
IV. évfolyam.
37. 1190. szám.) 1903 szeptember 2?

i ársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
E Öfizeteiarak:

’ r . -2 kor N gyed évre . 3 kor.
•>l *rr.  . . .. Egy.-s szám ára 30 fillér,

műtétien likvideket nntn fti^a tűink el.
■ zrati-k ifin .• n I a t a a k v i ss za.

megjelenik minden vasiinap.
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a nagy 
testi és 

erkölcsi 
a p á-

Ébredjünk —- mire? 
Haladjunk-—merre?

Ii ta ; Cső. gő.
(II.) — Azt mondja Zola, 

regényíró Párizs népének, nagy 
lelki nyomorát festvén hogy az 
• Ízülés legbiztosabb keritöje, — 
link a.

így van ez nálunk, Aszódon is. 
Gyermekkorában esik áldoz.itul népünk — 
férfin, nője egyaránt, — ezen átkos ital
nak s ndiiink, kiknek módunkban, van e 
város lakosságának ülerét kö/.vtllen mű
ködésében érezni figyelemmel kisérvén azt, 
napról napra módunkban van az is, hogy 
a rendes diagnózis megállapításán 1 ab- 
normitásókat találjunk.

Fájdalom: ilyen abnormifások nálunk 
már egyáltalán nem ritkák sót kezdenek 
rendsxeresen feltűnni.

Ilyen abnormis lényeknek veszem a 
kora fiatalságukb in elsülyedteket, kik 
erkölcstelen társaságokban a pálinka gőze 
mellett elsülvén, testileg ■ egymás__áLdoza*..
taivá lesznek s terjesztői a vér betegsé
geknek nyavajáknak.

Ezek a lények azulán nem ritkán, 
belejutnak a c tatádba megrontják, be- 
ragályozzák azl'is.

Vagy létezik-e cselédleány nálunk, 
bármilyen zsenge korban is, aki szegfidés- 
nél bele ne alkudja a vasárnapi korcsmái 
mulatást, szerelőjének éjjeli látogatásait 
stb. — a bérbe. Teszik pedig ezt minden 
pironkodás, restelkedés nélkül, a legsze- 
m ér m el len ebh íi I. 

I Terű.őszit s dolog a után, hoyy 
éjjeli csavargásoknak, mulatásuknak 
velkezményei szoktak lenni, melyek 
a t Ijes sülyedés h jtőjérc, vagy egy 
vulyás család s egy 
ládi élet

Ez
ménye a 
hordja 
tésl is.

Van
súlyosabb beszámítás alá 
ménye is e dolognak, mert büntetleneket 
súlyt. Az t. i. midőn a cseléd beviszi 
fertőző betegséget gazdája 
bcrtigályozza azt.

11. ny eset van ilyen 
Ilink! Orvosaink legendákat 
róla annyi fordul elő praxsuklian.

Teljesen egészséges szülők apró gyér 
meke egyszer csak undok vő.betegséget 
kap. — Keresik ti indiló okol. Nem ta
lálják. — A praktikus házi orvos ilyen
kor egyenesen a dajkára gondol, azt vizs- 
.... :.............. . ,__ L____ «•

az 
kö

ve gy 
nya- 

még nyo norullabb cs..- 
niegalapitiisára vezetnek, 
azonban U rtnészclrs 
dolognak, mert, a bűn 

következményeit, —

követ: ez- 
magában 

a Liinle-

azonban még egy ős pedig annál 
eső kövelkez-

a
családjába ős

manapság ná-
metélhetnénk

■V: r‘r/../w :7ó.s<.,/ ex < i'iitnl:

; Aszúkor, Orosz. S. papirkeresk délében.
I I irdet (**  << *k  :

e(.'y<‘Z«.tf szerint itiM n\ái <>n közöltotn<-k. ,\’vj|t gora __ ___ _11 ü’ ■■ r, I I' ii ■ t , i,,.'i |< n ,;;y arkeJve/hm* in 
I időit ii, — cselédet kapni, de azért inkább 

nélkülözni kell azt, mint olyant fogadni, a 
ki már a szegő lésnél bele alkudja a kapu
it u csőt, meg kedves: éjjeli látogitásidl u 
bél élm.

Mind nek fölött p dig e.y jól beren
dezi' t kö/kóihaz. felál i ása volna hivatva 
segiu ni — e baj ikon, hol a betegségektől 
ell< peil, romlóit véiü nép gyógyulást ke- 
res'ies e'i és találjon. — Ezzel a közer- 
kölc iségnek is szolgálnánk egyben, mert 
a betegségből kigyógyult egyének nagy 
pe:cz“iilje óvakodna a betegség i-mét le
endő in-.gk p.isálól, kerülné az arra szol
gáló alkalmat s igy nem működhetne olyan 
korlállunul, oly romboló irővel és hatalom
mal továbbra is — a p á 1 i n k a.

(Folyt, köv.)

-gája. meg,-és-lHeel-,-hogV gyrrrrit’1f-n‘~‘1"r'"< 
d dója csókjától leheletétől kupla.

Mit tehet ilyen esetben a gazda ? Az 
hogy elcsapja a kikapós cselédet, csalód,a 
megrontójál, nem nagy elég étel neki

Büntető utón sem ludja 
síréi ne*  s végtére gyermeke 
sem szerezné vissza, sem 
okozta költségeket m-g nem

Ily bajokon tehát cs k maga a t ran
dáiéin segíthet, de csak egy módon: In 
üldözi az erkölcstelenséget !

Igaz, hogv nehéz — különösen dolog-

megtorolni h 
egészségét az. 

a bele.sóg 
térítené.

Budapost, 1903. ezupt. 24.

