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A házi kezelés.
— Levél a szerkosztöbéta. —

A nagy közönség, valamint a kor
mány és a közhatóságok figyelmét sze
relném fölhívni azokra a visszás állapo
tokra az ipari miiköpés terén, a melyek 
nemcsak az ipart károsítják, hanem el is 
keserítik az ipmOsoknt és munkásokat a 
hatóságok és áll nni közegek ellen. Vannak 
ugyanis hatóságok és hatósági közegek, a 
kik azt. hiszik, hogy ök a közérdeknek és 
a közjónak tesznek szolgálatot akkor, a 
mikor a hatáskörükben szükségessé vált 
ipari munkát nem iparosok közbenjöttével 
vállalat utján adják ki, hanem abban a 
hÍ3zemben, hogy takarékoskodnak; ezeket 
az Ipari munkákat fölfogadott munkások
kal saját fölügyeietiik és vezetésük mellett 
házilag készíttetik el.

Pedig az ilyen eljárás, nem is te
kintve, hogy jogtalan, az iparososztály 
károsításával jár, nem olcsóbb, hanem ha 
tüzesen vizsgáljuk, hát drágább. Mert az 
u fölfogadott munkás, a ki a mérnök Tű
zetése mellett dolgozik, első naplói kezdve 
tisztában van azzal, hogy az ő munkaké
pes légét a mérnök helyesen megítélni nem 
tudja, mert nem iparos s igv a munkás 
munkaképessége és munkaereje kellőkép
pen kihasználva nem lehet.

Másrészt az ilyen ipari munka veze
tésével és felügyeletével megbízott mér
nök az ő rendes tevékenysége köréből 
kiesik, ott helyettesíteni kell, a ml szín 
tén pénzbe és költségbe kerül, vagy ha 
ez nem történik akkor rendes munkaköre 
szenved kárt a mi megint csak a köznek
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Gyilkos a várban.
latszürkülst után a komáromi öragvár elítt 

altarűlő angolkortcn egy különös kis öreg ember 
kullogott keresztül a vár kapu feló: Alacsony, 
lörnök, azélosvállu de pupushátu » görbováltu 
emberke volt, izíi.rko ruhája dib-dáb módon ló
gón rajta, szemére húzott kalapja alól jóformán 
csak a piazkosszürko szakálla látszott ki. A la
bán vallani papucsfálél hordhatott, mert a 14- 
póse nem kopogott, csak » porond csikordult 
wog néha, meg az nvar-lovél sürgőit, amint 
lomhán emelte a lábát.

Az az óra már elmúlt, ameddig a köiön-ég 
szabadon járhat kolhot az öreg váron keresztül, 
a várkapu előtt ott állt az éjszakára kirendelt 
bakaörazem, szurouyoi puskára! a vállán. Amint 
meglátta a közelgő szürke aiakot, rákiáltott:

— Állj, ki vngy I
Az öreg egykedvűen kullogott tovább, egye

nesen a kapu feló. A baka <>rre ssabály szerint 
lekapta a purkáját s ogyot lépve előre mégegy- 
sser rákiáltott a liözolgöro;

— Állj, ki vagy!
Az öreg változatlan egykodvltsóggel lépett 

előre még egyet. Olt állt mar egészen szemben 
a bakával a mielőtt az harmadszor is rákiáltha
tott volna, kinyújtotta kozót n puska csöve

MEGJELENIK MINDEN VASRNAP.

Felelős xsérkeaztő: Nyiry Lajos

van hátrányára. De tovább menve az ily 
ipari munkálatokra rendesen fölvett ideig
lenes fölügyelő és kezelőszemélyzet * 
munka megszűnte után is megmarad állá
sában, a közvagyon rovására és súlyos
bítja az adminisztratív közterheket, a me
lyeknek nagy részéi ugyuncsak azoknak 
az iparosoknak kell előteremteniük, a ki
kel így jogtalanul káresetüktől megfosztot
tak. Állításom illusztrálására neháey pél
dával szolgálok.

