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Választás után.
Lezajlottak a képviselő választások. 

A választó polgárok — ki diadalittasan, ki 
lehangoltan, a szerint, amint jeiöllje, kit 
szavazatával támogatott, győzött, vagy bu
kott — szétoszlottak, ki erre, ki arra, az 
ö csendes fészkükbe, otthonukba.

A választók azonban nemcsak párt
állásukon alapuló egyéni meggyőződésüket, 
véleményüket, hanem a választási aktus 
körül szerzett tapasztalataikat is elviszik 
haza magukkal az ő kis falujokba, ottho
nukba. s ez azután újabb anyagot ad a 
szónak tovább való fűzéséhez, újabb tápot 
a további vitatkozáshoz.

ÍJfipen ez az, amire nézve szónk van 
ami tisztelt választó polgártársainkhoz s 
kérjük, hogy akkor, midőn annyi minden
féle kisebb nagyobb ügyes-bajos dolgaik
ban Jelfogadták már ami fóakaralu taná
csunkat : fogadják el ez ügyben is. mert 
bennünket most is a legöszinlébb jóaka
rat vezérel, midőn szavunkat fölemeljük.

Be van fejezve a vMlasztas, vége van 
a választási küzdelmeknek, legyen vége 
ezzel a pártoskodásnak, a testvérlmrcz- 
nak Is!

Ne bíráljuk tovább egymás meggyő
ződését, ne keressük : ki melyik jelöltre 
szavazóit, milyen párti volt, hanem hagy
juk benn a pártoskodásl a szavazatszedő 
küldöttségek zárt helyiségében és fogjunk 
hozzá ami rendes, mindennapi kenyeret 
adó munkánkhoz. Ne ftlzzük tovább is a 
szót, ne vigyük be magán életünkbe a 

czivódást, hiszen az a vita már úgyis csuk 
a fülemile füttyért folyna s értéke ugy 
sem lenne, mert hiszen a befejezett dol
gok megváltoztatására már ugy sem va
gyunk képesek, az pedig, hogy ki lett a 
követ.: már minden kétségen leiül áll, hogy 
befejezett dolog, abban tehát már egysze
rűen meg kell nyugodni.

E szavunk azonban nem a pártok 
vezetőségeihez szól, hanem a magános, 
egyes emberekhez. A pártok vezetőségei 
tudják a kötelességeiket, ők vannak hivat
va arra, hogy az esetben, ha akár a ha
tóság, akár a küldöttségek, akár az ellen
párt részéről valami szabálytalanságot, 
vagy visszaélést, vagy törvény •llenes dol
got tapasztaltak : megtegyék megtorló 
lépéseiket, nz nz ő kötelességük, ebbe lm 
van is beleszóllási joga a párt, tagjainak, 
de e beleszólásra nincs szükség, megbí
zott, bizalmas embereik levéli azok, akik 
a vezetőségben részt vetlek és ti pártot 
szervezték.

Nincsen tehát úgyszólván semmi értel
me annak, hogy az egyes, a magán em
ber még továbbra is elvonja magát napi 
munkájától, izgassa kedélyét a vita szülte 
indulatoktól akkor, midőn a helyzeten már 
ugy sem változtathat.

Fogjuk meg teliét, békességgel pol
gártársak az eke szarvát és - mini a 
régi rómaiak igaz mondása mondotta — 
ne nézzünk vissza a hálunk megett jövőre!

Október 6.
Csuk most ez egyszer fakadjon a dal,
A szív mélyéből tisztán, igazán !
Csak most ez egyszer hangozzék szava 
Rónán és bérczen szerte e hazán.
Hogy hangjaira ünnepelni gyűljön
Kinek szivében szent lánggal lobog
A hon szereiet, s mind, akinek szentek.
A legbűbb honfiak a martyrok ’

Kálváriánkon a kereszt helyében
Fénytől övezve a hitófa all,
Megsértjük emlékét, inig ünnepeljük, 
Szemünkben bánat könnyje hogyha száll : 
Esküdjünk e bitóra s sebeinkre,
Hazánk szabadságáért hogyha kel)
Karddal kezünkben hareztéren halunk meg 
Vagy büszkén lepünk a bitóra fel !

Döméi A.

Október 6. f
Most, telik le az ötvenlvirmadik évforduló. 

Ótvenb rom tél hava feküdte meg a sírokat. 
Ötvenhárom, tavasz fakasz/ott rajtuk gyöngéd 
virágokul. Ötvenhárom nyár nevelte meg és öt
venhárom ősz hervasztotla el ezeket a virágo
kat és mégis ugy van, mintha tegnap történt
volna.

A magvar szivében még mindig »>tt él az 
aradi tizenhárom képe. Öregapáktol vette át ax 
unoka <*s  mire a mni unokalml nagyapa lesz, 
még mindig olyan eleven lesz a kép. mini ma. 
És ennek nem is szabad máskép leírni, a mely 
nemzet nem tiszteli nagyjait, eljátszotta létjo
gát, jövendőjét. Az ősök tiszteletében nevelke
dett generáció adja csak a valódi, nemződ ér
zésű, hazafias polgárságot. A mely nép fiai 
már fiatal korukban sem bírnak lelkesedni azért 
a mi sv.ép, nagy és dicső, arra a népre szomorú, 
sivár jövő vár.

Dal.
Kedves kufárok^ bölcs birdim, 
ítéljetek mohón, vakon I 
Hét tőrrel át seei/zett szivemnek 
Titkát elétek nem rakom.

Ti tőlem mindent elvehettek■, 
Hazug volt annyi költemény: 
Ee a hit légyen a tiétek : 
De bánatom csak at enyém.

S ha jól esik, haljátok est még:
Idővel a seb beheged :
De a fa holtig holdja törzsén
A belevósett neveket.

Rudnyánszky Gyula.

A Xá. század Kornéliája.
Imádta na édes babát. Nem csoda, mert 

Aranyos kis’ljószág volt s olyan szép, hogy a 
piaczi öt eves Tubi (a pap Mariskának keresz
telte) lebeghetett az antik kor nagy mesterei 
nek látnoki szemei előtt, mlkorja csodaszép 
angyalkákat, amoietteket festették.

