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Felelős zserkesztő: N y i ry Lajos

Halottak napján.
A merre megyünk, a hová tekintünk 

mindenünnen csak az enyészet, csak a 
pusztulás átkos szelleme vigyorog felénk. 
A természet kopott, scakgatolt palástjába 
burkolózva, didereg most — késő ősz 
felé. Hová lett a pajkos jókedv, az élet
öröm hová leit belőle a dal, hová lett u 
berkek lombsátora, mosolygó virága, ékes
sége ?

Elhervadt. elenyészett, tova tűnt . . .
Semmisem örök e sárgolyón, nem 

marad változatlan semmisem, minden át
alakul, minden kődbe vész, minden mú
landó. Ez a világnak legelső alaptörvénye 
ezt'érezték már őseink is, ez van a mi 
lelkűnkbe is bevésve.

Lám, még az isteni mű sem ment e 
törvény alól; a kik tegnap még az üde, vi
ruló tavaszban fürösztötték meg lelkűket, 
azok ma reszketően vonják összébb tes
tüket mert a pusztulásnak még a közelléte 
is hidegséget éreztet velünk.

S a mint a természet átalakul, ugy 
az emberi élet is. A mint minden anya
got megőrül az idő unalma, ugy veszünk 
el mi is, mert a mi por volt, annak porrá 
kell lennie újra, hogy összevegyüljön any
jával — a földel.

És ez alól nem menakszik meg s en 
ki sem minden halandónak ez a végzete. 
A mint szüléink vagy testvéreinken úrrá

T A R C Z A
leszáll.

Ha leszáll a nap rz égről 
Homályos lösz koronája.
Do aztán foiragyog újra — 
Utóljára, utóljára.

Hu dagálykor partra csap ki
A szerelmes tenger árja 
Megöleli a sziklákat — 
Útdíjára, utoljára,

liánom mégse utóljára I
A fényes nap újra feljö
Minden estén uj dugály lasz
S visszajő a laugyós szellő.

Mikor olbucBuztam tőle
S csókot nyomtam ajakéra, 
Csak a szívéin tudta, sirta: 
Utóljára, utóljára. . • .

Szomb .tea Elemér.

A jótékony ember.
Lénárd Vincze n könyvvezető a barátai és 

Önmaga előtt is sokszor ismételte;
— Sohasem házasodom meg. Nem lehet 

bízni az asszonyokban.  

FERENCZ JÓZSEF KESEROVIZ

lelt a halál, ugy veszi a mi porhüvelyün
ket is birodalmába hogy ott a halotti 
csöndben kinyugodhassa, kipehenhe se azt 
u nagy fáradalmat, a mit az élet minden 
szolgájára kiró.

Ezt a csöndet, ezt a békességet mi 
sem zavarja meg, az egész évben, ebbe 
a bús birodalomba is betéved virágfaka- 
dáskor a játszi napsugár, a csattogó ma
dár dal, a rejtelmes busongó lombsutlogás 
de mikor mind ez tovatűnik igy ősz felé 
eljön az emlékezés, a kegyelet napja, a 
mikor a holtak zajtalan világa benépesül 
a gyászolók a hozzátartozók sokasá
gával.

A hantokra érző könnyek hullanak, 
kigyul rajtuk a mécsfény, elborítja a vi
rág s buzgó imát rebeg mindenkinek 
ajka — a boldog nyugovóért.

Olt a halál birodalmába fölemelkedik 
a gondtalan múlt a mikor még >Ö< is 
közöttük volt, a mikor hallottuk szavát, a 
mikor míg velünk együíl küzdött, vívódott 
az életért.

így rövidül meg a sor, igy fogyunk 
napról-napra szülében, testvérben, barát
ban . , .

Odakünn a holtaknál elsírhatjuk bá
natunkat a mely napiól-aapra marc, an
golja leli - ikel *o<'ikí;  ,''i megfeledkezhetünk 
öl ■), érdekhajhászó emberi gyarlóságaink, 
ról és megtisztulva állunk ült szeretteink

Lénárdat a kol.égáí őzért a bogaráért mind 
annyiszor kinevették.

Az üzlet nagy irodájában, ah d I.énárd nap
hosszat a ronguteg üzleti könyveket bújta, sok 
lány volt alkalmazva. A férfi alkalmazottak ha 
csak szerét ejthették; megeaipi.idték a lányok 
orczáit, a fülükbe pajkos szavakat suttogtak, a 
miktől a lányok elpirultak és hangosan kaczagtak.

Lénárd Vinczének e [ ajkosságok szinte fi
zikai fájdalmat okoztuk, ll.intotta a kollégáinak 
szabiid viselkedése < < még érzékényebben sebozte 
meg a leli t az, ii -gy a lányok nem utasították 
vissza e viselkedést.

igé-

asz*

— Istenem — gondolta magában, — hát 
ezekből lesznek a szerető hitvosek, az élettársak?

Mélységes gyűlölet támadt a szivében. Pedig 
alapjában élt-halt a nőkért. Az üzleti könyvük 
rengeteg számai közül gyakran mosolygott felé 
egy-egy szép nsszonyarcz, telve titokzatos 
réttől, rojtelmos és bűvös igérottel.

Boloszídült a feje. Oh, ha volna egy 
szony, agy makulátlan, tiszta, nem földi asszony, 
aki egész leikével, minden gondolatával az ölébe 
dobná magát egy végnélkül!, hosszú életre !

A terem sarkában kaczagás hangzott fel, 
valamelyik lány évödöti nz egyik gyakornokkal.

Lénárd Vincze lolkébíl egyszerre kirebbent 
a szép álomkép, Ö' ölbe szorult a köze ős dühö
sön csapott az előtte fokvő hatalmas könyvre. 
Moha, soha nőm házasodok még I Oh hisz ez 
rettenetes volna, örökké kínozná az a gondolat, 
hogy a felos Igé vsl is hason lóképen bántHk, mi

elé hogy elvesztőket sirbatüntüket gyá
szoljuk.

Oda nem hat el a vásári zaj; a bűn 
csak a tülekedésben ölhet szabadon; e 
sötét homályos világba a lélek csak meg
tisztulva mer belépni mert ez olyan, mint 
a templom! Áhítat fog el bennünket szinte 
érezzük az isteni hatalom súlyát ránk ne
hezedni, bensőnket valami kimondhatatlan 
érzés tartja megszállva — a végesség, a 
múlandóság érzete.

