmann Béla, Vas Mór, báró 
Schosberger Vidor, Csabány Antal, Killer Antal, 
özv. Fischer Zsigmondné, Netzasek Adolf, Diamant 
Márton, Ren Béla, Novothyn Imre, Magyar 
Francia, Kubuff Gyula, Jobb János, Heuffel 
Mihály, Katona Mihály, Homoky Endréné, 
Scháfferné, Bolhás János, Kemény Géza, Sztankay 
Ágoston, Zsadányi Armánd, dr. Bajor Lajos, 
Szabó András, Gregus János, Péli István, Szent- 
györgyi János, Szmolmtene, Bruckner Jenő, Csernak 
Antal, Horváth Imre, Kis Mihály, Bencze János. 
Az adományokért ez utón mond hálás köszönetét 
a galgahévizi önkéntes tűzoltó-testület parancs
noksága.

— Képviselőtestületi ülés Túra község 
képviselőtestülete múlt hó 26-án tartott ülésén 
Volter Ferenc aljegyző évi fizetését 400, Bruckner 
Jenő segédjegyző fizetését évi 200 koronával 
emelte fel egyhangú határozattal.

— fl vonat alá feküdt Nagy riadalom volt 
e hó 17-én Rákosliget táján a d. u. fél 4 órakor 
arra haladó gyorsvonat utasai közt. A vonat erős 
fékezéssel megállt, úgy hogy az utasok a kocsikban 
jobbra-balra dőltek egymásra. A vonatot a ligeti 
vasúti személyzet intette le zsebkendőkkel, kézzel, 
zászlóval, mert a legutolsó pillanatban vették 
észre, hogy egy asszony fekszik a vágányokon. 
A mozdony tán tiz lépésre volt tőle, mikor sike
rült az öngyilkosjelöltet lerántani. Megállapították, 
hogy az illető Suróczi Frigyesné Sápi Maria 
hévizgyörki lakos, ki azért akart meghalni, mert 
az ura megcsalta.

— Betörés. Múlt hó 29-én reggel nagy 
meglepetés érte Isaszeg község elöljáróságát, 
ugyanis a község pénztárhelyiségének ajtajat fel
törve és a Wertheimszekrényt kifúrva találták,

— Tűz Zsidón. Fischer Ede nagybirtokos 
Zsidó-ligeti pusztáján múlt hó 29-én reggel, 
eddig ismeretlen okból kigyulladt egy nagy kazal 
bükköny. Dacára annak, hogy a szomszédos 
községek tűzoltói csakhamar megjelentek a hely
színén, kellő mennyiségű viz hiányában a tüzet 
elnyomni nem tudták. A tűzoltóságok működése 
csakis a szomszédos kazlak megvédésére szorít
kozhatott. A kár jelentékeny, de biztosítás utján 
megtérül.

— megnyílt —̂  Szanatórium. A hatvani 
tüdőbeteg gondozó intézet a kath. körrel szemben 
levő házban megnyílt. Két kórteremből és 
egy váróteremből áll a szanatórium és minta
szerű felszerelésével áll — élén dr. Polerecky 
Endre főorvossal — a beteg emberiség rendel
kezésére. Működésétől egyesek és a köz javára 
sok sikert várnak.

— megindult a konkurrens Tudvalevő, 
hogy Gödöllőnek két villamosa van; egyik a vác 
—gödöllő--budapesti, a másik a gödöllő—kerepes

í —budapesti villamosvasút. A/, előbbinek kitünően 
ment a megnyitás óta egész addig, mig az 
utóbbit át nem adták a forgalomnak. A gödöllő 
—kerepesi villamos ugyanis a község szivéből 
indul s az utasoknak nem kell a vasúti állomásig 
gyalogolni, hogy ezt igénybe vehessék. És aztán 
sokkal rövidebb az ut, átszállni sem kell a 
gödöllöieknek. Ez a két dolog a kerepesi villamos 
javára billentette a mét leget s most, hogy a 
villamost megnyitották, a gödöllőiek mind Kere
pesen át utaznak Budapestre, Veresegyháza felé 
pedig a villamos meglehetős üres kocsikkal 
közlekedik s csak az utazik rajta, a ki Vác és 
Gödöllő közt levő községekbe akar eljutni. De ez 
aligha marad igy A két villamos közt megindul 
konkurencia a tavaszra Hir szerint a vác— 
gödöllői második sínpárt epitiét, több vonatot fog 
járatni, fokozza a menetsebességet és leengedi a 
tarifát, mely ma az ország legdrágább viteldija. 
És a hatalmas konkurenciának majd Gödöllő 
népe fogja a hasznát látni.