Igen, Hegyhátyné bálványozta az ó egyet
len kis leánykáját.

Korán reggel lu órakor, mikor fölébredt, 
első mozdulata az volt, hogy meg nyomta a 
villanyon csengetyü költőjét:

— Hozzák be Tubit.
Két karját már az ajtó nyilasakor széttár

ta. Pirosra szita a szép, pufok arczocskát, any- 
nyi csókot nyomott rá.

— Édes egyetlen boldogsága mumuskának I 
Szeretsz e drága Üdvösségem ?

— Sz< ret.iek : de legjobban*  reggel. Mert 
reggel nagyon jé vagy. Játszol velem, itt nz 
ágyadban. Késöbbb nem vagy ilyen Jó. Mikór 
felöltöztél, nem szabad összegyűrni a szép ruhá- i 
dat s akkor mar nem adsz, csókot sem.*

— Adok most helyette; adok tizet, százat, 
ezret.

— Aztán elmégy sétálni. Délután néni, 
bácsika jönnek s nekem még a szobába se sza
biid belépni. Este mindig elmentek és én annyit 
sírok.

— Igen, mert te egy kis zsarnok vagy, a 
ki azt követelné, hogy a mumus szakadatla
nul a Barkában legyen. Oh, bár ugy lehetne, 
édes egyetlen kincsem ! De mikor mumusnak 

i ezer kötelessége van.
Az ám. a mamusnnk kötelességei, életvá-

I gó kötelességei vannak: reggel 11 órától 1-ig 
| toiiettet csinál, fél 1 tői 2 óráig a korona-her- 
1 ozeg utczán ko< zózik; (vérszegénység czime 
I alatt teszi ib'pi sétáját) aztán ebédel, egy kicsit 
I pihen s ekkor következik : télen a korcsolyázás 
I színház, bál, na és a — „jourok" tavaszszal 
1 pedig : lavn tennie, futtatások., gummi kerekül)

E

való korzózás a Stefánia utón és ég tudja inifé 
le sportok, a miből, egy vérszegény mamának 
lehetetlen magát kivonnia. Nyáron aztán tengeri1 
fürdőre megy, a h I feltétlen nyugalomra lévén 
szükség, Tubjt falura viszi magával nagyanyja. 
Mindez a házi orvos recipéje után tői tonik. De 
az év többi szakában reggel 10 tói 11 óráig a 
Grachusok anyja vetekedhetnek Hegy batyuéval 
az anyai szeleteiben. Ö maga legalább orról 
van mm. győződve.

Egv napon azonban változás (ált be n sor
rendben. Reggel nem hozhatták be a Tubit a 
mama ágyába, mert éjszaka magas fokú lárt 
kapott és az atyja, mielőtt fölment a miniszté
riumba. a hol mint titkár mozdítja elő a köz
művelődés ügyét, elsietett a doktorért, a ki 
nyomban megallapit-áti diagnoshát : Tubinál a 
vörheny föllépését konstatálta.

\ öiheny ! sarlah ! hevenyragály !
Délután a kis ágynál ott ült a nagymama 

Hegyháty László édes anyja, mert Hegyhátyné 
junior mihelyt meghallotta, hogy éleienek egyet
len boldogsága ragályos kiütésbe esett, szinte 
visszHSzédüit nz ágyba és csak órák múlva bírt 
annyi erőt, venni magán, hogy a pnmlagig visz- 
sza jött. Maga elé húzott egy kis asztalkát s ott 
irt meg pár lemondó levelet amaz ismerőseinek, 
a kikkel valamelyes terve volt. Két hétig seho
va se mehetett mert gyermeke beteg

Hegyhátynét azonban gyönge szervezete 
miatt nem bocsátották a beteg szobába. Czak 
az ajtón ál nyögdicsélt be minden délelőtt.

Legrövidet>t> idő relatt. wasíillit Sürgönyczim : Zdazlóifydr, liAcz.keve.
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A mull tradíciói az a forrás, a miből a 
jövó fakad. így ':m nz aradi tizenhárommal is. i 
Merjük állítani, hogy ma mar elmúllak azok az | 
jilok. a mikor e tizenhatom nagy név meg egy 
párt -- a ni így ír n-mzet egy csekélyke része- | 
nek — lobogóján ékeskedhetett. Ma mar a ••- j 
lenltároin név az egy párt lobogójáról rákerült 
az egész nemzetére, az ország piros, teher, zöld 
lobogójára Az 11 tizenhár mt név ma mar Ital 
Isten nem a napipolitikai, hanem a történelemé .

Az idők folyásával n régi seb beheggedetl 
különösen miután azt oly jóságos kéz segítette 
hegeszteni, mint királyunk áldásdus jobbja, és j 
midón kél ev elölt az ünnepségen Széli Kál
mánnal együtt az egész kormány megjelent Ara
don és együtt ünnepelt a nemzettel, a tizenhá
rma vértanú emléke mintegy hivatalosan is n 
történelem es a kegyelet lapjaira jutott. Midőn < 
legfelsőbb beívelt is engesztelő .béklilékeny 
hangon szólnak a tizenhárom vértanúról elis
merve azok nagyságát, dicsőségét lehetetlen, 
hogy ezek ünneplése tüntetés, demonstráció 
szamba menjen.

Miután a gyanúnak Így még legkisebb 
árnyékát is eloszlatták, ki van zárva, hogy az 
aradi nagyok neve méltatlan helyre kerüljön.

Nem lehet többé az, hogy ilyen nagy ne
vek alacsony és kicsinyes szenvedélyek felizga- 
tásáni, az utczili hangulat keltésére felhasznál 
túszának. A midőn egy kormány maga is hozzá 
járult a nemzet ünnepléséhez, egyúttal kiragadta 
az ünnepeiteket a partviszályok és a személyi 
p ditikn örvényéből. A nemzet oltárképet állított 
martyrjainak s n kormány leplezte azt le. El 
ismertek, hogy a kik 1849. Október 6-án reggel 
részben golyó, részben bitó általi halált szen
vedtek egy nemzetért, egy hazáért haltak meg, 
s hogy ez a halál dicső, vértanúi balul volt ; 
elismerték, hogy ezek a dicső vértanuk ott áll
nak abban a sorban, mely a magyar nemzet 
nagyjait egyesíti Árpádtól Ko«uthig.