A magyar királyi államvasutaknál 
| évek óta lábrakapott az a szokás, hogy 
I építkezéseik nagy részét a törvény és az 
! iparosok megkerülésével úgynevezett házi 

kezelésben végeztetik.
Kisebb munkák, műtárgyak vagy egyes ' 

épületek javítására egyes iparos műnké- ■ 
sok fölvétele és hetekig való alkalmazása 
mindennapi dolog, pedig hát az ilyen mun
kára is volr.a elég iparjogosilványnyal bíró, 
adófizető kisiparos

De az államépitészetl hivataloknál 
sem jobbak az állapotok. Tavaly Nógrád- 
ban járván, láttam egy vicinális utat, a 
melyet a közbirtokosság kérelmére és 
adakozásából kelleti volna az állumépité- 
vzeti hivatal felügyelete alatt megépíteni. 
De ott is ilyen rosszul alkalmazott tana- , 
rékosságból az iparosság elkerülésével j 
házilag készíttettek el és Kelecsénytől j 
Szandiiig mintegy nyolcs kilométer hosz- ' 
sznn májusiól egész késő őszig dolgoztak 
A vege az lelt, hogy sem köves ut, sem 
másmilyen ut ma sincs mert szakértelem 
és kellő vezetés híján, lehordták a követ 
és meg is törték, mielőtt az úttestet el
it ész iIették volna. Hogy tehát az útteste

11.
Éjfélkor az őrjárat, amely a felváltást vé 

gezk, az öregvár sét«t*r  f 1.51 levő kapuja elölt j 
álló őrszemet arezezal a f.ihíön fekvő találta. A 
járatvezstö hadnagy megdöbbenve lépett oda 
hozzá » megrázta. A halta nétn mozdult. Ki lerült 
hogy a bakának jó oka volt nem mozdulni: a 
feje hátul kásává volt összezúzva valami irtóza
tos csapással, amely a csákóját is vígig ketlé- 
repesztolta. Melletti olt hevert a mannlicherjo, 
annak n agya csupa vér, aiag agyvolö. azzal 
sújtották agyon.

Az eset óriási fel.ünést keltett uz egész 
várban. Hogy volt lehetséges hogy a baka nem 
lőtt, mikor látta, hogy valaki ellenséges szándék
kal közeledik feléje ? Én micsoda erejű ember
nek kellett lenni annak, aki képes volt kezéből 
k-rngadni a puskái még mielőtt lőhetett volna ? 
Ki volt a baka gyilkosa, honnan jött, hova lett 
s mit akar ?

A szegény baka rémes halálának a szenzü- 
cziója még el rém csillapodott egészen, amikor 
ujabb iszonyú gono-stott híre riasztotta föl a 
várat. A nagy várudvaron a kis kertek egyikében 
kora hajnalban megint halva leltek egy kakát. 
Ezt is rettenetes módon gyilkold, meg valami go
nosztevő. A torka egészen keresztül volt harapva, 
u felső lejtőről rongybac szaggatva le a ruha. 
Bár ez az ujabb gyilkosság a végrehajtása mód
jában egészen különbözött c másiktól, az orvosi 
vizsgálat mégiy konstatálta azt a tényt, hogy en
nek h véer. haltá-álmz is óriási vr.i jto ersli'-r

Szerkesztősé^) és kiadóhivatal:
Aszódon.

Hirdet^sek :
Biev’iit luuwyoe áron kótőllataek. Nyüi-t’r mm 

ftO fillér. Igiafu.etőiakeek ángy whaávféay

elkészíthessék, a követ onnan el kellett 
megint rakni. Az ily kezelés és vezetés 
mellett az előirányzott és a közbirtokos
ság által befizetett összeg és n kölcsön is 
elfogyván, most már sem péni, sem ut 
nincsen.