— ílem kellene megmozdulni ? A hazai 
textilipar fejlődésének egyik legnagyobb akadálya, 
hogy e szakmában nincsenek képzett munkásaink. 
Már régóta foglalkoznak az illetékes tényezők 
azzal a kérdéssel, mikép lehetne e bajon segíteni. 
Gerstl Leó, a pápai textilgyár igazgatója, most 
memorandumot nyújtott át a Magyar Textil- és 
Textilvegyészeti Iparosok Országos egyesületének, 
amelyben egy középponti és három fióktanmühely 
fölállítását javasolja. E műhelyek fölépítése és 
berendezése maximálisan számítva fél millió koro
nába kerülne, minek ellenében bennük évenkint 
800 szövőmunkás volna kiképezhető. Ily munkás
szaporulat lehetővé tenné, hogy minden eszten
dőben 1500 uj szövőgépet helyezhetnek üzembe, 
ami évi 15 millió méter termelési többletnek, öt 
millió korona értékben felelne meg. Tiz év múlva 
oly képzett munkássereg állana rendelkezésre, 
amely 15.000 uj szövőgép fölállítására volna ele
gendő és 50 millió méter árut 50 millió korona

— Országos gyűlés a szölőmoly miatt.
Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete a 
helyzetnek kényszerű szükségét felismerve, elhatá
rozta, hogy január hónapban országos értekez
letre hívja össze Budapesten a szőlősgazdákat, 
amelyen a szőlőmolyok elleni védekezés terén 
eddig a gyakorlat emberei által gyűjtött tapasz
talatokat akarja feltárni, illetőleg elsősorban a 
szőlőbirtokosoknak és azok alkalmazottjainak, 
különösen pedig a szőlőintézőknek, mint akiknek 
legértékesebb tapasztalataik vannak alkalmat nyúj
tani arra, hogy megfigyeléseiket és a jövőben 
követendő eljárásra vonatkozó nézeteiket közöl
hessék egymással és a nyilvánossággal, hogy 
azok azután értékesithetők legyenek.

— íllit jósol a meteor? A Meteor írja a 
következőket: Az időjárásban a 18-iki változási 
nap meghozta az erősebb esőzést és hidegebb 
jellegit időt, sőt az ország egyes helyein havazás 
is fordult elő. E jelleg azonban 20-át követőleg 
megváltozott s a 22 -iki hatáskörében újra egész 
tavaszias idő állott be, mely Merkúr befolyásának 
és egy napkitörésnek volt a következménye. E 
befolyás, mint belső bolygónak hatása, meleg 
jellegű, ezúttal azonban, mint egyáltalában az 
egész ősz folyamán szokatlanul erősen érvényesült, 
ami csak egy más, legvalószínűbben lég, vagy 
kozmikus elektromos erők segítségével történhetik. 
Követőleg már ellentétes hatások miatt, az idő
járásban nagyobb változásokat várhatunk és pedig 
az enyhe jelleg rovására, a hidegebb, csapadéko
sabb irányban s mely utóbbi már hó is lehet. 
December havának változási napjai: 4—6—7— 
12—18—20—21—22 és 3 1-re esnek, amelyek 
közül a legerősebb hatásuaknak Ígérkeznek a 4 
hideg, csapadékos, mely hó is lehet; 16 enyhült; 
18 szeles, esetleg viharos, majd újra hideg; 22 
változó csapadékkal, de inkább hideg, mint eny
hült; 25 szintén htdeg jelleggel.