Tiszteljük őket, ápoljuk kegyelettel emlé
kezetüket I Boruljunk le sírjaik lóié s mondjuk 
el honfi szivünk hó imáját értük, kik halálukkal 
szentelték üteg dicsősseges életüket s lettek 
egy nemzet halhatatlan nugyaivá.

Választások.
Oödölló, 1901. október 2.

A képviselő választásuk Gödöllőn minden 
nagyobb rendzavarás és nevezeiesebb einócziók 
nélkül folytak le f. hó 2-án. miit ehó sorban a 
partok fegyelmezettségének, másod és harmad 
sorban pedig a megjelent nagyszámú katonaság • 
és cséndörség, de különösen azok parancsnok
ságai és vezetősége, valamint főszolgabírunk: 
Kapezy Vilmos, a III. oszt, vaskoronu rend 
lovagja es L»-nárd Pál esendórszázados, mint a 
esendörség parancsnoka tapintatos és előrelátó 
intézkedéseinek köszönhető Ok mindenütt ott 
voltak személyesen, ahol a pártuskodó felek közt 
valami diferencziát találtak és lecsillapítottak a 
czl vöd ókat.

Pedig a választás elnöke: dr. Freisinger 
Lajos — intézkedéseiben nem volt minden eset
ben tárgyilagos és több oldalról halottunk pa
naszt ellene a választóközönség részéről. Nem 
tudjuk például vajj<«n fölösleges óvatosságból, I 
Vagy miért tette, hogy a sajtótól s a hivala 
losan megjelent és fungiló községi jegyzőktől 
megtagadta a paszpartűkat akkor, midőn azz.d , 
boldog boldogtalant, ki es»k hozzája fordult, 
ellátott. A sajtó a nyilvánosság, a nagy közön
ség érdekeinek az őre. Hivatva van arra, hogy

— Hogy vagy, kis üdvösségem ? Mikor 
láthat már a te szerencseüen mamiul ? A kis be
teget nagymama és apu ápolták felváltva.

Mit állt ki az anya a két hét alatt I Ezt ! 
csak ó Imondhdtná meg. Bódultán tette meg I 
rendes napi sutáját. Délután csak ohnn házak- | 
nál tett reviwtieket. ahol nem voltak gyerme- | 
kék. Este ped’g a nővére társaságában, u ki i 
gyermektelen özvegy volt, ai Operában vagy a 
Nemzeti színházba ment, ahol szomorú előadást 
láthatott, mert hisz most bűnt volna vigadni és 
csakis orvosi rendeletből szórakozik És ez ok
ból kereste fej a korcsolyapályát is.

A lemondás, a gyötrődés, a rettegés két 
rémes hete volt ex, amelyet úgy szenvedett át, 
mint a iMgszánandobb martyr.

Ttioi felépült. Es 'áégy hét múlva, mikor 
á ragálytól menten volt bevitték az unt ja ágyá
ba. Hegyhátyné sírt és nevetett őrömében, mi
alatt a baba panaszon hangon rz-'IiiI meir.

— Hat te hol voltál azóta maniUskám. Zo
kogástól fulladozó hangon felelt a A’X-ik század 
kornéliaja. :

— Emésztett az ngodalom, a fájdulom 
utánad. te életem. egye’Ien czélju, öröme! 
Édes boldogságom édes üdvösségem

Kövér Ilma.
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a választás tiszlassógát ellenőrizze s így min
den pártnak, minden választó polgár jogának es 
igazságának befolyásolhatatlan védője, támoga
tója. azonkívül egy olyan bizonyíték a tiszta 
igazság kiderítésénél vitás esetben, melyre mind
két fel joggal hivatkozhatik. .

Miért kellett tehát éppen a sajtót kizárni 
a hivatalos elknőrködés jogából? Nem gondol
juk, hogv ezt a t. elnök úr előrelátásból tette; 
nem hihetjük, hogy ez mi elletnék egyenes kéré
sére. — mint na pertraktálva volt — történt 
volna. Hiszen éppen az ellenzéknek nx érdeka 
lett volna a sajtó jelenléte, mert hisz az nkaija 
— mint értesülünk — a nagy nyilvánosság elé 
vinni a választást, peticzióval támadván meg azt.

Hogy a hivatalosan — hivatalos fuvaron 
és napi dij mellett — megjelent községi jegy
zők miért nem kaptak mindenhová belépésre jo
gosító jelvényt: szintén nem lehet megérteni. 
Hiszen a községi jegyzők — mint közhivatalno
kok — a (örvény értelmében úgy sem kortes- 
kedhetnek s nekik végtére a községükben vá
lasztók j-'gai feletti őrködés pártkülömbség nél
kül kötelességük.

Nem volt helyes és talán jogos sem a va 
suti közlekedő útnak katona kordonnal történt 
teljes elzárása a publikum (dől. A vasúti állomás
hoz ily képen csak kerülővel, lakatlan helyen 
át a kastély park Kerepes felé eső részének tel
jes megkerülésével a téglaház h<»mok buezkáin 
keresztül lehetett eljutni, a korom sötétben ki
téve annak hogy a lesből, bárki léüthette a bé
késen haladó utazó közönséget. — Ugyan igy 
volt különben elzárva a tu só oldal is katona 
kordonnal úgy, hogy a város közepébe a vasúti 
állomástól csak hosszú kerülő utón, lakatlan he
lyeken át. — lőhetett eljutni.

Felszólalunk emiatt, mert a választás té
nyét nem farijuk elfogadható indoknak arra, 
hogy az abban részt nem vevő közönség zak
lattatok, s mert véleményünk szerint a pártok 
elhelyezése Inhetővé tette volna azt, hogy a fö 
közlekedési uivonal szabadon hagyassák.