1) záriák! Bilincseket raklak foá ! Mind nk 
uHiU.anwm; létntntwrrni'niUi; árván.
ügy o szomorú ?
De azért ne higjjék, hogy a mi újdonsült 

Francé-e mi esetünkre ozéloztam hzz >i, Meri igaz. 
ugy..n az., hogy a mi közre. flCszeuii.lt fényes 
meg igazubb nz; hogy a rendőrség minden luk n- 
leiben Inviiia-ámik mugnshilárn óhajt i'melkadni 
(Ic'.ot rólH Imgy nem Ind ? I !) es végül legiga. 
zabb az, hogy pesti házaink mindegyikének van 
egy „m. sier< “. a ki az éjioli kapup ín'.o't heve- 
zelésével végkimerüiésig lévén •'Ifoglalva a ház. 
biatmiság őrzését a pálinkás bódék hö.sleiiórj.iia 
— mümye'ven — a „vicire, bizzi. Node e felelt 
non monoi víczelm ! Nem; ama oly gyúr im hír 
Indáé lelt nagyvállalkoz nk a ki valószínűleg 
acil. ».oi-|'p,, ../ly .g égi ö1 millióin nmg. lm.-..

TÁRCZA_____
A Helyi hajón

Irta: . Lucián.

Mikor a lav .szi nap ugár élsö hevesebb 
csókja zizegő bogát-rajokat mozgó*,i  a bársonyos 
fűszálak hüs árnyékaimé, a fövarod ember belső
jét va ami ideges nyugtalanság lepi cl’ Képzelete 
titokzatos ábrái dok it ü rmei a — levegőről. Mi
lyen szép dolog is. az a le ego! M.-r tudniillik az 
az igazi lev< gő, künn a szabadban, hol a fecskék 
vidáman hasogatják, hol nincs ©'pancsolva min
denféle ártalmas illáit kkil, hol n.-ztán kapható, 
mint a leg’nda szerint, Budán a vörös bor.

Hiába, csak a fö.armi ember tudja mél
tányolni a levegőt. Il.it még ha a tiszta levegő
hő tormás virslit is ehet (s olcsó sóit ihat! Ez 
a boldogság ideálja. Hála neked, oh dic.-ő Icr- 
mrts/.vi. nogv vz az ideál nem tartozik uz olérhe- 
totleneic közé.

Ezekből könnyen kimagyarázhaló, hogy a 
kir innu.a.*.!  düh mert h irapózoll el oly rohamosan 
u fővárosi lakosság első százezrei közöli.

A legfavorizáltubb kirándul ) helyek (gyiko 
kétségtelenül Pro'üonior. hova tavasztól kozdvo 
ké<ö őszig ezrivel szálliíj'k a kirándulókat a für
gén közleKiedő helyi gőzösök vasár- és Ünnep- 
naponkint.

P'Omonlcr nevéhez valami különös babonás, 
hit fűződik. Alkoholja iránt szent borz.nl mut| érez 
a budapocli burzsoá. EinboremlókO/.ot óta még 
nőm volt ra eset, hogy valaki onnan józan fóréi 
tért volna vissza. Mértékadó polgári körök felfo- , 
gasa szerint ez egyenlő volna a bccsülelveszlós- ' 

sel. Az ilyen eml ért egyszerűen boyco tál ák 
minden úri s minden asztalt..r aságbol.

Élénkobb. niízga'masabb képet alig lehet 
képzelni, mint a minőt vasárnapi estéken az a 
hajó fedélzetű nyújt’ moly Promontorrol szállítja 
vissza a kirándn ókat. Képzeljük ol 5—GGO em
bert, fórfii, nőt győrüket vegyesen egy himbaló 
vizi járművön — b>.c-ip3lt á lapolban. Enyelgés 
n-jvetes, kaczagás, dalolás, káromkodás, sikolylás, 
ciodás harmóniává olvad össze. A levegő, ha 
nem íj bulzs in >.*.  dj fiiszer ís, kis-é tal.m nagyon 
is fűszeres. E< o fű ze es illatot bizony nem Ará
biái) >1 imp rt.dláic, do nem is emlékozu t se mó- 
su.zra. se pézsmára.

Ili ez érdekes képet, néha vulkánikus meg 
nyilatkozásaival, egy angol végignézné, a köv. tkc- 
2 ökot jegyo né napit jáb.i,

„A l)u ia• folyam hu lámverése az (.czeánéra 
emlékeztet, r\ rajta utazókon rendszerint a ten
geri boleg^ég lockl sz ikusaLb lüin.lei mutat
koznak . . .“

E.y szép, csilbigsugaras vasárnapi estén 
magam is a hajó fedélzeten ő löi.glem. Pi.ulva 
toszok vallomást : lelje cn józanul.

Uruim ! Önöt szivcseK lc>zn»k mentsógoi- 
mi t meghallgatni. Va'ami h.i'oJrendü konyakgyárba 
voltam hivatalos. Az ott termelt barom csillagos 
itul oly iinperlincns iz volt, hogy tm a taralOMi és 
jobb m ggyőzödesem »lienéic józan maradtam.

Uraim! c<ak az vessen rám követ, ki soha 
rosiz konyakot nem ivott.