— fl jó sógorok. Múlt hó 18-ávn az Eng- 
lünder féle vendéglőben vigan mulatott Lajtos 
István és sógora Hoppáner János. Mulatozás 
közben Hoppáner sógorát meghívta lakására, 
hogy ott tovább folytatják a mulatságot, a jó 
sógor elfogadva a meghívást elment. De ott 
nagy meglepetésben volt része, sógora bor helyett 
ütleggel és késszurással szolgált néki.

— mulat a közs képviselő ur. Múlt vasár
nap Bagón a Dinyár féle vendéglőben vigan 
idogált Kgtona Pál közs. képvisAő Katona
Bálint József és János gazdálkodó .̂ A másik 
szobában Tóth István egyedül mulatott. A négy 
testvér minden előzetes szóváltás nélkül reá 
rohant és ütlegelni kezdte a gyanútlanul idogáló 
legényt. Sörös üveggel, széklábával és késsel 
kezték néki bizonyítani, hogy igy mulat a közs. 
képviselő ur. Az éppen ott tartózkodó közs. bíró 
akarta a verekedőket szét választani, de ő
is majdnem megjárta, mert őt is meg akarták 
verni.



morog oly hangosan sehol, hogy szivének 
fájdalmas dobbanását megtonipitsa* . . .

De legnagyobb fájdalmai közepette 
sem csökken a magyarok iránt érzett szere- 
tete. Mély bánat tölti el ugyan szivét, mégis 
teljesiti a nemzet legfőbb óhaját, résztvesz 
Magyarország ezerévesfennállásának magasz
tos ünnepén. Ott állott fekete nemzeti ruhában 
a budai vár tróntermében királyi férje 
oldalán, mint a megtestesült bánat képe. 
Az üdvözlő beszéd folyamán, nevének 
említésénél, olyan lelkes éljenzés tört ki a 
nemzet képviselőinek ajakán, mely forró 
könnyeket csalt bánatos szemére és meg
hatóban intett köszönetét.

Ez volt az utolsó üdvözlet. Nem 
láttuk többé! Tiz évi hosszú szenvedés 
után már-már csillapodott volna a mély 
lelki bánat, amidőn

„Egy szó nyilallott a hazán keresztül, 
S egy röpke szóban annyi fájdalom!"

— Megdicsőült nagyasszonyunk Svájc szép 
tájékaiban gyönyörködve, Genf vidékén 
óhajtott fájó lelke számára üdülést találni, 
mikor a szent alakra szentségtelen kezet 
emelt egy emberi méltóságából kivetkezett 
lény, — a nyolcadik tőr járta át a hétfáj- 
dalmú szivet s kioltotta benne végképen 
az életet! S nem mondja-e már a költő 
is, hogy:

„Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja,
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja 
Óceánja vérnek!-

Vérnek és könnynek óceánja nem volt 
elegendő arra, hogy elvesztett, drága 
Királyasszonyunkat éleire kelthettük volna,
— elhoztuk hozzá mindenünket: mérhe
tetlen gyászunkat, patakzó könnyűinket, 
virágok erdejét, — mind hiába, — Nagy
asszonyunk mozdulatlan maradt a bús 
ravatalon, elzokogott könnyűink nem adták 
vissza az életnek. S most már szeretett 
fia oldalán megnyugodva alussza örök 
álmát!

__2____________________________ __________ _

náluk s jó is lenne minden, csak ne lenne olyan 
hosszú és sürü a haj, mert az bizony a tisztaság 
rovására megy.

A boltokban a képzelhető legnagyobb 
piszokban rizs, száraz hal, gyümölcs, tükör, 
kenyér, pálmabor, szóval a legvegyesebb dolgok 
kaphatók. Mindezek a holmik pálmakosarakban 
egy asztalon s köztük guggol az árusító.