A gödöllői kir. korona uradalom s az 
aszódvidéki uradalmakban is i 1 y e n ek 
az állapotok. Ilt is nemcsak az történik 
meg, hogy árlejtés alkalmával egypár fo
rintért a helybelieket és a megbízhatókat 
mellőzik, li inéin megtörténik az is, mint 
most legutóbb is több ssetben megtörtént 
hogy az épi őmester mellőzésével napszá
mosokkal építőinek, javititnak, sőt még 
csak sziikvégleteiket sem itt, hanem leg
nagyobb reszt Budapesten stb. szerzik be.

Azt hisze n, belátják a mértékadó kö
rök, hogy az ip írnak uton-utfélen tapasz
talt iJynetnü pártolása, az iparosokat nem 
hogy megnyugtatná, hanem elkeseríti. Es 
talán nem végeztem haszontalan munkát 
u mikor ezeket az állapotokat a nyilvá
nosság előtt föltárva; az illető tényezők
nek tudtára adom, hogy a bajokat mislőbb 
orvosolva, az iparosokon addig segítsenek 
inig késő nem lesz. Mert a pusztuló ipar 
irmb g ágya (l szocziulizmmnak mert egy 
a szülő okuk; az elégiiletlenség.

A jövő iparosai.
(K. K.) Hu végig mogy unk igy öld vagy 

téli idében estefelé Aszód Í4bb ütéséin, te
rűin. neiu ritkán gyönyörködhetünk a legépülete
sebb jelenőtökben, « a legékesebb barom bőgős
hez hasonlatos ordításokban, amelyek annak ki- 
aóröi nzoktak lenni.

I< lánn-U az iskolába menő, vagy onnan 

feletti ‘vő volt szükséges, S abból azt következ
téitek, hogy az ujabb gyilkosságot Is az előbbi
nek a tettese követte el.

Valamint kétségielon volt az is, hogy a 
gyilkosnak benn kall tartózkodnia a várban; mart 
a vár közepén elkövetett gyilkosság felfedezése 
pill.ina'ában rögtön elrendeltek az összes kapuk 
bezáratását s síikor a hajnal reggelre fordujt, nem 
nyíltak mag a kapuk sem az áljáró közönség, sem 
a várból klkiváokozó bakák sr.ámáru. S megkez
dődött u vár átkutatása. Kikerestek minden kaza- 
lllá'.át, átkutattak pinazéket, padlásokat, tárháza
kat, bejárták a mély várárkokat s a magas, elha
gyott bástyatetőket, de sehol idegen emberre nem 
talállak. A vár titkos folyosóit. csiszlernSjáiiak a 
leveze’-ö csövtlt is bejárta agy bizottság . .
sehol semmi. A gyilkos vagy mégis ehuenakdlt, 
vagy pedig — katona.

De még etek gyanúba sem tudtak venni 
senkit, mert az öregvárban benn tanyázó s amúgy 
is csokélyszámu kálómé ágban mindössze három 
olyan legény volt, akiből ki lehetett — de csak 
igen nagy képzelő tehetséggel, — nézni ukkora 
irlóztnlos erőt, amekkorára a két gyilkosság elkö
vetőjének neveletlenül szüksége volt. Az » három 
legény pedig véletlenül mindegyik olyan jóravaló 
bee.ülutes, tirztusségea liu volt, hogy még a 
légynek sem vétett.