Velem szomben egy potrobos hasú kefekölö 
moster foglalt helyet. SzÜkséges-e mondanom, 
hogy bo volt rúgva, Boldogabb mezőt legszebb 
álmaimban .sem láttam- Küldőn tuti kéjjel szellőz
tette gyöngyöző homlokát tarka kendőjével. Mo- 
jolygolt és (Siik'olt. Mellette a komasszonya ült, 
felesége u másik oldalon Irécstli i-Z asszon jókkal. |

A derék kefoköiö b<)ld )g<á^a tökéie'esnek, 
ahszo'ulnak látszott. í)a mégsem ; v.ilan.i apró 
h I) na mégis akadt e bold- g a.iiak, Cocéiyseg 
az egész . . . a kom (asszonyt s/.jreite volna meg
csókol i. De az (dl mali,

— Ugyan ne bomoljon !
— Csak egy puszil — ri nánkodolt a pohos 

dón Juan,
— Porsze, ennyi nép elölt. Majd adna a 

komias-zony. Maradjon veszteg .
E merev ollcmiallás megtörte a kefekö ö ere 

jét, isim t nagyot c*ukloll  és ehznnditoit.
A kmiiaa-szony óvatosan felkelt s figyelme/.- 

let e a kefeköt me as-zonysagot, hogy az úri 
eh’bidt, A lui h'V abb t hagyta a trécseléu s 
luii alvó ur« m Hé. ki szabályos akkordokban 
horkolt. Egvs ticra 'izo”ban sziin’t áll be a hor
kolásban, a ke'ekö ö iidiiő árniból folóbr d‘z s 
t-ezevel ismm a -/.■• uszédos női derék f-lé nyű t 
Semmi olloniallás . . a kiz egyr.u . vii.lalko/ bi 
lesz . . . migihiz. -z irilj ( az as z. ínyt . . szem i 
kéjesen h.bogii.ik . . e y liirlalen mozdulat . . 
c/.upp, c tipp . . . kel h iteim is ezók csatié i stb 
De u jövő pilliiiiitliHii é*/rovo*zi,  hogy a saját 
feleségét csókolta meg, csüggedten loeroszti kar
jait, s olyan arczol vae, mi.itiid egy síjndisznot 
nyoil volna el.

No, ha ezt a háza-ságot is az ógbo ) kötötték,
A hibásan aur>‘s/.,ilt eiókokn il sokkal izga» 

tóbb látvány volt az a (I á-nai jelenet, mi lyet 
n hány poroz, múlva a fedélzeten láttam. E’öidták 
a P..raszlb( e-üh’lct. De nem ám uvy, mini n/i 
operában, zen i kiseroliul es s/.mptdi m •slurfo, 
gásokkal s-u yosbiivu, h.i ium ti eve >suggűl, (Iramai 
közvetlenséggel. Alattomos olnsz. tör holyrlt l»'r*  
lias ököl 87.cn p I', nem íii-'ki Jlck, b nem kiironi*  
kod luk,

flCszeuii.lt
borz.nl
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már na- 
a közön-

a magyar

híres in-

mily ördögi gyorsasággal lehet egy rablógyilkossá- 
got végrehajtani — a legforgalmasabb utczán, a 
lakók személáttára *3  sikerrel, kérem I — fi sok
kal nyugodtubb mint mi, a felöl, hogy észrevét
lenül — elpályázhat. Végre ez is csak pályái 

llát én ltom ezt akartam előhozni. Szomorú 
siralmam Ös-Hudavára zárt kapui előtt pengetém 
lantomon.

Jobb létre szenderült, szegény annyi kínló
dás é> sorscsapás után 1

De épen itt vö t az ideje is I Mer 
gyón közönséges. A látni való meg 
ség is.

A legutolsó este Rákóczy átlépte 
határt Ilii (a falragaszok szerint.)

Trombita harsog, dob pereg, a 
dulót elparentáló sváb gyerköcz bandával az élén 
jön sebesen a díszes menet . . . Elöl négy szál 
legény, hátul négy. Középen hét tarka vászonba 
burkolt torzonborz alaktól körülvéve vágtat kecse
sen dílezeg lován II. Rákócsy Ferencz, a ki Íme 
feltámadott az Űrben.

A hatalmas vezér, áttekintve a sokaságon 
rajtam felejti mosolygó tekintetéi. Az első pillanat 
zavarából magamhoz térve épen hódolattal meg
hajolni készülök a fenséges személy élőt', a mi
dőn hirtelon folismorein benne a szobacziczánk 
— na, hogy is mondjam! ... — unokafivérét: 
tehát az én jelenleg legnagyobb ellenségem I

Szegény Rákóczy, ha tudta volna . . .
Miután ö kegyelme hétköznap hivatalos 

utcza rend fenntartó, eltakarító a főváros szolgá
latában és igy állásánál fogva is kötélessége a’ 
utaknak sártól való tisztítása, felkértem, hogy 
Msztázza előttem is as‘. az utat, a melyen Ily fé
nyes posilióba jutott; Lopva pedig végig tapoga
tóm tagjait, hogy onnan török földről, Budáig, a 
hosszú ut alatt, nem órto-e — valami baj.

— No bántsa azt a hajas micsodáját a fia
tal ur, — mordult rám a lóról. Be van .spiritu- 
sozvau hogy fényes legyen I

— Hát máskor nem fénylik?
— Nem: Hiszen az igazgatóm ágya elején 

hover. Oda dobja a ozipőjét, meg az éjjeli . . , 
papucsát.

— Jól van I Ne folytassa. És mondja hogy 
jutott ide ?

— Hát úgy mint a többi. A director felfo
gadott, hogy akarok-o lovagolni. A korcsmába 
szóllitott meg. Mondok, hogy igen. Akkor jöjjön 
el liz órára. Mondok hogy igen. Maga Rákóczy 
lesz mondta, mondok, hogy igen, do csak tizen
egyig mert más dolgom is . . . Node no böködje 
fiatal ur. az oldalain. Hát Rákóczy lesz I mond in 

Két Ifju versengett egy nő szerelme fölött. 
A nő a ltgfcssebb szobaleányok egyifo. volt kiket 
valaha szőnyeget porolni láttam, merészen fittos 
orral s szikrákat szóró bogár szemekkol.

Az ifjak egyike kovács legény volt, hatalma
san duzzadó izmokkal s valóságos bikanyakkal. 
Ilyennek képzelem szoborban a nyers fizikai erőt.