Az utcai élet, bár már hat órakor teljesen 
világos van, későn indul meg. Elsők a hangver
senyző varjak, azután a villamosok s csak nyolc 
óra felé kezdik üzleteiket nyitogatni a kereskedők. 
A hivatalokba tiz óra előtt hiába megy az ember. 
Délután öt órakor pedig a boltokat, hivatalokat 
becsukják s mindennek vége. Általában az itt élő 
embereknek (európaiakat sem véve ki) európai 
értelemben fogalmuk sincsen a munkáról. Sok az 
ünnepnap is, a karácsonyt például öt napig 
ünneplik s ilyenkor keresztbe szalmát sem tesz 
senki s a vonatok is kevesebb számmal járnak. 
Kivételek ez alól az utazók kizsákmányolásából 
élő különlegesség-árusitók, kik szinte szünet nélkül 
lesik áldozataikat.

Az est és az éj, tekintve a rettenetes hőséget, 
melyet a villamos szellőztetők némileg enyhitenek, 
a moszkitók raja miatt a szabadban kellemetlen.

ASZÓDI HÍRLAP

De szárítsuk fel a gyászos visszaem
lékezés által fakasztott könnyűinket, — 
zárjuk továbbra is mélyen szivünkbe 
Erzsébet Királyasszonyunk felmagasztosult 
alakjának drága emlékét s áldjuk őt 
mindörökké! ! !

Rovás.
Dicséretes munkát végeztetett a közsé

günkön áthaladó állami ut utmestere, amidőn 
a községünk belterületén elhaladó úttest
ről lekapartatta a múlt hét folyamán a 
sarat. Azt szeretnénk azonban tudni, hogy 
miért kell annak heteken keresztül nagy 
halmokba összerakva az úttest szélén 
díszelegni? Vagy talán azt várják, inig 
több lesz?

*

Hogy a m. kir. Javító a nagyközönség 
érdekeivel egyáltalán nem törődik, azt 
már több esetben felemlítettük. Nem hall
gathatjuk el ama rajtunk ujjabban ejtett 
sérelmet, hogy megengedi a kocsigyár 
kibővítésével megbízott vállalkozónak, hogy 
az építéshez szükséges téglaanyagot, nem
csak a vasúthoz vezető kocsiuton, hanem 
az amúgy is szűk és rossz karban tartott 
gyalogjárón is raktározza, úgy annyira, 
hogy a gyalogközlekedés arra szinte 
lehetetlen.

*
Megint csak sár ! — A piactér köze

pén áll a községnek , Rapid." kútja. Onnan 
szállítják a vizet különféle célokra. Mi 
sem természetesebb, hogy ott sok viz 
félreömlik. A viz pedig, ha nem csinálnak 
számára utat, csinál az magának. így tör
ténhetett meg az, hogy a piactér közepén, 
a kuttól lefelé haladva egy széles sávban 
feneketlen sarat csinál. Különösen kellemetlen 
volt ez az állapota legutóbbi vásár alkal-
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mával a vásári közönség részére, amikor 
is alig tudta ezen a helyen a sarat meg
kerülni. Nem lehetne-e a kuttól az árokig 
egy levezető csatornát készíttetni? Vagy 
talán ez a községi libausztató ?

*
A modern kor igényeinek minden 

tekintetben megfelelő iskolát építtetett ez 
év folyamán az ág. hitv. evang. egyház. 
Tudvalevő dolog, hogy az odavezető ut 
ily állapotban, mint most van, hasznavehe
tetlen. Ha pedig beáll a fagyos időszak, 
az iskolába járó gyermekekre nézve szinte 
életveszélyes. Jó volna talán, ha már azokat 
a rozoga lépcsőket kijavítanák! — Vagy 
talán előbb megvárjuk, hogy valaki kitörje 
ott a nyakát ?

*
Legközelebb a többiről!

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,
a kiknek negyedévi, illetve félévi
előfizetése lejárt, hogy azt meg-
ujitani szíveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

következő számok szerkesztéséért a felelősséget 
elvállalják: Schneider Oszkár és Kühn Ernő.

— Felolvasás. Ráday Gedeon g ró f Pest
vármegye főispánja, mint az országos protestáns 
patronázs egyesület elnöke, folyó hó 13-án d. u. 
3 órakor Budapesten a Szilágyitéri templomban 
felolvasást fog tartani.

