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Munkások az ország’óvíili'sbeii.
A törvényhozás bizotbágaimik száma 

egygyel szaporodóit, s okunk van azt a 

bizottságot nagyobb örömniet üdvözölni, 

mint számos uj intézményt, melyek nagy 

összegeket nyelnek el. Az uj bizottság a 

munkásiigyek számára alaku't s a naty 

szjcziális f. indatok rendezésére van hi

vatva. Ila a bizottság helyesen fogja fel 

a feladatú1, ha modern hinnúi us állás

pontra helyezkedik és szorgalmasan fog 

dolgozni, munkájának áldásos hatás i érez

hető lesz az ország lej tovább eső részei

ben is, .mindenütt, almi munkások vaunak. 

Kár, hogy hamarább nem gondoltak erre. 

Hasztalan csinálnak nálunk a munká.kér- 

dések tekintetében slruczpolitikál, haszta

lan kicsinyeljük a magyarországi szocziá- 

iistáknak valóban kié Íny seregét a mun

kások nálunk is dörgelik az alkotmány 

háncsait és csak évek kérdése, hogy mikor 

fognak diadalmasan bevonulni a sánczok 

közé, ho,.y mikor fogják ők is kivenni 

.részüket az ország sorsának intézésében. 
Mértékadó helyeken már nem zárkózhat

nak el azon tény elő1, hogy a választ, st 

czenzust le kell szállítani. Ez kél-három 

éven belül meg is fog történni, amikor is 

a czenzust hat legfeljebb nyolcz koronában 
fogják megállapítani.

Persze, az n mi elég az üdvösségre.

T ARCZA.

A rongy.
I.

‘ Hajnal feló egy könyörgés volt már vala- 
menyi czigánynak a szeme, hogy: az úristen 
Áldja meg az uruluit, no kiírassák tovább is a 
„kerek oz a zscmlyeu-t. Ezt Imzutia tudniillik 
éjfélelötti tizenegy órától uz az öl kivasull urczu 
megyei ur, akik u kávéliáz asztalán komi inált l 
hadgyakorlatokat rendezlek a pezsgös palaczkokból. ' 

Színben a hangulatot nagyon bajos kifejezni, i 
meri egy zagyvalék volt már ott a levegő, a zeile, ' 
u beszéd, minden. Mert a levegőt majd, hogy ; 
harapni valóvá tette a füst, a zene kalamajkát járó 
hangzavarrá led, u társalgás meg vilus-tánezot 

járt.
Veéry Pál ur volt a duhajkodás hőse, az 

•ö tiszteletére rendezték ezt a hétszer görbe estét : 
most nevezték ki vármegyei másodaljegyzönek, 
— és mert tombolt benne u szerénység ; ö volt 
■dz ünnepség vezetője. Kívüle még négyen verse
nyeztek a pálmáért ki issza a lobbit az asztal 
■alá, ellenben eddig még egyiknek sem sikoiült 
elnyernie u babért, mert valamennyi pahiczk az 
asztalon volt és ők sem szót akoztak még nz 
asztal alatt.

pattant ki Veéry arczára, amint a kávéház túlsó 

sarkúba pillantott:
— No né: A doktorkn ! Tessék a szolid és 

erényes eletet élő bácsi, aki hajnali tudom is én 
hány oruker egy pohár viz mellett gubbaszt.

A többivkböl dűlt a kuezagás, Veéry pedig 
inLdenkép szellemes akart lenni:

— Vagy talán őzt is Eszkuláp parancsolta 
meg a Követőinek ? Ugyan mindenféle Szent 
Gelérusz áldja nmg: jöjjön már ide klzibónkl

Berla doktor, egy vibráló nézetű Hatul em
ber, aki eddig újságok rnögó lemelkozvo ült a 

| kávéház másik végén, úgy gondolkozhatott, hogy 
a filozófoknak nem minden esetben, de a becsi- 
pelt embernek mindig igazat kell adni. Fölkelt 
hat és odúméul a kompániához.

— Miképp kei ült maga ide, doktorka? — 
kérdezte még mindig csodálkozó tekintoltel Veéry.

Amaz minden hangsúlyozás nélkül, egysze

rűen beszéli :
— Fájt a fejem. Nem tudtam aludni. Le

jöttem egy kicsit újságol olvasni.
Az öl bácsi egy hahóiéba tört ki :
— No szép kis szórakozás hajnali három 

órakor.
Veéry uj szivarra gyuj'ott:
— 11a szépen megkérem doklorka, iszik ve

lünk egy pohárral, ugy-e?
A másik mosolygott :
Ez ugyan nem mondható valami józan dié- 

I tónak, hogy éhgyomorra pezsgőt igyék valaki, 
j különösen, ha a valaki: orvos, no do nem baj. 
i Ejynl — szót p burai f »gva.

A czigányok kegyelemkúrö tekintetének úgy 
látszik mégis megvolt u hatása, kozol voltak ah
hoz, hogy más helyütt folytatják a pezsgös üve
gek man5vrirozás.it. Evy^zm-rn a diádul vénása

ME'i.li'.l. NIK MINDEN VASÁRNAP.

l.kbis szerkesztő: Nyiry Lajos.

ha a uiuná isok pjhtikai jog-i' l'itcricsH- 

: jak, jobii megélhetésüké t kell sokat lenni.

Hisz a szocziali*Iák  is csak azért harczol- 

nak aczenzussal, nem nép politikai jogai

ért hanem hogy a tömeg részére anyagi . lő- 

I nyöket szerezhessenek. Mem is annyira poli

tikai és társadalmi harcz ez, hanem harcz 

a kenyérért.