A másik ifju sápadt! vékony dongáju fodrász
segéd volt, pac'uli-illa'os frizurával ii hogyesen 
kiálló Adám csuti -óval

A féltés dühe állította őket egymással szembe. 
Jó ideig szaggatott drámai lelkiállásokkal traktál- 
ják egymást.

— Te hitvány barázdabillegetői — ordítá 
rekedten a kovács s akkorákat fújt mint egy 
czethal.

— Csirkefogó I — vlszonzá a fodrász kravátli 
tenorhangon.

— Ha megfoglak vacsorán éred Pilátust I
— Vigyázz, mert nem vacsorázol ma.
— Piéhdarabbá lapítalak 1 Lepedőben visznek 

haza 1
— Dojizen, ha én mogborotvállak . .
A sói lések egyre hevesebben röpködtek, a 

kataiztrófa szelő élesen süvített.
— Ha még egyszer beszélni mersz Kallósával 1
— Ebnek paranosolsz 1
Szabályos kör képződött körülöttük kiváncsi

akból. Világosan láttam, hogy a tettlegesség kike
rülhetetlen. Egész hidegen kombináltam Ha n 
Itovécslegény a fodrászra ráteszi közel, egyszerűen 
péppé morzsolja. Ha totallzatőr volnék, százat 
tennék n knvác’ra ogy ellen. Gmk rá kell nézni.

Nem volt időm a kombiuáexlót tovább fűzni, 
mert a jövő pillanatban a kovács torkon ragadta 
ellenfelét. No itt emberhalál lesz. Terringittót, el 
kell választani őket.

Nem volt rá idő, mert a másik pillanatban

újra. Mondok hogy igen én is újra : Ráköozyütöl- 
tünk egyel, do csak tizonegyik . . .

Tudja mit, maradjon. Majd elvégzem én a 
dolgát.

— Azt nem. Majd csak magam. Inkább le
het Rákóczy. Akarja ?

Be so várta a feleletem — megrántotta a 
kantárt ós elillant.

Más se vott itt már látni nézni való Unat
koztam. Bánatomban sisteregve kipárologlam a 
szabadba.

Künn sorjába vagy száz kocsi áll üre
sen.

— Egyfogatu tetszik?
— Konflis kérem . . .
— Kényelmes kocsival szolgálható1; , . .
— Totszik utazni. Nem ? 1 
Körülostromolnak a modern hajtászok. 
Dühösen rámordulok az egyikre.
— Hát mennyiért visz be ?
— Egy frt-ért-
— Persze, ölhatoiórt.
— Majd ha mégegyszer utazik I Még egy 

osztálysorsjegyet is adok ráadásul.
Az ipsét a földalá kívántam. Magam pedig 

bo bújtam a földalattira.
— Hova totszik ? — kérdi a pénztáros.
— A Baross térre.
— Oda nem megy.
— Hanem ?
— Csak a Gizella térre,
— Hát akkor mit kérdez ?
Végig néz rajtam egy pillanatig.
Hja I Kegyed Ös-Budából jön I Most már 

értem, hogy rossz kodvü. — mondja azután. 
Csak tessék felszálni. Majd kiráz önből a kocsi 
minden rossz és jó kedvet.

Hát ebben Igaza volt. Futottam is ki az 
utozára, mint ogy üldözött vad. Az operánál ta
láltam magam.

Rövid ideig tartó stratégiai, térszemlo után, 
tekintettel befollegzett állapotomra betértem a 
.fővárosiba." v

Itt tényleg felvidultam, nagyszerű program, 
szép közönség és az a télikert, kéieni, az a téli
kert ... I Csupji szebbnél szebb virág szál, és 
mennyi molegágy I Valamonnyi különlegesség I 
Az egyik szőke , , . ejnye no I . . . kék, a má
sik lila és igy tovább. Végig fújtam mind 
egyiken.

Reggel volt, mire nyugalomra tfii-tom.
Másnap premier volt a Vígszínházban. Her- 

belin papát adták. Ez egy papa a kinek ismeret 
len helyről származóit kamasz fiához el megy az 

a czlngár fodrásalegény úgy vágta az árboczrudhoz 
hatalmas alkatú ellenfalét, hogy a hajó megrengett 
belé. Azonfelül pedig a kovácsnak egyik zápfoga 
kitörött.

Ilyen meglapotésre a legidősebb bookmukerek 
sem emlékeznek.

És mit tett Katicza. a halálos versengés hős
nője? Jóságos Istenem I Mit is tehetett egyebet? 
Rémült sikoltással a legyőzői! lovag tehetetlen t st- 
tömogóre omlott, könnyokbon úszva, mint Nióbo 
Gyöngéd, beczézö szavától a sebesült enyhülést 
érzett, mosolyogni kezdeti s liálakönnyes szemek
kel tekintett mentőjére, ki szelidon megcsókolta 
sebhelyét (a kitörött zápfogat), keszkenőjével egyre 
törölgetvo az ajkakból szivárgó vért . . . Ali 
bsezélholnok akármit, a női szív magasztossággal 
van bélelve. . .

Pardon, rászedett olvasóm; nem igy történt. 
Csak a költői igazság okáért irtain igy meg. Fáj
dalom. az élet nem respektálja a küllői igazságo
kat.

A mint az ökölharczna'r vége lelt, Katicza 
hetykén a fodrász, karjába csimpaszkodott s ajk- 
bigyesztve igy szólt:

— Gyere Multi, hagyjuk itt ezt a boros 
kancsót. És bizony ott hagyták. Mi is, mert az 
éles fütty kiemolt a drámai hangulatból, tudatta, 
hogy n vámházhoz értünk.