Megállunk a sírnál — és nem tudjuk 
hogy mi vár reánk azontúl. Csak valami 
titkos ösztön suyja, hogy a szellem a lélek 
<1 nem enyészhet. Az a mi irányit ben
nünket, az igaz vagy helytelen útra — 
annak örök élete van, annak felelnio kell 
az Ur előtt minden cselekedetéért.

Azért emlékezzünk a halálról . .
Memento moril . . Hemento móri! . . , 
Zarándokoljunk ki hozzájuk, a kik 

egész élelükben csak javunkat akarták, a 
kik szeretlek bennünket, s kiket mi is 
szereltünk. Hogy legyen ez a nap a fáj
dalom, az emlékezés napja, a mikor a 
hervados haldokló természettől körülvéve 
magunkba szállunk a mikor egy szent na
pol áldozunk azok részére a kik érettünk 
talán mindenüket föláldozták volna.

Térjen meg a hitetlen a pogány is a 
ki önhilten tagadni meri az ég hatalmát 
a ki kaczag az — isteni törvényeken éle- 
ten s halálon egyaránt , ,  

előtt ö ismerte volna. Talán akadt férfi, akinek 
keze érintette a derekát, aki forró szavaival, ha 
csak egy gondolatnyi időre is foltot lehelt a lel
kére, Megőrjítené ez az örökös kínzó gondolat.

Hanem hiába minden. Lénárd Vincze aki 
egyszerru gyűlölte is, imádta is a nőket, mag há
zasodott. Új lány került az üzlet levelezői osztá
lyába a ez a lány, mikor ez olső napon valaki 
dévajkodva megszoritotta a karját, heves olidasitó 
mozdulatot lett, Éz a mozdulat megfogta a Lénárd 
Vinczo szivét 6e félév múlva már feleségül is 
vette a lányt.

II.
Csinos, kövéros, puha asszony lett. Lénárd 

Vinczénénéböl. A férjé tejbe-vajba füröszióttc, 
féltékenyen őrizte, mint egy szép fényes tollú 
madarut. Az asszony élote különben is hasonlítót- 
u kalitkába zárt madáréhoz- Dé czifra volt a ka 
litka Kényelem és puhaság volté körül a rai ma
darat s a rabtartó férj lelkét is odaadta volna, 
csakhogy biztosítsa m.igá iák az asszony őrukké- 
tartó vonzalmát.

Természotoson Lénárd Vinozéné már nem 
járt el többé a nagy iiodába üzleti leveleket fo
galmazni, Oltbon ült örökösön unatkozva é; lus
tálkodva s ettől a semmit tevéstől a fiatal asszony 
rohumosan olhizott. Almos és fáradt teremtés 
lolt belőle, akit kimerített a semmitnvés é- az 
unalom, Egy napon a következő kijelentés sl for
dult az urához:

— Rosszul érzőm magam. Valami kúrát 
keilene használnom! 

az egyedül elismert kel
lemes ízű természetes

ha hajtó szer
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Menjen ki a temetőbe s lia ott meg
csapja a lialillezele, megtisztulva tér visz- 
sza a küztlelt mlu . . . Mert az ember a i 
pusztulástól az enyészettől fél a legjobban. 
Az a szomorú világ megöli a bűn bakié- | 
riumait ■ . Újra halijuk szerelteink ínlő 
szózatát '

Térj in t a i'>:t b in is ember . .
MemeMlo nto ;! M 'mentő móri!

4ö G.t)-os pótado.
Gödöllő község képviselő trsliileto a jövő, i 

1904 évi költség elö’ranyz.itot oki. 28 és 29-én 
tartod gyiilé-.'ben állapította meg.

A tanács atal előtárj ízlett költségvetés ' 
szerint 50‘,-os pótadó mutatkozott: a képviselő ! 
testáló! azonban több tómű re.dirf’t. sitt többet 
mint pld. a felekezeti iskoláknak adott évenkénti 
segélyezést, a jótékonyczílokra szánt összeg*!  
stb. egészen törölte. így siket ült ezután a pót- ■ 
adót 4 százalékkal leszállítania.

Kz, — elismerjük, -— gazdaságos és eléggé . 
szép dolog. Nagv hiba rak az l • nnc. hogy még 1 
Így is 46 százalék a p tadó, ho! tt a költségve
tésben a kn’ tirtűis czélolt egészen mel'özve 
vannak.

Indítvány tétetett n költsége lés tárgyalása 
alkalmával, az utcza tisztításra felvett leiemé . 1 
hogy a nyári utcza locsolta: :is rendeltessék el és I 
erro is vétessek fel ti köllsógveté be bizonyos ' 
összeg. Leszavaztatott. A rendőrség fejlesztése 
helyett ez ügyben dekadenczia történt; amennyi- . 
ben a már megío.ö állások közül a szakiu.iz.vc- j 
zel i töröltetett — A község hivatalnoki kará- I 
mik járandóságai nem emeltettek, pedig ezek egy I 
némelyi .éré is rá fért volna egy kis emelés — j 
ha a potudó sz iznlék rovására is. Semmi újat nem ! 
alkotunk. Maradunk t'hál ott. ahol eddig voltunk; 
ahol a többi elsülycdt isten hála mögött fekvő 
IC00 lakosat kis község van, s c-r.l: uz , a kii 
lömbség köztünk, hogy a mi pitédnek 40 száza 
lt-kog és boldogok vagyunk, hogy <• »k mir.i es 
nem több, mig azé a bizonyos le.rve.li .: ó z- 
sógecskeó — semmi.

Egy gödöllői polgár.

HETI KRÓNIKA
(JelíHeí n bíróságnál.)

Düllöngélvo á.litolt be egy erősen bepúiin- • 
i ázott atyafi a járásbiró it/ioz. Tanu'énl volt i 
beidézve s várakoznia kellelt. Midőn mar vagy 1 
másfel órája várakozván, e'uala az állast, be 1 
nyitott a tárgyaló bíró szobájába.

— Ki maga ? Menjen ki! Hogy imrt bo- ' 
jönni? . . . Rivaljn rá a megzavart bíró a
kérd fiók özönét mire az atyafi meghökkenvo ki
támolyog a szobából.