— fi leán\jeg\jlet mulatsága. E hó 2-án 
tartotta a helybeli leányegylet tea-estélyét. A 
mulatságról a legközelebbi számunkban közlünk 
bővebb tudósítást.

— Uj apát Mint értesülünk, a hivatalos
lap legközelebbi számainak egyike közölni fogja

Természetesen védekezik ellenük az ember minden 
módon, hogy kellemetlenségeiket kikerülje.

Ceylont, a földnek ezt a kedves pontját 
csak annyiban nehéz ismertetni, amennyiben 
már nálunk ezt földi paradicsomnak ismerik 
pedig csak a peradeniai kertet illeti meg ez s tőle 
ragadhatott át az egész szigetre, melynek bizony 
a szót (paradicsom) szoros értelemben véve sok 
kívánni valót hagyó részei is vannak.

Vannak, mint a föld szebb helyein minde
nütt, kellemes napok; a lehető legkedvezőbb 
klimatikus körülményekre gondolok az előbbi 

j állításommal. Ámde az esős évszak tartama alatt 
ezt nem lehet mondani. A hőmérsékletet illetőleg 
mint rég ismeretes dolgot, megjegyzem, hogy az 
évi közepes hőmérséklet 26°—27°, s hogy 24°-nál 
hidegebb ritkán van a partokon és 3 5 .4°-nál több 
néni igen van. Mindig árnyékban, az insolatiót 
kizárva végzett megfigyeléseket értek Nuwara 
Eliyánál azonban a 2 6 l°—(W  C.-ig megy az 
észleletek száma, sőt vannak adatok, melyek 
zérus alatti hőmérsékletről beszélnek.

Érdekesebb azonban a csapadék mennyisége 
mellyel a föld termékenysége mindenütt mindig 
összefüggésben áll. Padupulában 5800 mm, 
Colombóban 2237 mm. az évi esőzés mennyisége 
de a keleti partokon jóval kevesebb, mindezek

következtében ott a természet sem oly buja. 
(Budapest évi közepes csapadéka 665 mm.)

A bő csapadék eredményezte termékenység 
szüli azután Ceylon növényvilágának pompás 
gazdagságát, melyen nem latszik meg az évszakok 
hatása s ahol mindig van virág a fákon, gyümölcs 
az ágon. Igaz az azonban, hogy minden növény
nek máskor van virágzási ideje s hogy máskor 
hozza érett gyümölcsét.

Ezen szép vidéket igen kényelmesen be 
lehet utazni a Ceylon Gouvernement Railway 
kényelmes vonataival. Csináljunk gondolatban 
ilyen utazást a fővonalon, hogy lássuk a legneve
zetesebb pontokat.

Colombótól a Terminusból (főpályaudvar) 
kiindulva, egyideig igen dísztelen helyeken fut a 
vonat s csak Kelani folyönál változik a tájék. 
Köröskörül minden dús, a folyó két partján úgy 
terül szét a magas bambus növényzet, mint valami 
szökő forrás tolcserszerüen kiömlő vizsugara s a 
szó szoros értelmében beboltozza a folyót. A 
kitágult folyóvölgyben, az üde zöld réteken, zebu 
nyáj legel, a természetes viz rendszerrel elborítható 
lépcsőzetes lejtőkön pedig széles táblákon hullám
zik a rizs. A hegy oldalon kókusz erdőket banán 
ligetek, kakaó berkeket, vagy te cserjéseket látni.

(Folyt köv.)



1911. december 3.
ASZÓDI HÍRLAP

a király elhatározását, hogy Podhorányi József 
gödöllői plébánosnak a heővizi címzetes apátsá
got adományozta.

— Halálozás. Bentsok Jánost és családját 
múlt hó 29-én súlyos csapás érte. Édesanyja özv 
Haraszthy Mihályné életének 76. évében hosszú 
szenvedés után jobblétre szenderíilt. A teme
tés e hó 1 -én 723 órakor nagyszámú gyász
közönség jelenlétében ment végbe.

— nyugalomba vonulás A hatvani állomás
főnök, Littomericzky János, 37 éves érdemes 
szolgálat után a tavasszal nyugalomba vonul.