Megfelelő számú passzív és akliv könyökdö
fések között szerencsésen partra vergődtem

Mint hangyaboly, úgy hemziogntt a kikötő 
előtti tér a kirándulók sokaságától. E derék embe
rek most bizonyosán Imravietnek. ha ugyan n 
tóul, rgast siolostr k lehel n o idi ni. Ölllion, u 
családi tűzhely enyhe ölén édesen pihonik ki a 

l nap izgalmas emócz.ióil;
Do bizony nem mennek haza, hanem elszé- 

| lednek s külvárosi kávéházakban, hol fojtó gözpú- 

— anyósa feleségül, kinek ismét hirtelen vissza
tér régen eltűnt első férje. Nos tehát, a papának 
a fia lesz a papának az apósa, a papa fele égé
nek pseudo fia lesz az ö törvényes papája, az 
anyós vejének ti fia lesz, a férje és u . . .

Kijelentőm, hogy nem folytatom tovább, 
mórt belebolondulok. A közönség is a rövidebb 
oldaláról votto a dolgot; nevetett és kaczagott az 
egész este. Ha jól látom a pénztárnak sem lesz 
oka jó ideig sírni.

Pedig már készül, forr nagyban nz újabb 
újdonság. Itt is, a Nemzeti színházban is.

Benne vagyunk lassacskán a saisonban.
Lejárt a vadászat ideje is. Vilmoeka se lö

völdöz már lánczon elébo vezetett verebeket. Nem 
is az volt a szándéka hogy igazi vadra löjjön. 
Ha nőm félnék hogy baraczkot kapok a fej :mro, 
hát mogsugnám. hogy mire ?

Megmondjam ?
Majd legközelebb.
Addig is fújok mindenkire.

Bolend szél.

A gödöllői takarékpénztár törlesz- 
téses kölcsönei.

Nagy fontosságú és hatásában gazdasági 
életünkre LiszámithoUtlan horderejű lépésre ha
tározta el magát a Gödöllői, takarékpénztár rószv, 
társ, midőn a 7 százalékos lökő törleizléses köl
csönöket ügylet körébe felvotl®,

Természetes dolog, hogy miután e ténye a 
tókarékpénzlárnnk hivatva van arra, hogy hitel 
viszonyainkat a gyors konverziók állal htimatoian 
átalakítsa, a szomszédos é3 közvetlen érdekelt a 
még mindég a törvény által megengedett legma
gasabb százalékkal dolgózó pénzintézetek s a 
különböző kezelési és intési dijakkal még o leg
magasabb százalékot is áthágó hitelszövetkezetek 
között nagy visszatétszést, kcdvetlvuséget s hogy 
úgy mondjuk félelmet okozott b obböl kifolyólag 
itt is, ott is olyan, — gyakran rossz hinzemü — 
világításba helyeztetett és elbírálásba részesítettéit 
hogy szükségesnek látjuk polgár társaink érdeké
ben a vaió tényállást röviden ti következőkben 
ismertetni.

A gödöllői takarékpénztár' harminezötévi 
közismert nagyon szolid -működése alatt olyan 
tartalékokra tett szert, hogy-.azok összeg*  az alap
tőkét csaknem toljesen fedezi, évi botét összegé 
pedig meghaladja az 1500,000 korénál. Ily módon 
képes arra, hogy nagy pénzintézetektől eltekintve 
azok vlszleszámitolása nélkül, stijal pénzével dol
gozzon.

Természetes dolog, hogy ilykópen ti vi-’zle- 
számitolási kamatok és költségek megtakariitutván 
saját pénzét az intézet tetemesén olcsóbban for
gathatja, mint ha e költségek és kamat veszte
ségre is számolnia k-:lleno s igy adhatja olcsó 
10 és 15 éves törlesztéséé kö'c-dineit,

rában, ozigánymuz.sika mollolt rcggolig hörpentik 
a Biiapsaot. Ah. milyen utálatos uz a tivornya. ..

Kohói bátrabb az agarakkal 1 Ne nagyképüs- 
ködjiink. Ezek mind derék munkás emberik, kik 
verijtékos homlokkal keresik kenyerük t. Hat na
pig szakadatlanul dolgoznak. Miért irigyelm k tőlük 
azt a szolid polgári élvezet I, hogy a he.étit. nap 
kiüthessék felebarátjuk zápfogál.

Üzenet.

Búmn’j bánatomat 
ltabí som a szélre,
Vigyo metsző . , messze 
A Balaton tzélro . . .

Búmat, bánatomat 
Ott eresszo szárnynak, 
Hadd jussén füléhez 
Ar.nnk a kis lánynak . .

Hadi jusson cl hozzá 
Mórt remeg az íjkpm: 
Ha nőni szeret, liíi ha 
Szánakozik rajtam? !

Baka Elok.
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Hogy ezen kölcsönök tényleg olcsók s hogy 
a különféle — valószínűleg az érdekeit pénzin
tézetektől származó ezzel ellentétes állásponton 
l«vő — hamis kommentálások a valóságnak meg 
nem felelnek; szolgáljon illusztrálásuk a követ
kező példa.

100 korona 15 éves töke törlesztései köl
csönnel fizot az adós félévenként 6.80 koronáit 
a 80 féléven át tehát összesen 174 koronái, mikor 
is tartozása teljesen vissii van fizetve ez összeg 
gél. Ha pedig 10 éves törlesztéses kölcsönt vett 
fel, tizet félévenként 7 korona 86 fillért a 20 fél
éven át összesen 147 korona 20 fillért és adós
sága teljesen ki van fizetve.

Nézzük ezzel szemben bankjaink eddigi 8 
százalékos kölosöneit. a hitelszövetkezetekéiről 
nem is szólva, látjuk, hogy 15 ó.i alatt 120 ko
ronát 10 óv alatt pedig 80 koronát fizot be az 
adós csak kamatba és tartozása tőkében még 
mindég fönn áll.