A folyosón azonban vissza nyeri a bátor
ságát és reltene’Gs káromkodások közt garázdál
kodni kezd.

A többi várakozók nevetnek rajta, a szol
gák Osiltilják végre is a fogház ör erélyes közbe 
lépése válik szükségessé*  aki azután rövid utón 
kidobta.

Midőn az. atyafi magát a kapun kívül tudta 
odafordult a fogház őrnek.

— Halja e, ne bánjon így vo!.*m,  ne hagyon 
idekint, mert ugv h vi<s/ a hívnak

E pillanatban a tornáca túlsó végéről fel- 
hangzott a jegyző ur hangja!

— Kacsás Kerekes József.
— Hallja?! No mit mondtam, már hív

nak is ! rix
És ezzel lenézöleg mérve végig a 

őrt, letániolygolt. . (Diák)

, J üu n dó óletvescóly "
Félénk ember vagyok.
Ennélfogva nem ü:ök semmiféle sportot. 

N un lovagolok: mert a ló ledob. Én kitötöm í> 
nyakam,

Nem korcsolyázom, mert elbukom és a jég 
!)• szakad alattam. Én megfulladok.

Nem bicziklizom. mert fölfordulók és egy I 
kocsi keresztül megy rajtam ’A lovak agyon gá- j 
gólnak. I

Horn tánczolok, mert elesem a tánezosnöm- , 
niel Nőül kell vonnom.

Nem ülök vasútra, mert összeütközik egy . 
másikkal.

Jfem ülök hajóra mert ohülyed.
Nem megyek színházba, mert kigyullad.
Kerülöm a népciödüloteket, mert ellopják < 

az órámat.
Nem kártyázom, mórt elvesztem a pénzemet.
Nem megyek kapu zárás után haza, mert 

leütnek.
Nem tartok szőrei ', mert megcsal.
Nem házasodom, mert ö megcsal.
Magam borotválkozom, mert a borbély el

vágja a nyakamat.
Nőm utazom villamoson mert kisiklik.
A f.j.dalultib.in tűz ül ki
N m járok fiákkeren, mert kie.dk a kereke. 
Nem megyek vadászni mert belém lőnek.
Nem megyek hangversenyre, mert megsi- 

kctülök.
Nem olvasok újságot, mért megüt a guta.
Szóval, amennyire lehet védem magam min

den ( ‘ív ' ;5‘éi’ el.cn. Mégis az életem állandóan 
veszedelembe forog.

Mi történt például tegnap velem?
Korán reggel elmentem hazulról. A szél 

nagyon íuf, R.ifujl így cserepet a fejemre. Fuj / 
- mondtam és tovább haladtam. De a kalapom 

tönkre volt téve.
Megállnia tehát az ulczasarkon és megpró

báltam halba ki lehat e, yonodteni. A kővetkező 
pi'lanatban egy bicziklisla nekiment a járdának, 
a g( p ráesett a lábamra, az illető pedig n nya
kú inba es«. tt.

A/, hittem, lo gy ;gy jó barátom, : <i Ez év 
óta no n látott és most örömemen b »rr.l a nya
kamba. Tévedtem. Nem umurt. Ellenben minda- 
ketteii elestünk, én alul, ö rám. Még csak annyi 
idom volt, hogy bemutatkozzam neki aztán el
ájultam. Mire magamhoz tértem, arról értesültem, 
hogy ‘ gy kocsi is keresztül ment rajiunk.

Meglehetősen össze voltam törve.
Berohantam egy kapu alá, Ebbon a pilla

natban valaki háromszor ,,ofon vágott és egy erő
teljes kézmozdulattal lelökött a pinezébe. Csak 
annyit hallottam:

— Nyomorult nöcsábiló 1 Végre elvetted 
méltó büntetésed I

Ugyanekkor valaki nyakon ragadott és azt 
kiiihálta;

— Tolvaj 1 KI kell fogni 1
Iszonyú csődület támadt. Bevitték a rendőr

ségre igazoltam magam elbocsátottak, Kimerültén 
1 ültöm le a legelső padra.

Nőm tudtam fölállani. A pad frissen volt má- 
* 7,qIvh a nadrágom podi«r egészen zöld lett. V*gre

egy elhatározó mozdulat visszadla szabadságo
mat, nadrágomat azonban nem. Másodszor is be
vitték a rendőrségre. Most már elitéllek. Tiz fo
rint pénzbírságra kihágásért.. Erre már meghara
gudtam.

Végre megérkeztein az irodába. Reggel 8 
órakor indultam el hazulról, moit 9 órakor mtr 
ott kelleti volna lennem. Éj tudják .hány óra veit 
mikor az irodába léptein, déli f.M tizenkollö. Erro 
elcsaptak.

Ilyen ez a patvariita élet! (Pipue)

As aut/áld, meg a járda.
Két földmives gazda politizál Gödöllőn a sarki 

Piczér előtt. A járda ügyről van szó épen, mikor 
arra hajt el a törvénybiró, Jámbor András fiak- 
kerjével.

— Tudja e kend komám — szól most az 
egyik, ... miért erösködik Jámbor András uram 
olv nagyon az. asztfald ellen, meg a járda molletl?

— ?
Nem tudja, u*y-°?  Nohát meg mondom én. 

Rebellis világot élünk. Szegeden már barigáldo- 
kat emeltek fiát itt is arról gondoskodig ökelme 
mert arra nem jó ám az aszlfaldt.

- - Ér meg nazondom. hogy csak a válasz, 
lásra niz. Békés ember ü má rebellisnek. Csak 
nizze ke meg a czimboráit! G-ak úgy tartja, hogy 
legyen majd mivel megbajigáni u Wolfner pár
tiakat.

— Egyik sem tudja ez igazat kentek közül, 
vág közbe Weisz Móni aki eddig a sarkon hal- 
gáttá a diskussziót. Jámbor uramat meg az ö 
vezetése alatti flaszter pártot ón ismerem legjob
ban. Ók nem úgy számolnak, csak azt akarják, 
hogy a lakosságnak meg legyen majd minden 
időkre a — káposztás küve.

(S*y>.)