Az uj lö-véni hozás uj bizottságának 

feladata, hogy azt a liarczot megszüntesse, 

hogy békét kössön a zúgolódó tömeggel s 

leli tőiig enm lt javát mozdítsa elő. Ez a 
tömeg vétőnkből való vér, testünkből való 

test, amely hibái és nyomorúságai daczára, 

úgy szer, ti ezt a hazát és úgy áldoz érte, 
mint az ur.

El kell ismernünk a földmivelésügyi 

miniszternek azt az érdemét, hogy ebben 

i az irányban nagyszabású, maradandó míi- 
! veket alkotoll. A gazdasági munkáspénztár 

I például áldásos nagyhatású reform, s kö

telessége a birtokos osztálynak, liogy azt 

! folyton tőle telhelőleg támogassa. Ha az 

uj bizottság a munkás pénztár által meg

jelölt irányból folytatja működését, ennek 

sikere nem fog elmaradni.

Tartsa szem előtt a társadalom, hogy 

midőn szocziális kérdéseket akar megol

dani, áldozatokat kell hoznia; épen úgy 

mint 18 b: n a földesuraknak, midőn jobb- 

bágyukat felszabadították. De ezek az áldo- 

I zalok megfogják hozni gazdag gyümölcsei-

Szerkesztőséi) és kiadohi rutát :
Aszódon, Grosz. K. papirkcreskedéíébun.
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k’pi ;•/ p<>p<z társ'Hlnlomii'ik. Tarjuk szem 

előtt, hogy szép szóval, hazait is liázisok- 

szigoru törvényekkel es magas mentekre 

való hivatkozással nem lehet halni az ön

tudatos <á művelődön, elnyomottsága daczára 

művelté lett munkásra, hanem csakis az ö 

előnyére való szocziális reformokkal. Ké

szítsük elő az időt, amikor a munkások is 

be fogják küldeni megbízottaikat u díszes 

országházba, amint már azt Európa leg

több kullur államában meg is teszik.

Az adó emelések küszöbtál.
Szeretnék megkérdezni Magyarország 

lakóitól egyenként, vájjon me.vannak-e 
elégedve adójukkal?

A kormányelnökön és minisztertársain 
kivíil bizony senkii sem találnánk széles 

[ ez országban, akitől igenlő választ kapnánk. 

Dehát szegény magyarom, hasztalan min
den, azért az adót méfais csak emelni 

í fogjak.
Talán a képviselő urak megválaszlá- 

I sukkor egészen mást Ígértek? Furcsa, mi 
| sem gyengébb a r'ppm.ő szórni', s azért 
i az adót mégis emelni fogják. Az adóemt- 

lés, azonban korán'se higyjiik, nem a mó
dosabb osztályt sújtja. De ez nem is lehet. 
A mi adóviszonyaink most is olyanok, hogy 
a pénzszerzésnek ezen módját már is a 
legszélső határokig tolták. Akinek Csák öt 
korona az eddigi adója, bízvást elhihetjük, 

; nem űzethet többel, nagyon hiányát érzi

— Kicsoda ? — kérdezte Veéry.
— Miattam akár az egyplomi khedive neve

tett Berla doktor.
Veéry kuszáit nézete egyenesebb lett :
— Jól van. Éljen az a kbcdive ur, vagy 

kicsoda, — de Csak második sorban. Ki a vivát 
elő zör ?

A doktor arcza derűs maradt :
— Föltétlenül az akit ön mar.
— No, megmula'om, hogy én szeretem a 

doktorokat, iszunk hát az Ön főnöke, a kórházi 
főorvos feleségének az egészségére,

És koczczintoltak, de mintha valami kelle
metlen homály borult volna a doktornak a tekin
tetére.

Egyik íicsur — valami tizennyolez éves le
hetetett és örült, hogy ö ma Muminot iszik egé
szen komolyan — a jföldkerekség legártatlanabb 
képével fordult Veéry felé :

— Te Pali, bizony hton irigyellek.
Tulán a távol morajló vészt érezte inog a 

doktor lelke, mert xni’it'anul ő vágóit közbe.
— Igyon miért iiigyli Veéry ural?
A zöld kis íicsur íulöllölto a jelentőséggel 

leli arczat:
No, hallja, hát csak nem utolsó dolog 

föorvosnó kegyeivel dic.-ekedni ....

A d-ik'or szumóböl menten s ikra pállani ki.
A teljesen elázni készülő kau.aszliu pedig 

sóhajtó iri,.ykcdcsscl röhögte:
— Volnék liz esztendővel öregobh I . . .
Vei’ry eddig boldog inegclégedel'soggel hall- 

giil'.ii a p ír! o«zótle' Nem lar.olla * ii ^■‘‘gm-m’k,

uz egyedül elismert kel
lemes izü természetes 
*4«a hashaj tó szer,
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(>ren csekély összegnek is- De őzért az 
adót mégis emelni fogják.

A képvi-elő ur.-k már régebben meg
szavazták az uj fegyvernem szaporítását. 
Ez kiadás nélkül nem mehet, a pénzbe
szerzés legkönnyebb fajtája az adó, tehát 

emelni fogják.
Az országházit legközelebb a honvé

delmi miniszter az ujonezok létszámának 
felemelését fogj i kérni, csak húszezer 
ujonezra lévén szüksége. És ebben nagyon . 
is igaza van. Lelkiis nerele bizonyára na- i 
gyón nyngtalanitá, ha a s >k f nyes fegyver | 
ember nélkül heverne s nem lenne, aki , 
kedvére pull'ugh Iná velük a már u yis 
romlott levegőt. Hnszezer emberrel több 
ujoncz kell, t hát az adót emrli i fogják.