Ha e számokat ősszé hasonlítjuk, látjuk, 
hogy az adós o töke törlesztéses kölcsönöknél 15 
év alatt 46 koronát a 10 éves kölcsönnél pedig 
10 esztendő alatt 88 koronát takarít meg, ami 
pénze 8 8 százalékos befizetett töke részlete több, 
mint 6 százalékos kamatozásának felöl meg.

Kár, hogy o törlésztéses kölcsönök kibocsá
tásánál a takarékpénztár részvény tökéjét fel nem 
emelte, hogy ily módon zálog levelei megfelelő 
elhelyezéséről gondoskodhatnék. Ezt különben az 
ezen lizlot ág előre látható óriási fellendülése és 
fejlődése folytán a jövő fogja magával hozni.

———

Udvari hírek. Csütörtökön, e hó 24-én este 
érkezett meg Kon rád herczeg Cipót bajsr her
ezeg 10 esztendős fia Münchenből Gödöllőre. Már 
másnap pénteken, kora hajnalban, 8 órakor vadá
szatra ment Szentgyörgyra b oly eredménnyel va
dászott hogy egy hátaiméi 16-os szarvas került 
a teritöri. IV. Ferdinand toscanai nagyher
czeg öreg kora daczára kitűnő jó egészségnek 
örvend és mindennap kimegy vadászni, ha csak 
az idő engedi. Legnagyobb olőszerolettel a valkói 
erdőséget látogatja meg az öreg nagyherczeg s 
ennek ismeri is már minden zeg-zugát, minden 
bokrát. Pénteken is itt lőtte azt a hatalmas 
18-ast, melynek láttára midőn a teritöre eléje 
hozták, kezeit magelégetten dörzsölve igy kiál
tott fel:

— Nagyon szép I Igazán szép I No mára 
már elég sia lesz belőle I Majd holnap folytatjuk.

S ezzel láthatólag örvendezve búcsúzott el 
a vadászaton résztvett erdő tisztektől.

L i p ó t és György herczegek tegnap 
d. u. 1 órakor étkeztük meg Visegrádról Gödöl
lőre. A herczegek Visegrádnál átkelvén a Dunán, 
Dunakesztöl kocsin telték meg as utat Gödöllőig.

UJ ügyvéd Gödöllőn. Orbay Dénes, lapunk 
kiváló munkatársa egyik megalapítója és egykori 
szerkesztője — e hó 22-ón tolta le kitüntetéssel 
az ügyvédi vizsgát. Mint értesülünk a kitűnő kép
zettségű fiatal ügyvéd Gödöllőn fodja már a lég 
közelebbi napokban megnyitni irodáját.

ROna József kitüntetése, Róna Józsefnek a 
kitűnő szobrásznak a gödöllői Erzsébet sáobor al 
kotójának IV. Ferdinánd toskánai nagyherczeg a 
toskánai .Pro litteris et artibus*  olsö osztályú 
jelvényét adományozta.

Nagy-Tarcsa haladt Nagy-Tarcsa község 
képviselőtestülete folyó hó 19én tartotta évi rcn 
des közgyűlését. Ez alkalommal a jövő évi költ 
ségvelósen kívül elfogadta a közgyűlés a községi 
jegyző azon indítványát, hogy a mngyarosodás 
elősegítése czéljából községi kisdedovoda leles 
tessék, továbbá, hogy a gyümölcsfa tenyésztési 
előmozdítása czéljából évenként nagyobb mennyi 
sógü oltvány és vadonezcsemete szereztessék bo.

Kettős lakodalom. E hó 22-ón kedden d. u. 
5 órakor történt meg az a kedves családi ünne
pély a gödöllői róni. kath. templomban, melyről 
már ennyi szó őseit Gödöllőn. Hejk Etelka eskü
dött Krenn Károlylyal, és növéro Gizella Surin 
Istvánnal. Násznagyok voltak tíz olsö pár házas
ság kötésénél Gulyás P. Pál (Sajó Szt. Péter) 
és Szeposy Győző, a második pár részéröl Elo- 
fánly Béla és Szász János. Az eskotési szertar
tást Knrsay Sándor ny. plébános végozto, romok 
boszédot intézvén a boldog ifjú párokhoz, A szer 
tartást — melyen egész Gödöilö megjelent zsú
folásig mogtöltvén a különben is kicsiny temp
lomot, — lakodalmi vacsora követte Hejk István, 
az örömapa házánál, molyon több mint 40 meg
hívóit vendég vett részt.

Szüreti mulatság. Nagyszabású bál lessz 
ma, vasárnap Bosnyön Taxnor István vendéglőjé
ben: zártkörű szüreti mulatság. Kezdőié d. u. 4 
érakor. Be'ópli dij: 1 kor.

A nemzeti harozból a Budapest czinil poli
tikai képos napilap i» dorokasan kivotle u maga 
részét. Szívósan küzdőit a nemzeti követelménye
kért a a magyar hadseregért. Egyáltalán a Buda
pest már több mint negyedszázada változatlanul 
küzd azokór az ossmékért, melyek ina lázban 
tartják az országot. De a Budapest mái tokintetbon 
is megérdemli azt a nugy lámogu'úsl, mm-lyben 

részesül. Kitünően szerkesztett, fürge és megbíz
ható újság. VezércziKkeit országgyűlési képviselők 
írják, köztük Kossuth Fercncz. Tárczarovatábun 
irodalmink legjelesebb íróival találkozunk. Hírei 
frissek. Regényei órdokfcazilök. Nagy előnye, hogy 
a napi esemónyekot művészi kivitelben illusztrálva 
is hozza. O csósága mellett több kedvezményből] 
részesíti olvasóit. Vasárnaponként a főlaphoz 
egész díjtalanul humoriszlikua mellékletet csatol, 
a o vicclap lalánymogfejlöi közölt értékes köny
veket sóraol ki. A lap minden állandó, rondis 
előfizetője díszes és gazdag tartalmú naptárt kap 
ajándékul. SzóyuI a „Budapest14 olyan napilap, 
mely méltó a támogatásra. É őfizelési ára negyed
évre csak 6 korona, egy hónapra 2 korona. Mu
tatvány számokat kívánatra bárki ingyen kaphat. 
Az előfizetések, megrendelések a „Budapest" 
kiadóhivatalához (Budapost, IV., Sarkanlyus»ulcza
3. szám ulá) küldendők.