A választás lefolyása a két hatalmas párt
hoz illő, igazán méltóságtelj' s volt. Az Olay 
pátiban csak az szült elkeseredést, hogy a har
madik szavazni szedő kii'döitségnél ahol először 
az újpesti Wolfner párt szavazott, nem csopor
tonként szavaztak a pártok felv.-.ltva s jjgy az 
újpesti Olay szavazók reggel 8 órától éjfél után 
2 óráigjvarakoztak. mire r Juk került a sor s ezért 
este többen (mint mondják 400 választó) sr.ava- 
zás n* ‘lknl haza is ment Újpestre. Ez lesz kü
lönben — mint értesülünk — egyik indoka is a 
peticziónak

A szavazás három küldöttségnél történt és 
reggel 8 órakor kezdődött illeg. — Az első és 
második küldöttségnél »*z  Olay párt egész nap 
többségben volt s többségben is maradt mind a 
választás lezártáig — e két küldöttségnél. — 
Hajnali fel öt órakor záratott le a szavazás, 
amikul a három küldöttségnél a következő 
eredmény konstatáliatottj:

Wolfner. Olay.
I Küldöttségnél — — 542 852

II. , -------- 435 889
III. » -------- 1391 868

236R 2109
szavazatot. Wolfner Tivadar tehát 259 szótöb 
segge) a gödöllői kerület képviselőjévé válasz 
titoit. Martincsük szocziálista 1 szavazatott 
kapóit.

Vdrjr, 1901. október 2.
A váczi kerületben három párt álott egy

mással szemben. A szabadelvű Majihényi István 
és Gajáry Géza é- a néppárti Bossányi György 
pártjai. A felvonuláskor leg-rösebbnek a Máj- 
thénxi párt nézett ki, később azo.iban kitűnt, 
hogy a másik két párt erősebb volt. A szava*  
zás eredménye a következő: Majihényi kapott 
611, Gajáry 790 és Bossányi pedig 869 szava
zatott s igy c két utóbbi közt polválasztás fog 
lenni.

Hírek.
Ö felsége nevenapja f. hó 4-én volt Ö 

felsége ii király neveiiiipÍH Gödöllő ás vidéke 
mint minden évbon ez idén is méltó módon ün
nepelte meg ezt a napot Hála ad*  isteniiszte- 
let volt n Kistély káp Inában, melyen Gödöllő 
intuligencziájii » a hatóságok és hivatalok teljes 
számbeli veitek részt.

Szomélyi hírek, dr. Csenge v Miklós 
királyi nljnrárásbiró szabadságáról vissza érke- 
kezett Gödöllőre és megkezdte működését a 
n km. járásit.róságniil. Deesy József járási 
szolgubiró egy évi tényleges katonai szolgalaté 
időjére élvezett szabadságáról f. hó l én meg 
érkezvén, elfoglalni hivatalát. — 0 r b n y Dé
nes és Szán t ó Fal h. szolgabirák f. hó lén 
kezdték meg 1 éli önkentesi tényleges szolgá
lat végett nyert Bzubndsigukat.

Áthelyesós. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Tóth Jenő tőketerepesi és Tóthné 
Hoffiuan Fridii csömörpusata-szent-mlhályí ál
lami elemi iskolni tanítót, illetve tanítónőt ai 
egri állami elletni iskolákor, rendes tanítóvá. 
Molnár Kálmánná szül, Kozma Ilona monori ál
lami elemi iskolai tanítónőt u csömör-puszt*  
szt.-mihályi állami elemi iskolához, jelen minő
ségben áthelyezte.

Esküvő. Huszerl Ignócz október 8-án -d. 
u. negyedfél órakor tartja esküvőjét az nszódl 
izr. templomban Seblesinger Terkával, Schle- 
singer Flóris és neje leányavul.

Ellenőrlési szemlék. A közbeesett kép
viselő választások miatt az ellenőrzési szemlek 
határnapjai a következőleg lellek megváltoz
tatva .- A köröshadaertffbeli ellenőrijei eeemlék: 
Aszódó n. n községházánál f. é. október hó 
23 án d. e. 8 órakor Aszód, Boldog, Domony, 
Verseg, október 24-én d e. 8 órakor Bag, Gál- 
gshéviz, Hévizgyörk, Iklad részére október hó 
25-én d, e. 8 órakor Kiírtai, Turu Zsámbok ré
szére ; Gödöllőn a nagy vendéglőben, október 
28 ón ti. e. 8 órakor Dány. lsaszeg, Kerepes, 
Kistarcsa, Valkó, október 29-én d. e. 8 órakor 
Gödöllő, Mogyoród, Szada Váczsztlászlú részére, 
Rákoskeresztúron, n községházánál október 31 én 
d. e. 8 órakor Czinkotn. Csömör, Pénzel, no
vember 4 én d. e. 8 órakor Nagytarosn, Rák"S- 
csalin, Rákoskeresztúr községek részére. A hon
véd ellsnórzési szemle Rák s-Kereszturon a 
községházánál november 9-én d. e. 8 árukor tar- 
tatik meg Czinkotn, Csömör, Nngytarcsa, Pécsei, 
Rákos-Csuha és Rákos-Keresztur községek ré
szére Gödöllőn, a nagyvendéglőbeli november 
11-éii d. e. 8 órakor Dány, Gödöllő, lsaszeg, 
Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Szadii, Vaczszt- 
lászló és Vnlkó részére, Aszódon a község 
házánál november 18-án d. e. 8 órakor Aszód, 
Bag. Boldog, Domon.v. Galgnbéviz, Hévizgyörk, 
Iklad, Kariul, Tűni, Verseg, Zsámbok községek 

I részére. A n é p f e 1 k e I é s i ellenőrzési szem
lék Aszódon október 19-en Aszód, Héviz
györk, Iklad, Kart.il, október 21-én Bag, Boldog, 
Galgnbéviz és Tűni, október 22 én Známbok, 
Verseg, Domony községek részére, Gödöllőn ok
tóber 24-én Gödöllő, V-dkó. Mogyoród, október 
25-éu Dány, Váczsztlnszló, Kistarcsa, Kerepes. 
Szadn. lsaszeg részére; október 28-án R á- 
k o s-K e r e s z t u r o n, RakosKeresztur, Czin- 
kutn, Csömör, október 29-én Rákos-Csuha, Pé
csei, Niigytnfcsii részére.