A tisztviselők fizetésének emelé-e való

ban nélkülözhetetlen. Ah adóemelésnek ta
lán ez a legigazságosabb és legre dhabb 
alapja. A lis.(viselők fizetésének emelése 
tehát hovatovább befejezett lénynyé válik 
s hogy létezhessék valaki, aki ezt az adók 
emelése né’kűl Kérésziül vilii tőnek (adja, 
alig hiss ük. Tehát íz adót emelni keli és 

emelni is fogják.
1’.maszk dilink, hogy n'ncs állandó 

magyar udvar atlás, tehát lesz ez is, mi 
sem könnyebb ennél. Tartunk állandó, fé
nyes magyar udvarul stereket, díszes test
őrökkel, fénnyel és pompával, mint ahogy I 
ezt a legelső magyar ember állása, szent . 
István koronája viselője s utódjának tiszt
sége megköveteli. Meglesz, — de a czivi- 
listát fel leli emelni. Tehlt az adót ismét 

emelni lógj k
Koránlse vádoljuk ezért a vezető 

embereket. A társadalom a hibás, az egész, 
az összes Iá sadalom, a vén Európa. A 
nagy békét vásároljuk ezzel a horibilis 
összeggel, l’.ur pa békéjét, amely béke ter
hesebb egy kisebb szabású, kudarczczal 

végződő háborúnál.
A oivilista felemeléséért nem igen 

fognak sajongni a keblek, csak egy kis 
liaz li s máz ne hibázzék. A kiegyezés 
után önkényt ajánló tünk a sokkal gazda
gabb lárso szágokkal egyenlő összeget.

Emelni fogják tehát az adókat. Válla- 
ink a szomorú és súlyos terhektől meg
görnyedlek s ki merne ily körülményéit 
között a nemzet nap-zámosainak, a taní
tók fizetésének javításával gondolni? Pedig 
ők a legérdemesebbek lennének rá.

A nagy Bisinark francai országon ara
tott nagy győzelmet nem a dicső hadvezé- 

hogy közbeszóljon. Most egyszerre felütötte a 
fej él :

Te gyerek, mi volna akkor, In öregebb 
lennél ?

A kis tnuni.il >r.ó cselt in tett ogyet a nyel
vével :

— Hát elcsókolnám a kezed alól az asz- 
szonykát.

— El o ?
— De el ám I
— Veéry íjkára szuverén mosoly suhant:
— Szüless meg akkor még egyszer kicsi

kém I Sz.relnéni az: az eleven embert látni, aki 
azt az asszonyt az én kezemre 1 elüti I . . .

Borin doktor hidegen, külső izgalom nélkül 
fölkelt.

— Hová megy? — kéidczték csodálkozva 
A doktor Inogja maró volt:
— Akár inkább hu'.ikln, ahol nincs ugyan 

megyei második aljegyző, de zsakhoidó sem, aki 
hazudik : asszonyról hazudik.

II.
A két rcndéngolos ur komolykodott mint 

akiken a vi'ágbéko nyugszik.
A doktor szava egy jog volt, de nem igen 

lehetett volna rajta lékel törni: szilárd volt és 
tömör.

-- Uraim, to:mészetes, lu.gy a segédein 
recdelkezénikro fognak állni Engcdclmükkcl azon
ban egy pillanatra eltéiok n formáktól és '.udlukra 
adnék valamit.

A kél redéngót vértéi n maradt.

ASZOD és VIDÉKÉ 

veknek sem a fényes és drága kalonákmtk 
hanem a szegény ét szer, ny tanítóknak : 

tulajdonította.
A tanítók lelkiismeretességüktől függ 

a jövő Magyarország társ id.dinámik fejlő
dése és sorsa, és az ily nagy felelősseggel 
telt állasért, mivel sem fizetünk. Pedig, ha 
már emelik az adót, mégis csak ók érde
melnék az igy befolyó összegnek legtia- 

gyobb részéi . . .

Fővárosi levél.
— A hétről. —

Október 15.

Tem fűnk és ünnepeltünk. Elkísértük 
utolsó útjára hazafias bánattal telve a tisz
teletteljes, agg matrónát, a haza atyjának 
hii áp.rlój t. szerető nővérét, Rullkayné 
Kossuth Lujzát. S megünnepeltük a kiváló 
zenei ti Jósnak idő.b Ábrányi Kornélnak 
nyolczvanéves szü'etése napját, nagy ün
nepélyei és lelketindiló mély érzéssel. De 
nem szűkölködtünk, a héti n pikanléri iában 
rém. Óriási szenzácziókéut járta be a hír 
a városi, hogy gróf Eszterházy Jenő kilé
pett a jezsuita rendből. A magas phanta- 
tiak tüstént a szerelemmel hozlak kapcso
latba és regénybe illő részletekkel tárgy 1- 
táka megtörtént házasság részleteit. Persze, 
az utóbbinál egy szó sem igaz. Gróf Keg- 
levich István újabb szereplése szintén s< n- 
salió számba megy. Ki hitte volna, a büszke 
és dcljfós úrról a volt intendánsról, hogy 
ennyit-.) megváltoznék I A ki könyörtelen 
daczczal nézett le mindenkit ha megmondta 
nyíltan az igazat, ha szemére vetette bát
ran és őszintén a számos és felette súlyos 
bib it. Most búcsúzó h.veléb n szentimen
tális hangon könyörög és mentegelődzik 
avval, amit keresztül vinni óhajtott. Mintha 
az a sok idő, melyet az intend.nsi szék
ben töltőit egyébre sem lenne elegendő, 
mint a nagy — semmire. 1 izmötödikén 
kezdődött az országos katholikus kongres- 
su) harmadik nagygyűlése. Sokkul népe
sebb volt a tavalyinál, körülbelül négyezer 
ember gyűlt egybe, budapesti és vidéki 
fé.uruk és köztük számot notabilitás. T)c a 
budapestieket leginkább érdeklő dolog, a 
lóverseny, amely e héten sokak fájdalmára 

ért véget.
Az országházi ülések kö ül a let na

gyobb érdeklődést keltitle, a minist: relnök 
programja. Csak három főtárgyat fo nak 
emelni, de azt tetemesen. A czivilis'át, a

— Azt, — folytatta Béila doktor: — hogy 
ez a megvorekedés nem lesz megoldás. Asszony
ról, úri usszonyról hazudott egy ur: rongy lelt 
bt tőle. Ez a megvoiokedés újból lovaggá üli öl. a 
rongyot ped g felró szokás dobni.