— Villanyvilágítás. Még nincs! — De még 
ez évben sem lesz; — mert a legutóbbi megye- 
bizottsági gyűlésen még nem került tárgyalás alá 
a beterjesztett szerződés. El lehetünk tehát készülve, 
hogy az egyiptomi sötétség még hosszú ideig fog 
tartani.

— második gyógyszertár. Pestvármegye 
törvényhatósági bizottsága múlt hó 27-én tartott 
közgyűlésén, valamint a 24-én tartott vármegyei 
közegészségügyi bizottsági ülésen, az aszódi máso
dik gyógyszertár ügyében beadott kérvényeket tár
gyalta. Mindkét kö/gyülés az ez ügyben beadott 
kérvényeket elutasította.

ahonnan eddig ismeretlen tettesek mintegy 5000 K 
készpénzt elemeitek. A pénzszekrényben elhelyezett 
egyébb értékeket azonban csak összehányták. A 
tetteseket nyomozzák.

Utszilárdifási kísérletek. Hogy most elké
szült a hatvani Zagyvahid, az utáthelyezési mun
kaiatok is befejeződtek. A hengerezések most 
folynak s ezeknek során érdekes kísérletet folytat 
az államépitészeti hivatal. Az úttest szilárdabbá 
tételére ugyanis egy-egy szakaszon kátrányozással, 
másik szakaszon pedig cementezéssel hengereznek. 
ez persze csak kisérlet és a használat után válik 
el, hogy melyik anyag a jobban megfelelő.

j Tűz Zsidón. Fischer Ede nagybirtokos
Zsidó-ligeti pusztáján múlt hó 29-én reggel, 
eddig ismeretlen okból kigyulladt egy nagy kazal 
bükköny. Dacára annak, hogy a szomszédos 
községek tűzoltói csakhamar megjelentek a hely
színén, kellő mennyiségű viz hiányában a tüzet 
elnyomni nem tudták. A tűzoltóságok működése 
csakis a szomszédos kazlak megvédésére szorít
kozhatott. A kár jelentékeny, de biztosítás utján 
megtérül.

— Temlomszentelés. A túrái r. kath. templom 
renoválása már befejezéséhez közeledik. Felszen- 
telési ünnepe a legnagyobb valószínűség szerint 
e hó közepe táján fog végbemenni. Amint 
hírlik, a szentelést maga a püspök fogja esz
közölni.

— megnyílt Szanatórium. A hatvani 
tüdőbeteg gondozó intézet a kath. körrel szemben 
levő házban megnyílt. Két kórteremből és 
egy váróteremből áll a szanatórium és minta
szerű felszerelésével áll — élén dr. Polerecky 
Endre főorvossal — a beteg emberiség rendel
kezésére. Működésétől egyesek és a köz javára 
sok sikert várnak.

— Felűlfizetések. 1911. November hó 26-án
tartott galgahévizi önkéntes tüzoltó-testület zárt
körű táncmulatságán felülfizettek: Tóth Ödön, 
Dénes Jenó, Fleischmann Béla, Vas Mór, báró 
Schosberger Vidor, Csabány Antal, Killer Antal, 
özv. Fischer Zsigmondné, Netzasek Adolf, Diamant 
Márton, Ren Béla, Novothyn Imre, Magyar
Francia, Kubuff Gyula, Jóbb János, Heuffel
Mihály, Katona Mihály, Homoky Endréné,
Scháfferné, Bolhás János, Kemény Géza, Sztankay 
Ágoston, Zsadányi Annáiul, dr. Bajor Lajos, 
Szabó András, Gregus János, Péli István, Szent- 
györgyi János, Szmolmtene, Bruckner Jenő, Csernak 
Antal, Horváth Imre, Kis Mihály, Bencze János. 
Az adományokért ez utón mond hálás köszönetét 
a galgahévizi önkéntes tüzoltó-testület parancs
noksága.

— Képviselőtestületi ülés Túra község
képviselőtestülete múlt hó 26-án tartott ülésén 
Volter Ferenc aljegyző évi fizetését 400, Bruckner 
Jenő segéd jegyző fizetését évi 200 koronával 
emelte fel egyhangú határozattal.