Tűz Szt. Mihályon. Dr. Csillag; Szilárd 
ügyvéd istálója szept. hó 25-én kigyulndt és le
égett. A tűz belülről keletkezett, ahol szalma 
és széna volt télire felhalmozva. A kár 91)0 ko
rona. Biztosítva volt az első magyar általános 
bizlosi'ó társaságnál.

Falusi igazságszolgáltatás. Mulatságos 
és egyben tragikus esetről őrlésit nagytarcsai 
levelezőnk. A liirben, mintha CHiik funnezia víg
játékról volna szó, házussilgtörési história szere
pel. Bnrta István, nagytarcsai teliénpásztor, aki 
már kenyere javát ' megette, deres fővel jvi- 
szonyt folytatott Sipiczkl Mihály szemrevaló 
feleségével. Baltának is volt élete párja, de a 
tehénörző dón Jumt ezzel vnjmi keveset törő
dött. Bnrtn Istvánná n minap aztán tetten érte 
uz urát “Sipiczkl Miliálynéval. A megcsalt asz- 
szony első dühében meszelöt ragadott és csúffá 
verte Slpiczkinét. Begitrttek neki ebben, a 
nagy legényfia, a'megesalt férj. Bipiezki Mihály 
és a falu egynéhány folháhorodott embere. Vé
gül pétiig az egész falu szeini-látára levágták a 
rossz asszony buját. Furcsa igazságszolgáltatás 
minden esetre, de radikális és, faluhelyen már 
így szokták csinálni

Figyelmeztetés Kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter 31375[9U1 számú rendeleté foly
tán 1901 évi október hó 1-től kezdve csakis n 
magyar korona országaiba szóló postautalvá
nyokat lehet n belföldi rözsaszinü űrlapon kiál
lítani, az Ausztriába, n megszállott tartományokba 
és általán a külföldre szóló postnubalviínyoK a 
nemzetközi sárga szinü űrlapokon óllitandók ki. 
1901 évi október hó l étől kezdve nz Ausztri
áim, n megszállott tartományokba és általán a 
külföldre szóló utalványokra nem elég csupán a 
rendeltetési helyet ráirni, de múlhatatlanul szük- 
sékes feljegyezni azt az országot, is, melyben e 
helység van. Kérem ennélfogva n közönséget, 
hogy saját érdekében kellő gondot fordítson az 
utalvány űrlap helyes megválasztására és kiállí
tására, mert oly felek kik helytelen Űrlapon ki
állított és ezért a posta hivatal által el nem 
fogadható postnutn'váliy feladását kísérlik meg 
a magukra hárítják a helytelen űrlapok pótlása 
szükséges tlj Űrlapok kiállításával és felszerelé
sével járó faradságot, költséget és időveszte
séget.

Gyilkos vadorzók. M Jt hó 28 án tilrt- 
tént, hogy Juhász Ferencz és Hrustvinszky Pál 
isaszegi kir. korinaurailaltni erdőőröket, tuidő 

Kart.il
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azok kötelességüket teljesítve, bejárták az erdőt, 
rejtek hol ismeretlen tettesek lelőtték és őket 
életveszélyesen megsebesítették, azután pedig 
elfutottak. A csendőrség ez Ügyben a nyomozás 
során kiderítette, hogy Sztahoroczky István kis- 
tarosai lakos a tettes, ki azonban igazolja alibijét 
és mindent tagad. Hrusztyinszky azonban szem
besítéskor rá ismert s igy le tartóztattatott. Ju
hász ki a bpesti szt. Rókus Kórházban a halállal 
vívódik — mind ez ideig nem volt kihalgatható 
s vele a gyilkos nem volt szembesíthető. /I nyo
mozás a tettes társak kézre kerítése Iránt fo
lyik.

Tűz Rákoskeresztúron. Nagy tűz volt 
a múlt héten Rákoskeresztúron gróf Vigyázó 
Sáudórné cselédlaka éget le. A kár 1000 koro
na. A tiiz gyújtogatásból keletkezett, Valószí
nűleg Jurányi Maria gyújtotta fel, hogy vele 
ott vadházasságban lakó Fábián Jánost — kivel 
már régebb ideje czivakodik — megbosszulja. 
Ember életben kár nem esett, azonban több 
gazdasági eszköz bent égett.

Magyarság. Ez a czime azon napi lap
nak, mely ma Mirgyarország legolcsób politikai 
napi lapja. Előfizetési ára egy övre 12 korona 
Főszerkesztője dr. Györffy Gyula orsz. gyűlési 
képviselő; felelős szerkesztője: Benedek Elek. 
A kitűnő napilapot ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Mutatványszámot egy hétig ingyen küld a kia
dó hivatal (Bpest IX. Calvin tér 8. szám.)

Korcsmái verekedés. Kristóf András 
péczeli lakos tánczolui akart mulatozás közben 
Fedorcsák Demeter vendéglőjében Péczelen a 
vendéglős szakáesnéjával. Az etikettet szigorú
an nit"F’izö koicsmáros azonban ebbe sehogy 
sem akart beleegyezni s ezéit megtámadta őt a 
mulató gavídlér. A dolog vége dulak"dás |-tt, 
melynek s■•rán Kristóf mindent összetört ami a 
kezeügyébe esett. Az eset feljelen letett

Lopások Gödöllőn. Még itt sincs a tél, 
nz apróbb lopások szezonja, már is több betö
rési esp’iöi értesülünk. E héten csuk Gödöllőn 
k-‘t eset fordult elő. Orgttvány Istvánnak az 
udvaráról egy favágó fejszét loptak el A csend- 
őrség ti lettest Dühít Mátyás 13 eves fin sze
mélyében elfogta A másik eset özv. Dudás 
Baltiéitól történt Ott meg a tornácz alól lop'ak 
el 2 zsák burgonyát miután bezárt kisajtóját 
feltörjék. Derék csendórségünk — e lopás tet
tesét. is kiderítette — 01 tér Sándor személyében.