H I R E K.
Hatoltak napja. Kegyeletei ünnepe oz az 

emberiségnek. — ősszel, falevél hulláskor, viráf 
hervadóikor, a természet haldoklása idején elza
rándokol kedvesei sírjához es lélekben azokkal 
időzik akik régen voltak, akik elmúlásukkal itt 
hagyták részér, a földi kinok és szenvedések or
szágát. Kegyelettel ünnepli meg e napot járásunk 
közönsége. Gödöllőn a polgári kör rendezi a 
gyász ünnepet. A ref. temetőben ifj. Szabó Balázs, 
n rom. kuth temetőben Rozenfold Gyula fognak 
a honvéd síroknál ünnopi beszédeket tartani, a 
polgárság pedig közadakozásbél megkoszorúzza 
azokat. Isaszegen Marcftányi István fogja az 
ünnepi beszédet tartani, az olvasó kör pedig meg
koszorúzza a honvéd szobrot. Aszódon a 
polgári kör kozdeményezéséro szintén nagyszabású 
gyászünnepély tossz a temetőben, a honvéd sír
nál. Péczel, Rákoskeresztúr Rákos
liget szintén ünnepre készül o napon.

Téli felolvasó estely.k A gödöllői polgári 
kör a következő téli idény alatt Is meg fogja tar
tani felolvasó estélyeit. A választmány határozata 
szerint minden hó utolsó vasárnapján lesznek 
ilyen felolvasó estélyek. Az első felolvasás novem
ber 2 9 • é n fog megtartatni, a kör helyiségében. 
Az égé z idényre szóló meghívókat a napokban 
fogja szélküldeni a polgári kör elnöksége.

Választmányi ülés. A gödöllői kaszinó cső
törtökön esto tartotta választmányi ülését molyén 
a folyóügyok és tagfelvételek intézteitek el. Szom 

| haton tirsas vacsora volt.
Lenáru Viticzö ij dtun k.u.'i lei u fejet.
— Az Istenért, mi a baj ?
— N«m tudom. Talán orvost kellene hi- > 

vatni,
S nz orvos jött. Megvizsgálta az asszonyt I 

és kimondta a szentcncziát ;
— Vérkeringési zavarok. Oka az elhízás. 

Sósfürdöket kell használni.
Lónárd Vinczúnek szörnyű fejtörést okozott 

ez uz orvosi rendelés. Ezúttal hát az asszonynak 1 
renlszoresvn el kell jarttia a eósfürdöbe. Ez le
hetetlen. 0 naphosszat az. irodában van. Egyedül | 
pedig az a. zn..y nem mehet fürdőbe. A cseléd
del nem kísértetheti cl. A rossz asszonyok is a 
cselédjükkel kísértetik el mugukat , inindeuhovn. 
Valami meghízható ember kellene. És eszébe jtt- 1 
tolt a bátyja.

A bátyja ‘zcrene.-étleii, nyomorék vtnbcr 
volt. Pupo I ctege-m :< születet s ez a tenné | 
szett fogyatékossága átokként nehezedett végig 
az egész eleién. Irodai munkát végzett ö is, do ! 
Beitől sem tartottak okáig I. atárd Vinezo gyak- ' 
rnn segített rjjtn. do azóta, hogy m.gháztiso-] 
dnll miadea óiiíi'so <'-a' a: asszonyt vette körül ' 
E' ■'■.t.1. iio-p.- .■ iia-h ■ - :i • bátyját, l’t'eg-
-. . .nőt ' sii'át’. b:l 1 oal : vele le z. nz 
sszonnyttl, »-!'■ :.'ri ■ o ...,nl osfürdöbe is, 

mulattatja, szórakoztaíji. Ita ezzel 11 szeren' el
len emberrel tolják a vem 

rosszat mondám, gondolni, de ö sem lehet rá 
féltékeny,

És úgy is lett, Az asszony rendszeresen 
használhatta a kúrát, hétköznapokon nyomorék 
sógora kísértő el, mig vasárnapokon, mikor a férj 
is szabad volt, az ura ment vele.

III.
A sósfiirdö rendos látogatói között csakha

mar feltűnt a púpos ontbor és a fiatal, olhizott, 
de szép asszony. Lonárd Vinczénó minden ál
dott délután megjelent a sógcrával s mig ö a 
kúrál használta, a nyomorék ember a sósfürdő 
parkjában egy pádon ülve türelmesen várt.

Lénárd Vinczénó iránt a sosnirdü látogatói 
között nagy volt a részvét. Azt hitték hogy a 
púpos ember n férje és mindenki élénken saj
nálta a fiatul asszonyt, akit ilyen szánalmas 
férfi mellé lánczoit a sors.

Az első vasárnap azonban, amikor Lénárdná 
a férj*  karján jelent mag a fürdöparkban óriási 
volt n megbotránkozás. Mindönki biztosra vette, 
hogy oz a szálas, csinos ember, akibe az asz- 
szotty úgy belebujik, a titkos udvarlója.

A sósl'ürdö használó, olhizott epés ttsz- 
szonyok emiatt gyilkos pillantásokat vetettek Lő- 
mlrdné felé és megvelőcn nézték végig a férfit.

Másnap aztán, hétköznap lóvén, l.snát'dné 
: :a a -óborával jelent meg a fürdöparkbiui. A 
túrát hasznaié asszonyok ekkor már u szeren

csétlen nyomuréK embert nézték végig sziviuditó 
sajnálkozással mig Lénárdnéra maguk között 
mindén rosszat rámondták.

Heteken át forrongott Lénárdné körül oz a 
gyűlölködő ollenségoskodós, amelyet azok a he- 

j lenként egyszor ismétlődő esetek, a mikor as 
asszonyt a férje kísérte el a sósfiirdőbo, csak 

j még jobban szítottak,
Egyszor Lénárdné bont a fürdőben a fürdő

1 egyik női alkalmazottjának vóletlonül beszéd köz- 
| ben, megmondta a nevét. Az asszonyok azt nsm- 

sokára megtudták s ogy napon Lénárd Vincié 
j aláirástalan, női kézzel Írott levelet kapott a 
I melyben az ismeretlen levélíró megirtn, hogy vi- 
| gyázzon a fórji becsületére, mert a sósfürdöi lá- 
! togatások alatt a foleségo megcsalja.