A két rodéngót meghajtotta magát:
— Ez. a rongy a mi segi'ségflttkkel nem 

lösz lovag. Mi csak sértésről tudtunk, részletről 
nem. A rongyot félre szokás dobni ....

Fáy Nándor.

fiz én szerelmem.
Tudom hogy <o/< sc li'se cwj/ám, 
Más Istened van. mást imádok én, 
Tudom sóhajtás, l.öny less ni élet 
Csak élni vágyom, s ssirelni téged.

Tudom nem egyit csaltál meg eddig 
Ősivel űrt etivvil sorvadt el mindegyik, 
Tudom karod utánam mást ölelget, 
Csak élni vágyom s ss< vetni tébcd.

Dr. Simái Ödön.

Egyetlen egy....
Egyetlen egy gyógyuer lehet, 
Mely meggyógyítja lelkimet, 
S c gyógysser mely késet jó 
A — temető.
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tisztviselőit fizetéséi, és nz ujonezok lét. 
szárnál. Ez utóbbit csuk húszezer emberrel 

Érdekes látvány volt hétfőn a villamos 
mentókésziilókkel történtpróbgmentés. Evek
kel e, előtt kísérleteztek ennek egy fajtá
jával és az eléje helyezett fabábukat meg 
is mentette a villamos vasút elgázolüsától, 
— de helyette annyira össxeszoritotta, ott 
hagyva az < kimentés munkájának nyo
mul. hogy oly kegyellenül még a kocsi 
sem hátúk áldozatával. Harmadizben tar
tottak most próbát. Az. első Komáromyé 
a mely földig érő hálóból áll a végén vas- 
ruddal, amely ugyan megakadályozza az 
elgázclást, de az. áldozat a nagy dobástól 
az uj készülék szerencséltette koponyare
pedésben okvetlen elpusztul. Utánna Fé
nyes Miklós mutatta be az amerikaiak 
mentőkészülékét. A könyörtelen csak fel
nőtt embereket óvja, a kisebbek miatta 
bátran elpusztulhatnának. A többi harmincz- 
egvre csak a jövő hetekben kerül a sor.

I I I R EIC
A villamos vasút ügye. A Rákospalota, Fut, 

Mogyoród, Veresegyház, Szada, Gödöllő és váczi 
helyi érdekű villamos vasút ügyébén a tervező 
bizottság gyűlésre hivatott össze Váczra azonban 
tagjai közül csak kelten jelentek meg s igy a 
gyűlést — mdyen az előmunkálati engedély ké» 
rése tárgyában akartak határozni, nem lehetett 
megtartani. Minden őseire különös dolog, hogy — 
o közhasznú ügy iránt ily csekély — e vidék 
vezető emberei körében az érdeklődés. Még Vácz 
érdemes képviselője, Gajáry Géza sem jelent meg, 
pedig ez az ügy úgy váczi mint a galga völgyi 
válaszlóit nagyon is közelről érintette volna.

Egyleti élet A gödöllői polgári kör a mai 
napon uzdi meg a téli idény alatt minden hó 
utolsó vasárnapjára tervezett felolvasó estélyeit. 
Az első szabad előadást Nick Ede kir. tanácsos, 
jószágigazgató és Magyar Kázmér a földmives 
iskolák orsz t rnfe iigyelöjo fogják tartani. Ez 
utóbbi e'ö.idárát vetített képekkel illustrálji, ami 
már magában véve érdekes dolog. Az estélyek 
iránt ktilönbon óriási az érdeklődés s nagyon so
kan jelezték n ár részvétüket az elnökségnél nem 
csak Gödöllőről, hanem a vidékről is, úgy hogy 
a kör helyiségei előre láthatólag szükek fognak 
lenni — c nagy érdekű estélyt k publikumának 
befogadására annál is inkább, mert a kör tagjai 
azoki n családinkkal jelennek meg s a kör tag
létszáma n ár meghaladja a kétszázat.

Uj népkönyvtár. Nagytarcsa községnek a 
foldmiwlé ügyi mii iszter 200 kötetből álló nép
könyvtárat adományozott. A tárcsáink ezt derék 
jegyzőjük; F..y Aladár fáradozásainak köszönhe
tik, — li személyesen járt ez ügyben a minis- 
tcrr.él óm pedig — n int látjuk — szerencsével.

Hymen Taby Ervin bposti hivatalnok no
vember (ián d. ii. 5 órakor tartja esküvőjét 
Rakoskercsziuion, niőtn. kmh. templomban Winkle 
Miczik.i kisasszonnyal. — T e é r Béla 22-én dél- 

' ti'án tarló la ísküvőjét Weiszmann Róza kisasz- 
. Ezonynyal Budapesten a lipótvárosi bazilikában.