— megindult a konkurrens Tudvalevő, 
hogy Gödöllőnek két villamosa van; egyik a vác 

| —gödöllő--budapesti, a másik a gödöllő—kerepes 
— budapesti villamosvasút. Az. előbbinek kitünően 
ment a megnyitás óta egész addig, mig az 
utóbbit át nem adták a forgalomnak. A gödöllő 

kerepesi villamos ugyanis a község szivéből 
indul s az utasoknak nem kell a vasúti állomásig 
gyalogolni, hogy ezt igénybe vehessék. És aztán 
sokkal rövidebb az ut. átszállói sem kell a 
gödöllőieknek. Ez a kétdnlog a kerepesi villamos 
javára billentette a mérleget s most, hogy a 
villamost megnyitották, a gödöllőiek mind Kere
pesen ál utaznak Budapestre, Veresegyháza felé 
pedig a villamos meglehetős üres kocsikkal 
közlekedik s csak az utazik rajta, a ki Vác és 
Gödöllő közt levő községekbe akar eljutni. De ez 
aligha marad igy* A két villamos közt megindul 
konkurencia a tavaszra Hir szerint a vác— 
gödöllői második sínpárt epittet, több vonatot fog 
járatni, fokozza a menetsebességet és leengedi a 
tarifát, mely ma az ország legdrágább viteldija. 
És a hatalmas konkurenciának majd Gödöllő 
népe fogja a hasznát látni.

értékben termelhetne. Gerstl Leó indítványát, 
amelynek megvalósítása érdekében Antal Géza dr. 
országgyűlési képviselő is buzgólkodik, a Magyar 
Textil- és Textilvegyészeti Iparosok Országos 
Egyesülete legközelebb teljes ülésen fogja tár
gyalni és a kereskedelemügyi miniszternek ennek 
alapján megfelelő propoziciókat fog tenni. Váljon 
Aszódnak, amely a fővároshoz való közel fekvé
sénél fogva, ahol ehez hasonló tanfolyam eddig 
még sohasem volt, s megvan minden lehetőség 
arra, hogy ilyennemü vállalat létesülhessen, nem 
kellene-e mozgalmat indítani eziránt, hogy ily 
vállalkozást, mely férfikéznek nyújt biztos ke
nyeret, magának megszerezzen?

— Országos gyűlés a szölőmoly miatt.
Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete a 
helyzetnek kényszerű szükségét felismerve, elhatá- 
lozta, hogy január hónapban országos értekez
letre hívja össze Budapesten a szőlősgazdákat, 
amelyen a szőlőmolyok elleni védekezés terén 
eddig a gyakorlat emberei által gyűjtött tapasz
talatokat akarja feltárni, illetőleg elsősorban a 
szőlőbirtokosoknak és azok alkalmazottjainak, 
különösen pedig a szőlőintézőknek, mint akiknek 
legértékesebb tapasztalataik vannak alkalmat nyúj
tani arra, hogy megfigyeléseiket és a jövőben 
követendő eljárásra vonatkozó nézeteiket közöl
hessék egymással és a nyilvánossággal, hogy 
azok azután értékesíthetők legyenek.

— fl vonat alá feküdt. Nagy riadalom volt 
e hó 17-én Rákosliget táján a d. u. fél 4 órakor 
arra haladó gyorsvonat utasai közt. A vonat erős 
fékezéssel megállt, úgy hogy az utasok a kocsikban 
jobbra-balra dőltek egymásra. A vonatot a ligeti 
vasúti személyzet intette le zsebkendőkkel, kézzel, 
zászlóval, mert a legutolsó pillanatban vették 
észre, hogy egy asszony fekszik a vágányokon. 
A mozdony tán tiz lépésre volt tőle, mikor sike
rült az öngyilkosjelöltet lerántani. Megállapították, 
hogy az illető Suróczi Frigyesné Sápi Mária 
hévizgyörki lakos, ki azért akart meghalni, mert 
az ura megcsalta.