Peitmegyo virilistái. Pest-Pilis-Solt-Kiskun- 
vármegye igazoló választmánya ülést tartott Ba
ross Pál elnöklése mellett, amely alkalommal 
összeállították a virilisták névjegyzékét, ami annál 
kevésbé ütközött nehézségekbe, mert az adóhiva 
lalok hiánytalanul rendelkezésre bocsátották az 
1908. évi adókimutatásokat.

Vármegyék pótadó nélkül, Póladó nélkül 
adminisztrálnak most a kövotkezö vármegyék: 
Abauj-Torna, Alsó-Fehér, Árva. Bars. Bereg, Besz 
terczenaszéd, Borsod, Csík, Fejér, Fogaras, Gő- 
mör, Hajdú. Háromszék, Hont, Hunyad, Kiskü- 
küllö, Nógrág, Pozsony, Sáros, Somogy, Szatmár, 
Szeben, Szopee, Szilágy, Szolnok-Doboka , Torda, 
Torontál, Trencsén, Turócz, Udvarhely, U gocsa, 
Ung, Vas vármegyék. Fájdalom, hogy — o dí
szes névsorbun vármegyénk nevét hiába keros 
sük.

Szüreti mulatság A gödöilö besnyöí nép
könyvtár egyesület saját alapja javára f. é. októ
ber 4-én vasárnap Bosnyön Reich Miksa vendég
lőjében tánqczal egybekötött zártkörű szüreti mu
latságot rendez. Belépti dij személyjegy 1 korona 
családjegy 2 korona kezdete délután 4 órukor. 
vége déli harangszókor. Jegyek a mulatság nap
ján a pénztárnál válthatók. Az egyesület négy 
tiszteletdijat tűzött ki még pedig egyet a nős fér
fiak, egyelt a férjezétt nők, egyet a fiatal leányok 
és egyet a fiatal emberek részéro. T. i. a dijakat 
azok nyerik el a kiket a csőszök szölölopásórt 
legtöbbször elő fognak állítani

Wiener Mode. Ezen világhírű lapja az elő
kelő hölgyvilágnak október 1-én XVII. évfolyamába 
lép. Az uj évfolyam első száma épen most jelent 
meg és tartalmazza a legújabb női, úri és gyer
mek divatot írásban és képben. Kiadó hivatala : 
(Wien VI 2) szívesen küld mutatvány azAmot annak, 
ki ezért kozzá fordul egy levelező lapon.

Ellenőrzési szemle hirdetmény minden járás
beli község részére megrendelhető a Gödöllői 
Erzsébet könyvnyomdában. 50drb. 
plakát ára 2 korona.

Elfogott betörők. A múlt hetekben, kőké 
nyei község (Nógrád megye) adó pénztárát isme 
rétién tettesek kirabolták s onnan 800 koronát 
elvittek. A nyomozás Versegro vezetett hol Balugi 
Béla, Kepos Gábor, Kepei Imre Kepei János es 
Koretz Istvánt, elfogták s őket a terhelő bizonyi 
tékok folytán Balassi-Gyarmatra vitték s bár őket 
kihalgatás után szabadon bocsájlolták de a vízi 
gálát ellenük továbbra is folyik,
V, ő50j4 számhoz 1908.

Árverési hirdotmény
Alulírott kiküldött bírósági végrohajló ez*n-  

uel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbiró 
Ságnak 1903, évi V. 5ü0|4 számú végzésével I). 
Feketo Rudolf ügyvéd által képviselt W ol f Gyu
la folperos részére De no Gyula 
alperes ellen 300 kor. követelés ós jár. erőjéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
’ofoglult 94/? korona becsült ingóságokra a font 
időzött gödöllői kir járásbíróság fenti Rzátrti vég 
zósóvel az árverés elrendeltetvén, annak felülfog 
lallutók követelése orejéig is a mennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna alperes laká 
sán Rákosszentmihályon leondö megtartására ha 
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is, minden felszerel isse) elf jgadtalik,

_________ . 8.

téridőül 1903. évi október hó 2 napjának délutáni 
1 órája tüzelik ki, mikor a biróileg kfoglul. bu 
torok disznövényvk, lovak, s egyél)!) ingóságok a 
legtöbbet Ígérőn- k kés/péi z fizetés mellett szűk 
sóg esetén luc-áron nini is elfognak adatni.

Fclhiv.t'mik mindazok, kik í z elárverezendő 
Ingóságok vótelárál <1 a v égrebwj'.iiló követelését 
megelőző kl- légitieie.-Lez láttáink jogot, a menyi 
ben re zii-ro foglalás, korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, iniszf rint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alólirl kiküldöttnek vagy írás
ban beadni avagy pedig szóval bejeiül).oni tar
toznak.

A törvényes határidő n hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól 
számiitutik

Kelt Gödöllőn. 1903 évi szeptember hó 9 én 
Böhl Ambrus kir bir végrehajtó

1075 1903 szám.
Hirdetmény

A gödöllői m. kir. korotmuradalom 
tulajdonit képező kisbagi fűrész és liszt
őrlő malom tartozékaival egvütt, 1904 évi 
január hő 1-től kezdődőié# hat évre ha
szonbérbe adalik, e czélből folyó évi szep
tember hó 29-én délelőtt 9 órakor a ko~ 
romuradaloin igazgatóságának hivatalos 
helyiségében zárt Írásbeli ajánlatok utján 
nyilvános versenytárgyalás fog tartatni.