Lénárd Vincze a levéllel először a bátyjá- 
I nak rontott, lláborogva és ordítva vonla felelős

ségre amiatt, hogy ttom jól vigyázott a fele
ségére.

— O.szojátszoltál vele. Mindkettőn meg
csaltatok I loporzékolt örült fájdalmában és ki- 
kcrgelle lakásából a nyomorék embert.

A feleségével pedig röviden végzett.
— Nem szabad bízni az asszonyokban. Ezt. 

[ mondtam mindég és igazam volt. Megcsaltál: el- 
: válunk.

És olváltuk.
Pákoto lóztef,
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Gödöllői Járda ügy. Gödöllő község képviselő 
testilleto oki. 29-én folytatva tartott közgyűlésén 
elhatározta az ulczáknnk »z utalt hálózatába 
való fölvételét, hogy ily képen gondoskodjon a 
járda burkolás ívenkinti törlesztésének fedezésé
ről, melyre tudvalovöleg a közmunka válság ősz- 
szege csak igy használható fel törvény értelmi
ben. — Elhatározta továbbá, hogy uj árlejtés 
mellőzésével csupán az első árlejtésben rósz' vett 
vállalkozókat hívja fel november 15-ig beadandó 
újabb zárt ajánlat nyújtására, mely fölött azu
tán a képviselő testi: -t plánomban fog lehetőleg 
még az nap dönteni, illetve a legolcsóbb aján
lat tevővel további- alkudozásba bocsátkozni.

— Uj község 3zervozkrd»se. Pestmogye ok
tóberi közgyűlése jóváhagyta Rákosszéntmihály 
szervezési szabályrendeletét, hozzáfoglak az uj 
községbeli polgárok a szervezkedéshez. A községi 
közgyűlés november elején ül össze. A biró vá
lasztás valószínűleg november 7-én lesz a egy
idejűleg megválasztják az eskiidtekotis. Dcczcmber 
elején a jegyző-választásra kerül a sor és igy a 
szervezkedést az év vegéig befejezik.

Ismét Járvány van Gödöllőn. Gödöllő köz
ségben a difteritisz szórványosan fellépett E héten 
egy halálozás is történt. Pokorády János Kossuth 
Lajos utczai háztulajdonos 3 óvos fiacskája halt 
meg difteritiszban e hó 28-án Felhívjuk ez esetre 
hatóságunk figyelmét és elvárjuk azonnali intéz
kedését a szükséges ferlötlenitési eljárás szigorú
végrehajtására nezve.

Caalódszökletö szellem. Ismoretos dolog, 
hogy Verseg község birtokos osztálya s különö
sen inteligentiája fanatikus hívei a spiriliztnusnak. 
Szalónjaikbau a hűvösebb idők beáltával egymást 
érik az érdekes „seanco“-ok, melyeken a tulvilá- 
giak közül Ádátn és Évától kezdve Hl. Na
póleonig minden valamire való szellem meg szo
kott jelenni. A „módium*-ok  jóhisz mii-égéhez 
szó sem férhet, arezuk hiv»n tükrözi vissza meg
lepetésüket, valahányszor a sétáló ezüst forintos 
valamelyik szellem feleletét közvetíti. E napok
ban is 7Olt ,soance“ és a társaság egy bizonyos 
svéd szellemet idézgetett maga elé, aki gyakran 
szokott hívásukra megjelenni. Ez alkalommal 
azonban egy másik szellem szólalt meg és hiriil 
adta, hogy kollégája nem jöhet, mert Julcsával, 
egy csclédlcánnyal utazott el. ki a szomszédban 
szolgált ós kinek védőjévé szegődött. A háziasz- 
szony nem jött zavarba hanem kísiettott és cse
lédeitől kérdezősködött a megnevezett Julcsa
után.

— Jnlcsn? felelt a szakácsnő, — a Julcsa 
tegnapelőtt megszökött, kezeit csókolom.

Ebből látni való, Írja tudósítónk, hogy na
gyon nehéz a cselédkérdés megoldása nálunk 
mert hiszen már a szellemek is .kifutókká” sze
gődtek.

A magyarság apostolai. Pest vármegye tör
vényhatósága nagyobb összeget szavazott meg 
ama tanítók jutalmaz",sára, kik idegen anyanyelvű 
községekben a magyar nyelv tanításában a leg
szebb eredményt értek el. A jutalmakat Benitzky 
alispán és Tóth József tanfe'ügyolö előterjesztő- 
séro most osztották ki tizonn-j/y tanítónak egyen
ként 100—109 koronát. Járásunk területén ily 
jutalmakat kaptak: Marschalko Gyula rákoskeresz
túri tanító és Kiss Arpádnó czinkotai óvónő. Lip
tai János a szomszédos Ácsa község érdemes 
tanítója szintén a kitüntetettek közt van.

Munkásképző Iskola. A baromfi munkásképző 
iskola uj tanfolyama a gödöllöi m. kir. baromfite 
nyészlötelep és munkásképzö iskolánál jövő év 
január 1-én nyílik meg és egy teljes évig tart. A 
tanfolyamra a frtldmivelésügyi m. kir. miniszter 
ingyenes helyre pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
16 évet betöltöllőtt, do 20 évesnél nem idősebb 
magyar állampolgárok fiai, a kik magyarul írni, 
olvasni és számolni tudnak. A folyamodványok, a 
földmivolésügvi miniszterhez czimzotten születést 
levél, szülői beleegyezés, iskolai bizonyítvány és 
erkölcsi bizonylat kíséretében a m kir. baromfi 
tenyésztőtelep és munkásképzö iskola vozetösé 
géhez, Gödöllőre november 80-áig küldendők:

Hangverseny. Deczember 5-én rendezi a 
ligeti dalkör az idei első hangversanynyel egy bekötőt 
tánezostélyét. Ezen estély iránt azért is nagy az 
érdeklődés, mert alig egy béta történt inog az az 
örvendetes s régen óhajtott dolog, hogy a d.l és 
zenekör egyesült, aminek különben eddig sem 
volt semmi akadálya. Egyébként a dalkor a te
mesvári diadal óta hatalmasan megerősödött. 
Pompás hanganyag áll most rendelkezeséro s a 
derék karmesternek. Knlten ickornek ügyül*,  
van dolga vela A zonokar fájón nélkülözi ugyan: »i,yik 
hasznos tagjának, Boros Arthurnak jelenlétét a 
kit hivatása ötvözésre kényszeri ett 
időre, de ót is pótolja az újonnan belépett több 
kitűnő zonekodvelö tag, ugy, hogy ugy a dalkör, 
mint a zenekar most teljes és nagy műsorral fog 
deczoinber 5-én megjelenni a pódiumon