— Betörés. Múlt hó 29-én reggel nagy 
meglepetés érte Isaszeg község elöljáróságát; 
ugyanis a község pénztárhelyiségének ajtaját fel
törve és a Wertheimszekrényt kifúrva találták,

— Rém kellene megmozdulni? A hazai 
textilipar fejlődésének egyik legnagyobb akadálya, 
hogy e szakmában nincsenek képzett munkásaink. 
Már régóta foglalkoznak az illetékes tényezők i 
azzal a kérdéssel, mikép lehetne e bajon segíteni. 
Gerstl Leó, a pápai textilgyár igazgatója, most 
memorandumot nyújtott át a Magyar Textil- és 
Textil vegyészeti Iparosok Országos egyesületének, 
amelyben egy középponti és három fióktanmüliely 
fölállítását javasolja. E műhelyek fölépítése és 
berendezése maximálisan számítva fél millió koro
nába kerülne, minek ellenében bennük évenkint 
800 szövőmunkás volna kiképezhető. Ily munkás
szaporulat lehetővé tenné, hogy minden eszten
dőben 1500 uj szövőgépet helyezhetnek üzembe, 
ami évi 15 millió méter termelési többletnek, öt 
millió korona éitékben felelne meg. Tiz év múlva 
oly képzett munkássereg állana rendelkezésre, 
amely 15.000 uj szövőgép fölállítására volna ele
gendő és 50 millió méter árut 50 millió korona

— ÍHit jósol a meteor? A Meteor írja a 
következőket: Az időjárásban a 18-iki változási 
nap meghozta az erősebb esőzést és hidegebb 
jellegű időt, sőt az ország egyes helyein havazás 
is fordult elő. E jelleg azonban 20-át követőleg 
megváltozott s a 2 2 -iki hatáskörében újra egész 
tavaszias idő állott be, mely Merkúr befolyásának 
és egy napkitörésnek volt a következménye. E 
befolyás, mint belső bolygónak hatása, meleg 
jellegű, ezúttal azonban, mint egyáltalában az 
egész ősz folyamán szokatlanul erősen érvényesült, 
ami csak egy más, legvalószínűbben lég, vagy 
kozmikus elektromos erők segítségével történhetik. 
Követőleg már ellentétes hatások miatt, az idő
járásban nagyobb változásokat várhatunk és pedig 

I az enyhe jelleg rovására, a hidegebb, csapadéko
sabb irányban s mely utóbbi már hó is lehet. 
December havának változási napjai: 4 —6 —7 — 
12—18—20—21—22 és 31-re esnek, amelyek 
közül a legerősebb hatásuaknak Ígérkeznek a 4 
hideg, csapadékos, mely hó is lehet; 16 enyhült; 
18 szeles, esetleg viharos, majd újra hideg; 22  
változó csapadékkal, de inkább hideg, mint eny
hült; 25 szintén htdeg jelleggel.

— fl jó sógorok. Múlt hó 18-ávn az Eng- 
lAnder féle vendéglőben vigan mulatott Lajtos 
István és sógora Hoppáner János. Mulatozás 
közben Hoppáner sógorát meghívta lakására, 
hogy ott tovább folytatják a mulatságot, a jó 
sógor elfogadva a meghívást elment. De olt 
nagy meglepetésben volt része, sógora bor helyeit 
ütleggel és késszurással szolgált néki.

— ÍTIulat a közs. képviselő ur. Múlt vasár
nap Bagón a Diuyár féle vendéglőben vigan 
idogáit Kglona Pát közs. képviselő Katona 
Bálint József és János gazdálkodók. A másik 
szobában Tóth István egyedül mulatott. A négy 
testvér minden előzetes szóváltás nélkül reá 
rohant és ütlegelni kezdte a gyanútlanul idogáló 
legényt. Sörös üveggel, széklábával és késsel 
kezték néki bizonyítani, hogy igy mulat a közs. 
képviselő ur. Az éppen ott tartózkodó közs. biró 
akarta a verekedőket szét választani, de ő 
is majdnem megjárta, mert őt is meg akarták 
verni.
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