A siketek hallanak A „D ie i I I u s t- 
r i r t.e Welt*  folyóirat, 27-ilc szama. Chis- 
wich Higlt Boád, No. 626 London, W. egy csu
dálatos kúra leírását tartalmazza siketség <»s fej- 
zugás ellen, a mely kúrát a beteg otlh n a la
kásán is alkalmazhatja és a melynek mindenkor 
kitűnő eredménye van. A nevezett lap ezt a 
számát mindenkinek bérmentve megküldi kívá
natra. aki címét « folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi. (52 —12)

Nyílt tér.*)

Nyílt levél.

Tekintetes Dr. L'reysinger Lajos kir, köt- 
jegytö urlios, — mint a gödöllői válási lókerület 
volt vdlastldsi elnökéhez. —

A tegnapi napon Gödöllőn lezajlott ország 
g\ÜI‘si képviselő választás alkalmával Tekinte- 
térséged e nöki minőségben ti nála igazolványért 
jelentkezett községi jegyzőknek azon kijelentést 
tette, hogy „mind kétfpárt bizalmatlan a községi 
jegyzőkkel szemben, tehát igazolványt nem 
adok “

Ezen kijelentés komoly alkalomkor — oly 
magos posiliórol téve mint a választási elnöké 
— sokkal nagyobb súlyai bir mintsem azt szó- 
nélkül lehetne hagyni s mint azt tálán képzelni 
méltóztatott, azért ugy a magam, vahimiiit a 
gödöllői járás jegyzői kara — reputáczntymnk 
érdekében felkérem Tekintetességedet szívesked
jék megnevezni azon forrásokat a melyekből 
értesüléseit merítette, hogy alkalmat nyújtson 
a stigmatizált. jegyzői karmik bárkivel — de kll- 
)onösen“a télre vezetett nagy közönséggel 
szemben bebizonyítani azt, hogy egyik politikai 
párt kortesül sem szegődött s a bizalmatlan- 
ság sem aj; egyik sem a másik párt részéről 
űem volt jogosult. — annál kevésbé indokolt, 8 
ízt csakis a szándékolt rosszakarót sugalmaz
hatta.

Igazság érzetében bízva szives értesítését 
vajból kérem.

Csömörön, 1901. október hó 8-án. 
kiváló tisztteletlel

Bitskey Gyula s. k.
____  községi jegyző.

’) B rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget 
* szerkesztő.

1OO OOO márka 1OOOOO.
Ornilhológitii faludat I

Valami egészüli uj és érdekes. Olvassa min
denki. mi ti teendő - 41)00 marka' nyerhet el. A 

• mi feladatunk, látni, ki kópe-t madárnevekből 
| vagy fajokból a legnagyobb névsor*  összehozni, I 
I mely munkánál csuk u következő betűk h.is/.nal- 

hatók, megjegyezvén hogy tt m.idaruevek neme- , 
tül Írandók le:

KKUKSSKAKLGPVKGDIHCETFRMNOVWOOSPSOYIHKTR

Madarak alatt immb-n tollas alla'ot értünk, 
mint pl.a tyuk. a varjú, minden éneklő madaruk 
Rtb. Egy-egy betű annyiszor alkalmazható egy 
madárnév k »pz *sér ,, an tysíor az a fanfa-bi 
jegyzékünkben előfordul, pl. a galamb, leikül., 
tengelieze stb. Mindenkinek, aki legalább, vagy 
több mint. 25 különféle madárnevet beküld, 4«NM) 
márka vagy kisebb dijat adunk teljes összegben. 
N a p o ii t a n a g y <1 i j n k a <1 a t n a k k i I 

Ha a névjegyzék kész, akor iöIis" ki az 
alábbi rovatokat pontosan és küldje be címünkre. 
Hozzá csatol eg}' bérmentesített es uiegcziinzvtt 
levélboriiékot és megkapja erre a dijai. Ext az 
által nyerheti el, ha előfizetője lesz, a ,Die il
lustrirte Welt" folyóiratnak.

Mindenkinek, aki 25 különféle madárnév 
Jegyzékét igy beküldi, dijat adunk és dijaink kö 
vetkezőkép osztatnak ki : Az egy napon érkező 
legjobb névjegyzék beküldőjének egy aranyórát; 
a második legjobb feladat megoldónak naponta 
egv pompás tea szervizt ; a következő hét lég 
jobb megoldásnak naponta egy-egy K.mr ih-S.i- 
kili gyémánt és rubint g.Uirúi ; a következő leg
jobbnak egy arany ajándékot. Az ezek után jő
ve helyes megoldás mindegyike egy szolidérfakil 
jutalmat nyer. A dijak naponta kiadatnak. Nvin 
kell tehát, az eredményre sokáig várni. Nem 
tesz külömbségel ii nap késői vagy k<U;í 
óráiban k 'pitik <» favelótríeendője mindősz- 
sze az, hogy e hirdetményt hozzánk csa
tévá küldje és lm mndárnévsora a le\el 
vétele napján a legjobb, megkapja az aranyórát, 

I lm második legjobb megkapja ii ihen-szervfat síl».
D jut mindeneseire nyer. Ez nem hamis szédül- 

| géR ! 1.000000 előfizetőt akarunk összehozni s 
I ezért ni in kérünk pénzt, amig nem tudja, milyen 
I dijat nyert nz ön megoldása. Naponta délután 4 | 