Az egy koronás bélyeggel és a meg
ajánlandó évi bérösszeg 10 százalékával 
mint bánatpénzzel felszerelt zárt írásbeli 
ajánlatok ugyanott nyújtandók be fent ki
telt határidőig, megjegyezvén, hogy későn 
érkező vagy kellően fel nem szerelt aján
latok figyelembe nem vétetnek.

A szerződési feltételek a koronaura
dalom igazgatóságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.

Gödöllőn, 1903. évi szeptember hó
A m. kir. korona uradalom igazgatósága

6488 «« tk 1903
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A gödöllői kir járásbíróság mint tolukkönyvi 
hatóság közhírré teszi hogy a Budipest székes 
fővárosi takarékpénztár részvénytársaság vó^ru- 
h ijlatónak Kartschocke János bpesli lakos vág- 
rchajlásl szenvedő elleni 599 korona 87 filter 
tőiokövotelós ós járulékai iránti vcgrohaj’ási ügyé
ből) a poslvidéki kir törvényszék u gödö lői tőr 
járásbíróság lorilletón levő Gzinkola Községben 
fekvő n czinkolai 4'4 hz betálbeu KarUchocko 
János ón neje Wolf Aranka nevén álló ós az 
1881 évi LX t ez 156 alapján ogénzbon elér 
verezondő A f I sor 93b 13 lír^z Ingatlanra ór a 
rajta épült de tkvileg föl nem lünloielt házra 
826 koronában ezenn* ’ »n«*'állapított  kikiáltási 
árban az árverést e rendelt ’ b h- gy a fennebb meg 
jelölt ingatlan áz Iwuö évi október hó 
5ik napján dólolött 10 órakor 
Gzinkola községházánál megtartandó nyilvános 
árvoréson a mogállapitoll kikiáltási áron alul is 
olada'ni fog

Árverezni szándékozók lartozndc az ingat
lan boc«árának 10 százalékát vagyh 82 korona 
f>0'fillért kézpénzben vagy az l:-bl LX t ez 42 
§ában jelzett árfolyammal számított és az 1881 
évi november h » 1 ón 3383 sz a I ölt igazságügy 
mlnisz'eri randolot § ában kijelölt ov<.dók*«t  e< 
órló’rp p'bán a kiküldött közéhez letenni, av.ijy 
az Í8SI LX t ez 170 §-a é:l< In-ben a blnr;- 
pénznok a óirés.ígnál elölogos rlh•■iy^zóseről h*  
állított rz»íbály.szerű ulismurvónyt áiszolgáitiJiii.

Gödöllőn 190/ évi jn'iui hó 6 fin
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BIIEAPksT
VI, Rózsa ufcza 85

>~1«l Tll ■!>■■ !!■— —I

Már Már

1 koronáért

50.000
korona nyerhető.

50.000
Budapest, IV., Váczi-utcza 17 aj korona nyerhető.

Hintán a húzást már október éltjén megtartjuk és a sorsjegyek nagy 
kelendőségnek örvendenek, ennélfogva tiszteletlel kérjük, hogy a sorsjegyek be
vásárlásával ne tessék késni, hanem nagybecsű megrendelését szíveskedjék le
hetőleg azonnal elintézni, inul a búzás már

f. é. október hó 10-én lesz,

Or-Vos-sorsjáték központi irodája:

Sorsjegyek kaphatók helyben; minden dohánytőzs

dében és minden vidéki városban. II

vágyig •gyoncson a to-mrdötöl. annak köv.tkozté- 
b»n teljas jtállta valódi, limai, italian ínlnüaéyérl a

képzelhető .'fgolc-óbb árak me lett

Több mint 130<lOO lioldna jávaszfgoti birtokunk a 
logrand-zaroanld) nnidon kozoltntik, kávérajtáink 

Igán zamat urak és kitűnő minőségűek. Saját véd
jegyűn! : .lávnflor.

7 I< A v d
Jávaflor legfinomabb 4 ’/< kiló fit. 6.65 

h finom 4 a/< „ M 5 90
Jávabixsil keverék 4 j‘ ,, ,, 5.45

Vám és bérmentvo minden posta állomáshoz 
■ 7 állítva Árjegyzék ingyen bél mentve,

r u r k é s T á r s a 
já vaszigt.fi nagybirtokotok

Saját termésű káré és t< a eladás Trieszt via 
dali icqi ejotlo 88.

Dr.

Egyet, orvostudor

I RI T Z S A M U
fojyc >rvos

VII., Ká'oly-körut 3- szám, 
vasár- és ünnepit, p is d. e.

5 éráig.

EGY KORONÁÉRT

Budapest
Rend, 1

'/. 11 — d' u.
Foghúzás, foglömés, niüfogak. Nem fájó
rósz fogak egyszerre elkészíti etilek. Jiü- 

fogak egy nap elkészilteinek.

“szerves11

Gödől ői,. Erzsébet * kónyvynoipdtji.

== vagy = 

jegygyol
leoJobb. legkladósabb s ennélfonva

legolcsóbb szappan. - Minden ^3' **
káros alkatrészektől, mentes.

Mindenütt kaphatói

porló mentesen küld az orvo szövet
ség sorsjátékéhoz

egy sorsjegyet
az Országos Saj'óiroda, Bpest, Kc- 

mény-Zsigmond-tilcza 11.

Húzás már október 10-én, 
1810 nyeremény, t főnyeremény 

40000 korona.
Legnagyobb nyeremény legkedve
zőbb esetben 50000 korona. 

Szerencse fel!

vaszigt.fi