Sárospataki jogászok Gödöllőn. A sárosM- 
laki jogalmdémia L0 halgatóju Szab? Sándm d . 
és Gyulay Károly tanárok vezetési: ls« .
— o lio dP-'tn Gödöllőre érkeztek, s it, tolloll'-K

nz egész napot. Az ifjak nz Erzsébet szobrot ko- 
szoruzlák meg es megtekintették a királyi kiutély 
nyilviilevo termeit

Helyiség változtatások A rákosligoli Otthon 
r.avzmó helyi éget cserél s egyik Ingjanak Schis 
mami Demeternek a házába költözik (VII u 101 
a ki vendéglőt nyitott s igy a kaszinó tagjai n 
szus-éges kényelmességekkel ol lesznok látva. A 
lig ti pogári kör szintén helyiségot változtatott. 
Hazat vettek, a hol e tavasszal, a mint hírlik, 
tanczlomiet is építenek. Bizony ez nagyon h Íves 
gondolat. Csak hziáii n lAncz i<*rem  megfelelő 
nagy éi szép Is legyen; s a mi fö ; mag légyen.

Irtózatos tár K. vidéki varosban nemrég rgv vrz- 
cy..r.y haza kigv..... .dl.., iúzolmsac (il.lnm’d^zára .
tulajdonos I.,.rohant n vesz,-íves tiizbe, liogv pí.nzeslédíiát 
m-gne-ntse. A lumlnios |a,,gt,k r|l(.t,, 1(, „
azo.l.nn nem ong. dt .. . I,„,v ;l kéNégl.eoretl ember a 
V, . , '„■'Íí' '■‘l le'" lnl"'”'»l'il.' H’a l'ehatolhassun.
vissza kell törnie es mar mar ingadozik alatta a roskaid 
apuiét midőn szeroncsejkra, kapaszkodás liózlwn megakad 
az ajtdra szögezett lovélszekgényben, m. Ivet kezében vár- 
esősen tartva, leziilian a földre. Az irtőzatos tűz egész 
vagyonát ellmmvasztotta s nnm maradt egvobe mint az 
a pár erl. klóién uzloti lev.'-l moly a levélszekr.'.nyl.en volt 
és koztuk Torok A. és Tsa banki,íz. _ Hud. j, ist. VI.. 
rer.zkorut -tb. ez _ levele, melv egv m,Kuliiasi sors- 
P'gyc.t tartalmazott. Még alig tért magához az óriási 
csapa- bala-n alól, midőn azon kellőim- hírt hozta ,-uüz 
altat szerencsétlenné tolt éstönlireraontgyárosnak a távíró 
í-on’n.n S1‘.mngimmlol.t sor.j.gv niegnveUo n 
6U0.0G0 koronás naf;v jutalmat.

NYÍLT- ■')

Dr. Kclcljardsperg Jrajos
gödöllői körorvo. f, é. november 1-töt rendel:

Oűdöllőn Kotsutk Lajot-utaia (Plecker /írig)
I B rovat alatt köz fittért nem vállal fel.lösség.t a zzork.

686 1903. szám. Árlejtés.
Az aszódi, k.is-*ai,  kolozsvári ős székesfe

hérvári kir. javító intézetek számára 1904. évre 
szükséges 1914-99 m. sötétítők posztó, 3606'20 
m. kők c ikó i’ vaszon, 1486 80 m. szürko flanoll, 
2692 m. oxford vászon, 1052 dr. kők zsebkendő, 
182'45 in. nyakkendő-vászon, 13 >7 m. kalmük 
bölcsnek, 137'80 m. kanavász, 1136 m. kők kö
tény vászon, további 1255'75 kg. háromszor ülte
tőit talpbör, f.84 60 kg. felsőbőr, (vikszos pitlieug) 
154'88 kl|.'ta>pbólésbör(kips oldal) es végre 40 l/. 
drb. szét y.mbör szállításának vállalkozói biztosí
tása tárgyában a folyó évi november 
25-én d. o- 9 órakor Írásbeli ajánlati vor- 
sonylárgyalás fog az aszódi kir. javítóintézet ta
nácstermében tartatni.

A’ felsorolt ruházati anyagok 3 csoportra, 
osztatunk : 1-sö csoport sötétkék posztó, 2 ik cso
port kék csíkos-vászon, szürke flanel! oxford-vá- 
szon. L4k zsebkendő, nyakkendő vászon, kalmük, 
kánavásZ kők kötény vászon, 3. c-oport a bőr 
anyagok, megjogyoztetvén. hogy ezen csoportok
ra különikülön és ogviittwn is lehet pályázni.

A benyújtandó Írásbeli ajánlatokat ivenként 
1 koronás okmánybélyeggel ős az ajánlati összeg 
5 %ának megfelelő bánatpénzzel ellátva, az aján
lattevő ájtitl szabályrznríl-in aláírva és lopecsé 
telve a fenti idöh illírig tz aszódi kir javítóin
tézet igazgatósághoz annyival is inkább kell be
nyújtani, vagy posta utján beküldeni, mert a ké
sőbb beérkező ajánlatok nem vételnek figyelembe.