órakor egy bizottság bontja fal a leveleket és | 
| osztja ki a fent jelöli módon a dijakat, ekk r 
, közlik önnel, mely dijat nyerte el és lm azzal 

nmg van elégedve, beküldi a „Die illustrirte 
I Welt“ re uz előfizetést $ n díj cziméi'e azonnal 
' megküldeiik. Gondos csomagolást biztosítunk. 
| Sokan fognak csodálkozni és mondjak majd, hogy 
1 ilyen ajánlat lehetetlen

De birtokunkban van a pénz és a tekintély 
és nagyon jól tudjuk, mire vállalkoztunk s lm 

' e kivaló eszme révin fokozatosan egy millió eh>- 
' fizetőt szerezhetünk, akkor tudjuk, hogy ez az 

egy milliö ajánlani fog barátainak és 
ezzel előfizetőink sz- nm idővel megkétszerező- ■ 
dik. Készek vagyunk 5000 fontot (több mint ' 
10000 markát) áldozni, hogy czélunkat elérjük 
és lm ez összeg elfogy, visszavonjuk a felada
tot. No várjon telmt, amig elkésik I Arra számí
tunk. hogy számlánk 1902. januárig kimerül.

Függetlenül a többi díjtól Ígérünk annak, 
aki a legszebb és legjobb nv-dar névjegyzéket 
küldi be, egy külön dijat ezer márka aranyban I

A bizottság naponta kiosztja a dijakat, a 
külön dijat azonban csak 1902. márczius hónap
ban ajándékozzuk oda. Minden madárnév, mely 
a h-xikonban előfordul, elfugudtatik.

A „Die illustrirte WíU*  ef/y mindéit lekin- 
tétben stolid u illáiul és kötelrietlnóieinknek pontosan 
meg/'eleiünk. .4 legjobb ajánlatok állnak rendéibe 
tétünkre; Londonban min len hirdetési iroda és 
minden ütlelember feliüldgositihl nyújthat felölünk.

Név és czim ......................................................
Kérjük a levelet kellően bérmentesíteni. 

Nem kellően, vagy éppen nem bérmentesitett 
leveleket nem fogadunk el. „Die illustrirte Welt*,  
G'dt) Chisiuick Híd Lioad} London, W, England. 20—6

Megfojt ez az át
kozott Köhögés

Köhögés, rekodteég és elnyílkásodás ellen 
gyors ós biztos hatásnak

Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem rántják és kitűnő ízűek.

Dobosra I korona és 2 korona.
Próbadoboz 50 fillér.

Fő- Ab szétküldést raktár.-

..Nádorgyógyszertár
Budapest, VI. Váeai-körut 17.

Kapható Gödöllön : Rzentmiklóssy Bála cyógyszer- 
táróban. — Alberti Irsán ■ Lángból Gyula gyógy- 
szei tárában. — Aszódon: Sárkány László gyógy

szertárában. 1—30

Egger mellpasztilla 
raakhamnr meggyógyított.

ítéljen |

1901 V. 309 G számhoz 1901 v:jh. 725 szátu.
Árverési hirdetrióny.

Alulírott kiküldött bíróság' végrehajtó ezen 
nel közhirr- n-kzí. hogy a gödöllői kit. járásbí
róságnál 1901 évi V. 309 számú végzésévé! dr. 
Eng'-I Igtmcz bpesti ügyvéd aha képviselt Bau
er Mm vegrelmjfal" rés/.ere Hchmiedlechner Nán
dor es neje végrehajtást szenvedett ellen 1796- 
Kor. — Fii. követelés és jár- erejéig eliendelv 
kielégite-i végrehajtás folytán végrrh-jimH szen
vedettnél h-foglalt 2328 K — F.-re becsült in
góságokra a gödöllői kir. járásbíróság fen i sx;v- 
inu végzésével az árverés elrendeltetvén annak 
a Wolff Gyula 80 kor. Marék .József 321 ko
rona 80 fii.. Beliexay Béla 042 korona és «tk> 
fahilfo<laltnt"k követelése erejéig is, miwmiyr- 
a/.ok törvényes zálogjogot nyerlek volna, vég- 
relmj'rt’U szenvedet' lakásán Rákos 8zt. Mihály 
leendő megtartására határidőül 1901. évi ok 
tő bér hó 16 napján délelőtt II órája tüio- 
tik ki. mikor a biróilag lefoglalt zongora, szo
babútorok, varrógép, biliárd asztali k, kávéházi 
berendezés, tehenek lovak, kocsik s egyéb ingó 
ságok a lngtöblM‘t Ígérőnek készpénzfizetés mel
lett, szükség esetén beesáron alul is el fognak 
adatni.

Felhivatnak mindazok, a kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőző kielégitteteshez tartanak jogot, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kikő dötinek vagy írásban 
beadni, avagy pedig szó'val bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek tv 
bíróság tábláján kifüggesztését követő nnptóU 
számittatik

Kelt Gödöllő 1901. évi szeptember hó 15 
napján.

Trsztyánizky Kálmán 8. k
(P. H) kir. bír. végrehajtó.
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A Pesti Nap-ló »i 
utóbbi órekben ai elő- 
flzetólnek adott órtAkoa 
dia/.Hid ajátrdékok róván 
a« ogósz művelt magyar 
társadalom ollsmeróeét 
vívta ki megának, ai idén 
az midiéinél ie pompáeebb, 
gazdagabb t^lbum formá
jában, gyönyörű díszkő
iéiben a inüvósiieaen 
llluiztrúlt

Költőn 

alhtiinAl 

s.éntix .löflzotöin.k kitté- 
cnonyl ajándékul, melynek 
eddigi knedásii a Wodia 
ner I1’. éa fin! ceógnól 
ötvenhat koronába ke
rül, a Pesti Napló még 
bórltott tartalommal uj, 
kvárlkladátiban'

A „PESTI NAPLÓ-
Egv hómipra . . .
Negyedévre . . ,. 
Félévre . . ... .
Egész évre. . . .

teljesen ingyen
1 karácaonyi ajamUkul 

; adja minden elóíiee- 
tőjének. Megkap*  

, hatja a dteamiivet díj
talanul mindea újon*  
nan belépő előfiaetö.- 

' is, aki ea óv burmety 
napjától kezdte meg*  
■zakltás nólkül — akar 
havonkint is — fél
évre előfizet a Pesti 
Naplóra.