Utazó szebfolvajok. A csendörség f. hó 21-én 
I este az aszódi vasú i állomáson sikerült fogást 
1 csinált. Mozer Sándor és Szauter Lajos bpesli ille- 
| lösógü mázó zsebtolvajokat fogta el, kik a balassa- 
( gyarmati vona’on a velük egy kocsiban utazó 
' Reich 'l József zalnbai kereskedő ezüst óráját el- 
. lop nk. — A tolvajoknak úgy látszik, Aszódon 
í czinkostársaik vannak, mert itt — mint többektől 
| érle üllüi.k, gyakrabban megfordultak csak az 

utóbbi időben is.
Mulatság. A munkás otthonban Rákoske*  

reszmr ezen nagyon népes és élénk forgalmú ré
szén u társad dini élet is virágzik. A nyár folya
mán mind egyre csak a sikeiült mulatságok hűét 
vettük tudósítónktól, október 6-án is sikerült gyász
ünnepélyt rendeztek, most meg a jövö hó elejére 
műkedvelői színi előadást terveznek, melyen a 
N iobo fog színre kerülni. A kitűnő darab — 
melyet a vígszínházból már jól ismer közönsé
günk — e ö’o hithatolag nfigy publikumot fog 
vonzani az előadásra, mely iránt már is óriási 
az é.deklödés. Küönöton a szükségképen bájos 
Niobo szomólycsilöjére kiváncsi mindenki, az ügyes 
rendező bi ottság azonban ezt egyelőre még nőm 
áiulja e', ez Altul is fokozván az érdeklődök kíván
csiságát.

Nagy idők tanúja. Rosenfeld József festő, 
4P-as tűzmester f. hu 20-án elhunyt 80 évos ko- 

I rában. Temolóse f. hó 22-én ment végbe nagy 
I részvét mellett Gödöllőn.

j Magyar név dicsősége külfft’dön. ifj. Szabó 
I Kálmán társadalmunk kedvelt tagját újabb kitün*  
1 tetős értő. M g alig egy évo hogy a pozsonyi izr. 
i tcmp'om p ilyumuiHójának első diját nyerto el, 
i már is ujabb tervével Münchenben aratott dicső-

tnuni.il


ASZÚD £S VIDÉKK

Réget. Fuy szökő'. u‘ pVy.l tervével a b'zotlsAg az 
első díjjal 3(0 inárliáv:! julalavizt i. Ri-Je.n i a 
magyar inórnlik és ópil.'.z c,y •> is im'lialta .>i 
tagjai sorába felvóv' 0 iimmel iidvő ■öljii < mi i< 
öt, inaetti nnvuo sic i ur i d nstrii!

Közgyűlés. F j!c-z. ési és szépitási oyy'ct o 
hó 19-én k(»zg\űól larlo't, molyt n a tisztik r 
kiepészilósén Ihiil, i.cn s k üdvös és hasznom 
tennivalók tárgyaim’I ik, melyről jövő szón.miklum 
fogunk bővebben megemlékezni. A tiszlikaibii újó
lag beválasztottak: dr. Ros.mfold Sándor alolnökké 
Polner Zoltán jegyzővé, dr. Bözsi la István ügyész
szó. Számvizsgálók lellek: Blumenthtil Manó, dr. 
Balogh Ignác’. Pénztárnok Gold Ignácz. Választ
mányi tagok Drill Béla, Braun Vihno.t, póttagok 
Sloszarik István, Szeder János és Lipcsey Loó.

A bika szarvain. Rémes dolog történt o hó 
19 én vasári ap Nngylurcsa községben. Sipkzky 
Mihály tehenész itatta a köz égi tenyész bikákat, 
miközben uz egyik megvidu l és szarvaira knpva- 
őt, fe dobta a levegőbe. Azután, hogy a földre 
leesett rettenetes dühében meggázolta a megva
dult állat úgy, hogy eszméletlen állapotban vették 
ki alóla az össze futott szomszédok. Különös cso
dája a véletlennek, hogy ennek daczára Sipiczky- 
nok komolyabb baja mm történt és már vígan 
őrzi teheneit a tarc-ai határon.

Szerencse a szorencsétlonségben A jónevü 
L. vendéglős nemrég eladta üzletel, hogy San- 
Franciscóban élő gyermekoih z költözzön. Körül
belül €0 0(0 koronával kelt útra. Ismerősei al g 
gondoltak már reá, mígnem itthon uz a I ir ter
jedt el róla, hogy L.-ot Brémában, midőn az 
Amorika felé induló hajóba akart szálai, ügyes 
zsebmelszök teljesen kifosztották. Ugyanezen idő 
tájt L -nek egyik ifjúkori barátja egy hosszú pa
naszos levelet kapott, melyben L igazolta a hirlap- 
közlemények valódiságát és arra kéri 0 barátj it, 
hogy önné segítségéül azonnal Brémába. A burá'i 
kötelék‘folytán 0. azonnal odautazott. S ma, Ol 
felesége, a következő meglepő levelet kapta fér
jétől: „Képceld csak, hogy L -nek a nagy pechje 
mellett minő nagy a szerencséje I A gazemberek 
kilopták zsebéből a pénzzt 1 telt tárc/át és ezt 
kiürítve, eldobták. A rendőrség megtalálta a tárczát 
és ebben nem talált egyebet, mint egy sorsjegyot, 
melyet L. a Török A. és Társa bar kházán d, 
Budapest, VI., Teréz körnt 46 a. mely tudvalevőleg 
hazánkban a legnagyobb osztá’ysor-játék-üzlet, 
vásárolt. Közben az osztálysorsjátók húzásai vol
tak s te emlékezel reá, hogy elutazásom előtt 
Töröktől huzási jegyzéket kértem. A mint L. sors
jegyét mutatta, a nélkül, hogy bármire is gon.'o'- 
tani ve Ina, megnézem a sorsolási jegyzéket és 
látom, hogy L. jőrhegyét nagy nyereménnyel 
húzták ki. Képzelheted, mennyiro örült ennok L. 
barátom."

Rendkívüli közgyűlés. A gödöllői polgári kör 
novomber 15 én d. u. 5 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart, a kör egy éves fennállásának em'é- 
kére. A közgyiilés m az időközben megüresedett 
pénzlárnoki és számvizsgálót állások fognak be
töltetni.