Minden ajánlatnak tartalmaznia kell: a) azon 
nyilatkozatot, hogy ajánlatevő az aszódi kir. 
javítóintézet igazgatós igánál a hivatalos órák alatt 
megtekinthető árlejlési fellé'eleket és hivatalos 
ruhaanyagokat ismeri s azokat magára nőzvo 
kötelezőknek elfogadja; b) az ajánlati árakat 
hazai pénzértékben kifejezve és egységárak sze
rint, valamint az összár feltüntetésével ugy, hogy 
a költő közötli eltérés esetén az aján’atban fog
lalt összár lesz nz irányadó: c) az ajánlattevő 
pontos czimát; d) a többok részéről együttesen 
tett ajánlatoknál azon nyilatkozatot, hogy az aján
lat tokinlf tőbon egyetem égősen felelősek, továbbá 
azon megbízott megnevezését, ki az üzletvitelért

felelős, illetve nz frle.’ilések álvétolére és « 
kuir.etcndö összegek felvételére jogosítva vin; 
e) nem önjogu személye'. továbbá társaságok és 
más jogi szem'lyek rcsz.élöl lett ajám'alolinál Hton 
törvényes képvisíimnek igazgatónak, vngy képvi
selőim hivatod mis szomélyu-k megnevezését, a 
ki órlositcíelc á'vútulérö 03 it kil'L*  itndő összegek 
le.Vételére jn.m ura van ; fj a-.on nyilatkozatot, 
hogy az ajánló.t tinyiigok mind hí ti i gyártmányok 
le.izupk.

Ezen iiiliíwny'gokat nz órlejlfsi fel lótelekben 
ki.öntetett n o .nyi égi beoszlás szerint a vállnl- 
kozó SHjat kőtisegón ns saját felelőségére tarto
zik az H<zódi, n koHzáv iri Ó3 a >z -fehérvári kir. 
JdVhointó'/flleK Del it) terüTb'ro ; a knSSai intézet 
ré zéró tn, « rMutl hiiyngkk i. pud.g a később 
inogliKiar > valamely or !zá„'os leturtóztatázi 
iutézetbe v-k/v intézetbe szá liLuii ós olt szabály*  
szerüon Aludni.

A HzállilóiPik az általa felvAlnlt anyagoknak 
boizAIIitasani a IHn. rn. kir. igas/tsAgiigyi Minisz
térium ro. zérói jóvAhngynndó szerződésnek kéz-*  
besiléséiöl ezamiinndó 4 heti h ítéridő fog engodteln

4 boérke/.-mdó ajánlatoknek bizottsági felbon- 
tAsánái és tár,.'yni ts inéi (190 5. évi november hó 
2 )(-n d. n. őrahtr) a- ajánlat evők is jelen 
IoholneK. .-ÍH/yír • ir. j • vilóint. igazgatóság.

.Aszódja, 190J. október 26.
KrejtMik Somr igazreiö.

A nyereiYitínyett 
az Állam 

kezeskedik.

Fölhívása Hamőtirg-állam által biztosított 
nttjly pénxsorsjáték 

nyeremenyeilion való ré*zvételre  inelv sorsjátékban 

10 millió márka
lessz mindenesetre kihúzva

Ezen előnyős pénzsorsjáték legnagyobb nyereménye 
legszerono«é«ebb esetbon 600,000

jutalom A
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A sorsjáték tartalmaz összesen a 7 
■ orsjegvet és 63.795 nyereményt és 
hogy a sorsjegyek lelerósxének körülbelül biztosan 
nyernie kell.

A logralőstlnfibb a főnyeremény ai 1-sé osztály 
bán logsscri■ncsésebb esetből 60.000 in. a 2. osztály
ban 55.000 m. a 8-ikban 60.000 m. a 4 Ikben 70.000 in. 
az 5-ikbon 75.0--0 m. a 6-ikban 
?00.000 márka és a 800,0000 
együtt esetleg 000.000 márka,

Az első osztályra molyauk 
fog megallapitta tni.

••gy
•gy
egy

A

osztályban lll.OOo
8 jutalmat ugy

80.000 in. a 
márka

7-lkbon
jutalommal

liuzáat hivatalosan

k oronaogósz eredeti sorsjegy csak 7 — 
fél ., ., ,. 8.50
negyed „ ,, 1.75
kővetkező osztályekra szőlő befizetések és a 

pótnyereményjegyzók a hivatalos és Állami ozímorrel
ellátott sorsolási torven láthatók melyet én kíván 
•ágra előre ingyen és franké küldök meg.

A nyeremények kifizetése és elküldése gyosnn 
és a legszigorúbb titoktartás ■ellett dlrokt történik.

Minden résztvevőnek a húzás után a hivatalos 
nyeremény llszta általánosan azonnal olkühletik.

Megrendeléseket utánvéttől vagy a pénz olőle- 
ges beküldése ellenében teljositek.

A megrendelőieket kórom — a közeli húzásra 
tekintettel — azonnal, de legkésőbb

folyt évi november hó 21-lg bizalommal 

id, HECKSCHER SÁMUEL 
bankházához H amburpban.

Plistill Sde

’^tSSwxS«, ...........
is. mindén felszeretéssel elfog ult<«lik.
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1803. novoml er 1

kiváló szerencse Töröknél!
f e 1 ü 1 in u 11) a 11 a n ii 1

k-d ez ÍÖ rudái k.u«k .1 «zcr«-n*"» ‘\ Rövid idő u'ait 12 millió korona nyereménynél többet 
fizettünk n • v»»»l»r<*  ült ve < ir. ne'< : csak 11 L gul< ! I i 5 Imnepban a

3 legnagyobb nyereményt és pedig: 
a 6C5 000 koKii. s mgy jiibdm’d az ó’OM). 
n 100 000 . ornn 1 I' ur Pl m-nr; a 4h<»' • 
a 90 000 k«»r-ni ÍÖnveunnóiiyi a 

és eze*  í n kívül in .• • gyeim :ok nagy nyerőméi) .
Ajánlok cím- IIoj/vm, Imj/y a vitag 1<*|.*<*»ÓI  v«> iiH.t l*b  

A mo.-t köv lk<»%" nm^y. I.ir s ; b nlnlmaz. j|t 13
ns/tályö írsjá ékában vegyen részt, 

á'vsursjátékbiin újból 

110.000 soisjsgre 55.000 pénznyeremény
jut ■ 3 as'ecen pgy bahil ••••« i«fcs-eget

14 millió 431I.OOO koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben 
a 9OOO»40<M> E-«B>

Továbbá 1 jutalom 600 000^ 1 nyeremény 400.000,
1 a 300*000*  2 á 100*000*  1 á 00-000*  2 á 
80*000. 1 á 70*000*  2 a 00*000'  1 á 5OTOOO' 
1 ú 40*000*  5á SO«OOO*  3 á 35*000* á 30*000'  
8 á 15.000*  36 á 10.000 korona és még sok egyeb; 
összesen 55.000 nyeremény és jutalom 14'450*000  
korona összegben.