Azok az uj előfizetők, 
akik a Paati Napló 
iéiávl előfizetési-útja? 

| (14 koronát) egyezerre 
beküldik, as iHusalráli 
dtezea HIMI< Y- kLBl - 

: MOT, tnlg a kótilel 
tart, forduló poatikinU 

I megkapjak, de ucakk 
eiakis ujabbi s havi; 
előfizetőt utaa tarthat 
ank Igényt a Költők 

| albumára.

előfizetési Am :
. 2 kor. 40 «l>.
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Az i'löfizeít'si- pénzek a „Pesti Napó“ ki 
adóhivatalához (.BuiDpeHt.. Teréz-kórut 28. hz) 

küldendők.).
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Mellékjövedelem.
Intelligens urak, foglalkozásukra 

való tekintet nélkül, minden állással össze 
férő mellékjövedelemre tehetnek szert. ;

Nem kell hozzá sem szakismeret, sem , , 
nagy fáradság. '

Barátaik, ismerőseik körében kell i > 
csak tevékenységet kifejteniük e minden I , 
kétségen felül tiszteletreméltó mellek- ; ; 
jövedelmi forrásnak minél nagyobb mér- i j 
lékben való kiaknázása végett.

Teljes felvilágosítás azonnal ; ; 
adatik. ; ;

Akik erre vállalkozni hajlandók, küld- , , 
jék pontos ozimmel ellátott ajánhitnikat, ] [ 
(melyek rögtön továbbutalnak)^,Mellék- ; 
jövedelem" jelige alatt nz 
.ÁLTALÁNOS TUDÓSÍTÓ" hirdetési I j 

osztályához, i i
Budapest VII., Erzsébet körút

Életmentő L_ _
gyakran a pontos óra. 

Valódi 

schweiczi Reinonloir zsebóra 
kitűnő minőségben

ftT húrom forint
(öl r postaköitoégi 

utánvét mellett rendelhető

SERÉNYI órásnál
Budapest, VII. Erzsébetk'orut 28. sz. I. em.

Képe, árj,g)-,ák ingyen. j

11 Majdnem Ingyen '!
.878 értékes tárgy csak 3 kor. 60 fillér.

1 finom óra, lánezal 3 ovi jó'alds melleit, 1 drb. selyem 
url nyakkendő, legutolsó újdonság ! L drb. csinos simili 
gyómánl nyakkendő-tő, 1 drb. három részből álló gyö
nyörű íróeszköz, 1 gurnituru, mely kózelő, gnilór ós szn- 
bsdsáru mellgombukból (double-areny) arany áll, 1 pá
risii aői broe, 1 drb. gyönyörű férfi vagy női gyűri! 
utánzóit aranyból, drágakövei, 1 pár gyönyörű női fül- 
bevíló RÍmll gyémánttal. 1 drb. j dllatu pipere siappan, 
1 drb -nvakék keleti gyönygökkel, 1 drb. hasznos rsob- 
konyv. 1 drb. borostyán szivar szopóha, 1 drb. esebkés, 
1 bőrpénztáreza, 1 gyújtó eszköz, 20 drb. levelezési esi- 
köz és még 300 drb. más hasznos és a háztartásban 
2-3 szükséges tárgy — Ingyen.

Ei mindöBiie, ai órával együtt, a mi maga megéri 
a pénit, oeak 3 korona 60 fillérbe kerül. Mindéi, 

utánvét mellett küldi a krakkói árukiviteli ház.

F. Windisoh, Krakau 23. sz.
Nem megfelelő árukért a pénzt visznkUldjük.
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KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓDO.Y

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart mindenféle kopoi-HÓIiból. Érez, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba bebuzatok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával fiMT" álissx.en uvászkocisi 9M1

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.
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II Gvászjelsntések egy óra alatt szállíttatnak. 39—M ■

II Saját Itészilóail <1 ióh ey-ytiizerü polyAvi bútorok I I
II kaphatók a legolcsóbb szabóit árakon Aszódon, Kurás Pál éoiilet- és jntibutor-nss- I 1 
• • talonnal. | (

Saját Itészilóail iliez.eHÓH ou-ywx.erik polgúri bútorok

Viazont elíki'iin*itók,  kedvező folt ól elek mellett, k<-i-.-hI et uel. !
Hazai Ipari __________ „EMKE" padlofénymáz! Magyar gyártmány!

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

padi ó-f é n v m á z t,EM K E“
s igy elérjük, hogy kitűnő legjobb m-.gyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék 
az „EMKE" javára szolgái A Berkes féle .EMKE" padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert„EMKE" javára asolgAi A Berkes féle .EMKE" padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
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Berkes fele 
Berkes-félt 
Berkes-féle 
Berkes féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes féle

.EMKE' 
.EMKE" 
,EMKR" 
.EMKE" 
,RMKR“ 
.EMKE" 
.EMKE" 
.EMKE" 
.EMKE"

szobapadló fénymáz: rögtön száriul s igy a fényezett szoba már 1 óra múlva használatba vehető, 
szobapadló-fénymáz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen Terpentin szagot unpokig a szobákban tűrni, 
szobtipadlé-fénymáz: mosható, 8 szárazra törülve fenve még fokozottabb, 
szobapadló-fénymáz: víztől nem lesz foltos, mint n többi lakk.
szobapsdló-fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
szobapadló-fénymáz: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik, 
szobapadló-fénymáz: m-zaszel hígítható.
szobapadló fénymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szolnipiulló-fénymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 kir-oss. iivejr bórmentve Inii-liovA, ii kor.
Gyártás és fóeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad. — Eladási hely.- Murczkó Endre kereskedése Hatvan Kitin Adolf Csegléd, 

Turnay l’nl vas kereskedő l jpest. Berger Vilmos Jász-Berény, Boros B. I'étez Mór Szolnok. 8-H

Nyomatéit az aszódi kir.javftó-inlézet könyvnyomdájában
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