Közvacsora. Kocsik röhögést felváltotta a 
szokatlan csendet o hó 25 én. mely a nyár múl
tával városunkat övezte. Az Erzsébet szálló lám
pái szokott fényt árusz-ottnk a Ferencz Jó. séf 
térre, majd Béla hegedűjének varézsos hangja 
mese szerű symphoniát kölcsönzött a nyugodni 
vágyó természetnek. Szé ) egy osto volt a szom
bat este, s k'k ezen napon olt voltak évos cinlé- 
kekkol távozzak el, midőn a reggeli In ranpszó 
kíméletlenül jelzó hogy már ideje volna Tcrp«chich - 
rónak nyugalomra térni. — Társadalmunk színe 
java ott volt. A rendező éget méltó éli; mérés 
illeli e kellemes este létesítéséért.

Orvosi kötökben, már rég ismert lény, hogy 
a Ferencz József keterilviz valamenyi hasonló 
vizet, tartós hashajtó halá-a és említésre méltó 
kellemes izénél fogva, már kis adagban is te'e 
mesen feldmiulju. Kérjünk határozottan Feiencz 
József keserű vizet.

Rövid hírek. Zsámbokon o hó 19-én 1 
Wcisz Feronczné Spingár Rózát va'amivel meg- I 
sérioltű Lénárt Miiiály zsámbeki lakos a saját 
üzletében, mire a harczias természetű amazon | 
egy 50 kilós su'ylyal úgy megverte, hogv súlyos 
sérüléseket bzenvedott, — Tolvaj kundsaft. Bc- 
roczki István karlali fö dmives a mait bóion Wobl 
József üzlelébo ment bevásárlás végeit. Miközben 
Wohl kiszolgálta, egy gyapjú ujjast a kabát alá 
csúsztatott. A kereskedő azonban észre vette uz 
ujjas hiányát s azonnal nyomozni kezdett utána 
s meg is találta Beroczkinél, aki a esendő s/g 
elölt is boitinerte tettél. — Rászakadt a föld 
Nagj tárcsán, a múlt n*  pókban agyagherdás köz
bon rá szakadt a fold Hruncsár István 14 íves 
Aura s mire kiásták, már halott volt. A szeren 
csét'en flu saját vigyázatlanságának lett az ál
dozata. — Vigyázatlanság áldozata. Jakab András 
13 hónapos tia e hó 2 -én dilutan mialatt anyja 
a szobában foglalatoskodott az udvarban levő 
vízzel toll zsirosbödönhöz mászott és fejjel bele
fordult. Mire anyja észrevette, már meghalt.

Novomberi eskildtbirák. E hó 24-én sorsol
ták ki a jwslvidéki törvényszéken a november

havi esküdteket, Rendes eskiidtbirdk lettek járásunk 
loru'o'éröl: Vámos Adolf kcresledö(Ráko,kermz- 
'm), l or.-elmer Mór kereskedő (Aszód), J.ikoh. i 
Lányi Sárikor nyugalmazott alezredes (C. öntői), 
lösze Antal ügyvól (Csömör, Szalay Vincze ven 
i c-glős (Gödöllő), B.ül Lajos ügyvédjelölt (Gö- 
< " lo), dr. Zeke Adolf ügyvéd (Gödöllői, Ihölhy 
J-iniks intéző (Kori po>), Fenyő Mayer kereskedő 
i'-odo lő); pót esküdt Goldmm n Fülöp keresi edö 
(G.inkota).

Társ.szer/ceszfó : Szabó H. Géza,

N Y 1 L T T É R.*)
Don szcucticséin a f. Közönség 

ftidoniásáca lioítii. hogy 

ügyvédi irodámat 
pesti utcza 403 sz. (a Plesznik féle 
hí/ba) helyeztem át.
Hivatalos órák naponta ti. e. 8-12-la, 

<lr. /eke 
ügyvéd.

•) E rovat alatt közlőitekért nem válal felelősséget a 
szerkeszt ö.

532. sz 1902.

Árlejtés.
Az aszódi, a kassai, a kolozsvári és a székesfehér- 

va t kir. javitdin'ézetek számára az 1908. óvro szükséges 
1947 m sötétkék posztó, 4125 75 ni. kék csikós vászon, 
199S m. szürke flanel1, 3785 m. oxford-vászon, 1770 drli 
lék zsebkendő. 2-5 ón m. nyakkendő vászon, 1464*40  m. 
kalmük bélésnek, 98 m. kanavász. 1115 m, kék kőtény- 
vá-zon, tovább.'! 1375’75 kgr. háromszor ültetett talp-bőr, 
661'50 kgr. felső bőr (vikszos pltthngl 178 55 kgr. talp- 
béle bőr (kipsz oldal) é» végre 2 l|s drbsznttyánbörtzálli- 
tá sáliak vabalkozci biztosítási tárgyában a f. évi novem
ber hó 18-án, d. e. 9 órakor Írásbeli ajánlati versenytár
gyalás fog az .xsződi kir. jayító intézet tanácstermében 
tartatni.

A felsorolt riili.TZ.di anvagok .3 ••soporira osztatnak : 
1-ső csoport sótétkók po zio. 2 Ik < söpört k. k . síkos 
va-znn, »zurko flanelt ..\ford tá»/on, k- k /—l.k< mié 
nyakkendő vászon kalmuk, kan.itá-z. kik kót. i.y . .
3-ik csopoitra l.őiaiH i-ok lii.g|.-g\.-zt.tv. ||, b(»gv e/oii 
csoportokra külön kólón ... ,.L\,r p’.ilvá71,i.

A beiitiiiian.ló irá-h.-:i aj.í i ..tokát ivenként’l ko
ronás • kmant l.elyegcel ajánlati őssz. g 5 százai'--
kának iii.-gf'l.-lo bánatp nzz.'l . Il .tva, az aián áttevő ál 
tál szel.alt -erüen ahm- . .-s l-p. . sAt. lvo a‘f.u.ti l.l.’diala 
r-g az aszódi kir. javít .-Intézet igazgatósághoz annvivnl 
is inkább kell benyujlani. vagy posta utján beküld, ni. 
mert a később beérkezendő ajánlatok nen. vétetnek figte- 
lembe.