•4 I u us •j"gyak u»rv*z  rii árai ;
eredeti suis.egy fri 75 v.,gy kor. 1.50; erede'i sorsjegy frt. 1.50 vagy kor l 

„ .. „ o — 11 „ .. ., 6 - „1:
A sor jegyeket utánvétté vagy az. ö.szog előzetes bekildé-e ellenében küldjüli 
liivutuluu tervezetet díjtalanul. Megrendelésüket eredeti rsjugyckie kérünk

f. é. november hó 19-ij
bualmn n il x^o/zíuk baküldoir

TÖRÖK A. és TU
B A X IÁ H A ZAB! 10 A P fc ST.

flnzánli legnagyobb osztálysorsjatek üzlete
Bőfírtu Ilink osztály wcnxjíít' k üzletei:

Központ: Terézkörut 46|a l.fiók VAozi-kőrut 4ja. 
fiók: Muzeum körút 11a III,fiók; Erzsébet-kőrut 54>a.

1 8

1

II, ________ _____o______________ ______________________________ _____________
TÖKÖK A ÉS d ÁNSA bankháza Budapest

"r"k i u»..<'iu re........................... 1 oszt. in. kir. szab oszlálysorsjáték eredeti sorsjegyet
A hívataos !■ mseitől együtt küldeni

( ulánv,. telezni kérőm )
összeget .. . korom ö.-sszogben ( postautalvánnyal küldöm ) A nem letszí tiirlendv.

i mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)

Ezer ós ezer ombcr, kiilönfélo gyomor és 
bélbajok miatt szigorít diétára utasittntott a 
p' flíl,iilt megkeserítette A dr. Traubfuéla 
Gastricin gyomorporának használata után

Med. dr Traub József 
^yomorpora a

^asíricin
orvosilag ineptissgdlva és 

kipróbálva.

iSTRICINSS

Az

tá
ÉLJEN I

Megfojt ez ai átkozott 
köhögés I

kiWitís, rekdíseg és elnyólkásoilás ellen gyors és biztos hatásúak

Egger mellpaszlillái, 
az étvágyat nem rontják ó3 kitűnő Ízűek 

»ozn I kor. o 2 körömi. I RÓBADOBOZ 50 FILLÉR.
Kő- ós szétkü’débi raktár:

,l\ádor“ gyógyszertár
Budapest, VI, Váczl körút 17. szám.

Gödöllő: Szontntiklóssy Béla 
i Alberti: Langhof Gyula. 
1 Aszód: Sárkány László. Egger me'pasztllla 

csakhamar meggyógyított

-=

►<©>*>*  <*3*
1 
T
I 
A 
A 
I 
¥ 

. .. .... . .................... . }
ezén diéta betartása már rövid idő után | 
teljesen fölösleges. Betegek, kik erejüket du v 
áplmkozás folytán nyerhetik vissza, azt ax ’ KOfTnÍAlwL.. _ i ... ’

i
?
I

I
I
I
A

r\ « . . J » 10040, ŰZI BX
Gastricin használatával tökéletesen elérhetik 

Gastricin ha hálós Bzor a Kör-bajokná 
un m gyomorgörcs, böfögés, osikarás, gyomor 
fájás, hányás, görcsök, undorodás és ezé 
repedésnél, főfájásnál könnyítés folytán rögl 
tön és huzamosabb használatnál krónikus 
gyomor- és bélbajok ellen biztosan hat a 
melvok eddig minden szernek ellen állottak. 
A basincin nem hashajtó szer, azért a 
székelést tökéletesen szabályozza. Bövabbat 
prospektusok által Orvos uruknak ingyen 
minta Kapható a legtöbb gyógyszertárban. 
Főraktár: Salvator gyógyszertár, Pozsony.

Nagyban kapható droguista fizietekben 
Nagy doboz 8 kor. Kis doboz 2 korona 

Bérmertve 20, ajánlva 45 fillérrel drágább.

Vadászoknak nélkülözhetetlen
a most megjelent

VADÁSZMESTERSÉG KÖNYVE.
(Szakvadász a f’yakorlutbun.) 

Irta: Lakatos Károly 
Nagy 8’ rétil alak, 544 oldal, festőművészek «. 

tudósok számos rajzaival.
Ára fűzve 12 korona, f élbörkütésben 16 korona, 

klútrt EvŐlTvvi‘’lM'»í*S- “tó? b*rl"“nt” „állítja a 
kiadd, ENDRÉM I IMRE konyvksroíkvdéio SZEOEDBN

Amerika
Elindulás Havrebfll 

minden szombaton Me
netjegyek n

Francija llnle által 
Jó ős gyors u'axág Ki 
tűnő ellátás, beleértve 
bor és liqeur. Közelebbi 
értesítést Ingyen és bér*  
mentvo nyújt a 
Franczia llnlo Wien, 
IV. Weyrlngorgasse 8.

Pénzt, 
sok pénzt, 

havonként 100 
koronáig heraaha 
mindönki tiiataiit 
gosson minden inak 
Ismeret nélkül 

Küldje be csínét 
976 jollgo alatt a kft 
vetkező ozimre ; Ar« 

noncan-Abtellung 
dee „Merkúr" Mán*  
hóim, Meerfeldetr.

11 nh'rt'Qifnök 6* tanácsot nyújtok.nUbjcLuhliuK Szülés emlőknél nagy gya- 
" korlattal birolt. Csőbe Anna

egyetemi szülésznő. Petőfi tér (Mozsár ház) Gö- 
döllőn.

B9nl, llloflira! 'KI u’éterniázsa prima ma- 
IvluHUIulUI dl ^illatúra 16 koronáért eladó. 

Bővebbét lepünk kiadóhivatala.

e,í¥ lgc“ iói°r8“i»'u ssstá"
SlíllVííiSL'Ua u.zleí bot0iX“óg miatt alsdá.

Tudubozódni lehet n szwkaM-
tőségnél.

K| >il<-| isin. A ki ájuliis. gőywik U Mái Eyia

jen luossüir.’arról.íin.
Oyógyszortár útján

jyunós bérnientve knpbaw « baM(V
(8chv/anunApatb«k« Frnrtfurt a. M