Minden ajánlatnak tartalmaznia k-dl: a) azon nyi
latkozatot. hogy ajánla’tevő az aszódi kir. javit.:ii.i.'/et 
igazgatóságánál a hivatalos órák alatt ni.-gi.kíi.tlniő .r- 
Injtési féltét, leket és a hivatalos rulianiivagokat ismeri s 
azokat magára nézve kötelezőknek elfogadja; az ..í hi 
lati álakat hr. • li p.-nz." •ék L. n kif.je/x.. 1L., 
szerint, valamint az ős-.ár foltünteté>óvel ugy,' bog; a 
kettő közötti eltérés esetén az ajánlatban foglalt ó>-»z..r 
lesz az irányadó; c) az ajánlattevő pontos czim.t ; d| a 
többek részé1 ő| együttesen tett ajánlatoknál azon nyilat
kozatot, hogy az. ajánlat tekintetéi...n er\, - in'.-o,f,.
I dősek, továbbá azon megl. zott megnőve/., s’t. ki az üz
let-itelért felelős, illetve az órtesil*'sek  átv.'t.léie és a 
kifizetendő összegek fölvételére jogosítva van; e| nem 
őnjogu személyek, továbbá társasáiok más jogi sz<-- 
mélyek részéről tett ajánlatoknál azon tönénvos k.-pvi 
Felőliek, igazgat.ínak vagy képviseletre I.ivatott más 
személyek in<-gnev..zését, a ki értesítés-k ál vételére a 
kifizetendő összegek fölvételére jogosítva van; fi azon 
nyilatkozatot, hogy az ajánlott anyagok mind hazai gyárt
mányok lesznek.

Ezen ruhaanyagokat az árlejtési föltételekben ki
tüntetett mennyiségi be .sztás szerint a vá lalkozó saját 
költségén és saját f»-lelő.«égére tartozik az aszódi, a ko
lozsvári és asz. fehérvári kir. jav. intézetek belső terü
letér.'; a kassai intézet részére megállapított anyagokat 
pedig a később meghatározandó valamely országos letar- 
tóntatási intézetbe vagy Intézetekbe szállítani és ott sza- 
bálvszerüon átadni.

A szállítónak az általa felvállalt átvágok! ak be
szállítására a nm. m, kir. igazságügy i Minisztérium ré
széről jóváhagyandó szerződéinek kózbesité-étől számí
tandó 4 heti határ'dő fog eiuredtotid.

A beérkezendő ajánlat knak bizot'sági felbontásá
nál és tárgyalásánál (1902 évi november hó 18-án d. o. 
9 orakor) az ajánlattevők is jo'en lehetnek.

Magy. kir. javító Int. igazgatósága.

Aszódon, 1902. okt. 17.

Krajtslk Soma,
igazgató.

^lisíiíl Sdc
+-S-4-+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. 4~t 4+ 

Mind, nnemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- va,.y f.nycíelt d ófából
kis1 bb-n igyobb méretben Szemfödelek, virágok, szalagok, eirkoezóruk, via izgyertyak. 

I Szobiibehtizások, ravatal-felállilás. a személyzet díszes ejiy< nru tíb..t>, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitót! hálottaskocsi vagy díszesebb üvegkccsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel eIfogadtaiik.

Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. 21—5]
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Nőm tetszőért 
a pénz 

visszaadunk.
----------------------------------e

Három évi 
írásbeli 

jótállás
-•
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Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerósz.

PÉCS. 
Ne küldjük pénzünket külföldre!

Hazai Iparunkat előmozdító ozégsnmól mindennemű arany ős ezüst lárry-k. órák és minden e szűk 
mába vágó czikkek tokkal ocióbban, jobban és megbízhatóbban szerezhetők be, mint a külföldön. 
Valódi ezüst női remont..

óra frt 6.— '
Ugyanez dupla fedéllel

frt 8.—
Valódi 14 kar. arany női

renv óra frt 14.—
Ugyanez dupla fedéllel

frt 18.50

Valódi ezüst pánczél óralánczok m. kir.
fémjelzéssel

frt 3.8 1t 1.20 |1 6') gr. süllyban
t 1.50 i 70 gr. sull\ bán fit 4.50 |

1 2.20 80 ur. ni' vban írt f .2-) |
1 n.G0 100 gr. s i vh..n fit 6 5 11
l 3.23 1 lőO gr sülIvlmn írt 9.50

a a a a

14 kar. aranv pecsétgyűrű 
frt 11.80 

I'j aranyból 6 kar.
frt 3 5 I 

Dmiblo .iranv frt 1.50 
Mértékül elegendő egv 

jwpliszallng. 
Ugyanaz * '' "

Nagy képes Árjegyzék Irgyun és bérmerfvo bárkinek 

küldetik

' 15 gramm rulyban frt

2" gramm súlyban frt 
30 gramm súlyban frt

| 40 gramm sulykán fi t
50 gramm sulylum frt 

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 (á e 
divatos mintában.

' 20 gr súlyban frt 24.— .|0 gr. sii'ylmi
26 gr. Hilyban frt 30. - .50 gr. su ybai
8U gr. súlyba i frt 37.— 60 gr. su t Imi

Valódi ezüst r< m óra 
iit 5 -

Dupl.-I fedéllel írt 7. 
Val. di ezű-f linkre lem. 

kmcau.io . I tllipla fedéllel rt 8
eiőschh^O frt. Ugyanez arany szeg. 12 frt — Tűin ezüst ankre romon, dupla l.-délk l 12 fii. Valódi 

11 kar. arany aukre-reniontoir óra 2l írt - Dupla födéllel .'15 fit-

a íii a a a
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- ----------------------------------------------------- < ► 
Tudomásul.

Van sioio*c*.ém  unó fogyasztó közönség 
szives tudomására hozni, hogy az őszi idény be
álltával raktáromon bármily mennyiségben és leg- 
jutányosablan kapható :

/. tatai sala a kőszén,
/. a. budapesti légszesz-t'oaks,

valamint a lógj ,bb minőségű

,s*.7/n ,o.» cser- és bükk tűzifa.
kiváló tisztelettel

Jíluinerithal Manó
ejüietra-keresktdö Gödöllőn

- --------------------------------------------------------------------- ----- í i 

Legjobb tii^íffa 
oí ccshendi fedőben liaphafó, — 
alulir.lt szövetkezel Gödöllőre házhoz szállít

igazoványt visz a kincstári faraktárból-

fél öl 2 iirj.3 cserhasábfát 
, „ lölgyhasábfát

8 frt 20 kr.-órt
8 „ - „

w » . „ c-erdorongfát 7 n 50 ()
n o tö'gydorongfát 7 . 30 M
.. „ selejtesfát 6 ,. 60

' A
fuvaros a riktárban átvett darab

számot köteles a vevőnek átadni, -— erről

EG NYEREMÉNY!!

Sssj- Megrendelést levélben, vagy posta- 
ulatvl::yon kérünk és pontos szállításért 

szavatolunk.

(p olga má csői bi tetszővel Kezet

151 >ilc) isi t v.
.Aki ájulás, göresők ó.s más 
i von blvL’liántaliiiakhnri 

szonvril Rúriou hrossürt 
arról. Iiiyvciií - hériiipntve 
!oi|ilia‘ő n hattyú pyógy- 
f-zp.rtár i'f'án (Schwmen 
Apotheke Frailifurt n. M)
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szerencse
TÖRÖIVnsl.

ess Nagyon tokán szerencsések lettek általunk, occ 

Kílcnez millió koronánál többet nyer
tek nálunk nnfyrnbcesíilt Vevőink.

Az egész világ legesétydusabb sorejátóka n mi 
nenuokára újbólir. szab, oszlálysorrjáK kunk, mely 

j."7(] dót veszi.

Gödöllőn
Illés Ferencznél 

( Pestl-utcza) 
egy jól berendezelt 
kovácsműhely-litz 

való 
szerszám 
olcsó áron eladó.
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sorsjen
PÉNZNYERIMÉNYNYEL sorsoltálik l.i, tehát iiz íjs-zt f 

s Ht ji'/yi Ií feh nyer a mellékelt soisoláai jegyzék ki
mutatása szeri’)’.

5^hónap a'att öt-ze-on Tizennégy millió 059,000 

vá la al áll mii f liigycld abitl áll. L
erideti torsjag-e’nek tervszerű

koronát, ogv lia'alm i« összeget sorsolnak hi. Az e. ész
.... 1.. ... J'r.1.1 -1 11 ,11

X ' Iosztály 
a követk 'zök 
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sor.jegyekéi
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A
ellenében küldjük szét.................. ...................
Mcgrend léseket Rétünk azonnal, de legkósébb

fet —.75 vagyis I 50 lorona
- '50 •• 3- „
.3— . 6- .
- 6 — , 12.
utámítbl vagy a pt'iie Miibl&c

Hivatalos tervezel dij'tdanul

f. évi nr/emher hó 
b'zilímmal hozzánk küldeni 
e'fP «i ti F

i
I

2dg

i ül öli Mn
bankháza

---- B II D A F> E S T- —
Hazánk legnagyobb oszt, sorsjáték-üzlete.

Föáiuilá k osztá’y o }játék nr.;tllyai.
Foözlot: VI, Terézkörut 46 a.

rtókok : 1) \..e j kőiül 4. Muóeuin-körut 11.
•’) Ivzsól.o'-körui 5 1.

e

Rondolölevél Ifvá.-and). ?f -i ».<. ,. , ~ ~ ’

---- hí ,()X A- ES TÁhSA bankháza
Ko-ek r^/rnn-,. ( Ogz( Jn |j|t s ,ljV) uszlal^orsr lék

hivatalos iir.ezeitci eg.ü t Midéin. ) otsj.tick

(t/í hlVf L't’ffn) x
Az c.s.zeget k« 5 „

(bélyegekben) )

Budapest 

eredeti sorsjegyet r

I llt'íll lül Iciltlí).

TAliTALNA t I
Araiix .János munkái II. kötet.

Srt/.'.l <ibi remlnite éx bevesrtdMcl ellátta 
Kifái Friiti/e.’t.

Kossuth Lajos munkáiból.
Saftó alá renthnie és hevetctésscl ellátta 
KoskuUi Fevenci.

lh'virzky Gyula összes költe
ményéi. Sajtó alá rendelt,! és beve
zetéssel ellátta léuroda Fái.

Sz.!gll(ietl í'.deszínmüveiI.köt.
Su t,, alá rendezte és beveietéssel ellátta 
látyer József.

Vörösmarty Mihály munkál II
S".t ■ tila rendezte .« bevezetéssel ellátta 
fíllUluí l’ál.

Az öt kötetből állj dsö sorozat Malma: 
Arany .János munkái I.

Sajtó alá ren lelte ltiedl Frigyes.

Vörösmarty munkál I.
Sajtó alá rendezte Gyulai l‘ál.

Tompa Miliály munkái I.
Síijló alá rendelte Lévay Jóisef.

Gnray .János munkál.
Sajtó alá rendezte Ferencit Zoltán

Cslky Gergely színművei.
Su)té> ulá rendelte Vadnai Károly

r-'T” Mltidon könyvkereHkodóghcn kaphntó.
- •'?e' -v?-r-yc:.T3n:rr n> <5r^r
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Uödöllői Frrstlicl kBiyvnyonidj,

alulir.lt