A 'itok maradt titok, de elkövetkezett a nap 
amely véresebbre festette. Sámson Gáspár, a 
negyedik század egyik legdaliáaabb altisztje ogy 
nan ahünt. G-ak harmadnyi' találtak meg a

az egyedül (elismert kel
lemes izü természete* 
‘h shajtó



haza felé igyekvő iparos tanonezok, tohát a jövő 
iparos nomz.'déko okozza azon apróbb kakas via
dalok keretében melyet ólt szeretnek verekedés 
”’k "ll'ögy’a"" iparos tanoncz iskola látogatói 
verekednek, lármáznak ezt értem.
vettségú. szabadjára élő serdülő suhanczkák egy 
tál-.•-ágba összegviijlctvén az. Iskolában, nem 
érthetik meg egymást, nőm tehetnek 
szmmalhiával és sokkal kevesebb időt tölti nck 
■gyű L hogy -ma ezen szimpathlát megszerűz- 
i,‘essék, zórel: mégha, á-kozzanak. - A sz.mptú - 
hin hiánya ezután szült csekélyke jelentőségű 
aprólékos keléseknél a dilTt.reitez.Akat, n« 
i’ inch’ .. miiiUlOity f* n)P- 
iniHtt HZ iskolában cl nem intézhetők, kivitelnek 
nőiskola falai közül az utczára s ott ntéztetnek 
el duhajmódon. Hogy miért >gy ? V “ c.s.Z'a“mg' 
mert « párbajkodex ez esetekre nem mlézkedtk.

Azt azonban, hogy ezen csend és rend za
varó duhajkodásokat, sokszor véres vereked^®' 
kot miért tűri ol érdemes rendőrségünk, azt mar 

nem Végtére az utcza a rendőrség birodalma. 
Az » legfontosabb kötelessége, hogy ott 
tartson és biztosítsa a járókelő közönség személy 
és vagyon biztonságát. Már pedig kíváncsian kér
dezőm vájjon melyik rendőr vállalna garancz.át 
az iránt, hogy az a kődarabul, amelyet pld. ogy 
lakatos inas a st.... '........... ‘ .-...--.a... -i_u
lid figyelmeztetőül épen azt fogja ollalálm.
lakatos inas a suszter inas kollegájára dob 

nek szánva veit s ltom egy, az ulczán járó kelő 
békés polgárt ?

Legszebb n dologban, hogy ezek az épüle
tes verekedések nem ritkán rendőri assistenczia 
mellett folynak, sőt a rend t. őre megáll, gyö
nyörködik a vitt dalban és nagyokat nevet azon, 
hogy melyik kerül alóra a viaskodók közül. Ta
lán néha bele is dörgi, hogy „Ne hadd magad 
Jóska!*  „Szoridd Pista," hogy csuk annál élve
zetesebb legyen a látványosság.

Végül még szabad legyen ezen, egy leendő 
intelligens iparoshoz egyáltalán nem illő, dolgokra 
az iparos tanoncziskola t. vezetőségének a figyel
mét felhívnom elvárván tőle, hogy saját hatás
körében mogtalálja az alkalmas módot ezen az 
iskola díszére egyáltalán nem váló anomáliák 
meg'ziintetésére.

szó 
aki-
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_ ' | I egjoliban dühöngtek e hejezihön duók akiknek
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tag elfogad késedelmi kamat nél. | gazdák mindenütt,ébren voltak.

Nálunk látható minden belépő dij nélkül 
..lólnngyságbnn — de nrárt elevenen — a 

legboldogabb ember a világon! A Kohn ur. A 
X 'kohn ur, R esztendeje jár be a szövelke- 
,öt indájába s folyton panaszkodik a mészárosra 

a panasz, csak szó, elrepül, s a k.s Kohn ur 
uira kezdhoti a panaszt. Végro már nem is a 
n észáros sógor ellen panaszkodott, hanem azok 

lo„ akik nem vették tudomásul a pn>”>y‘- z
’ Most azután boldog. A szövetkezőt irodájá

ban van egy panasz könyv — a mészáros ellem 
l’“n“3KÍhn ur egy heti szabadságot vett tegnap, 
s most olt ül az irodában reggeltől estig és ir. 
ir és újra ir. Beleön’i panaszába 8 esztendő kó
seréi bánatát, könnye hull, do ha megkérded 
miért sir? székre áll s a nyakadba borul s úgy 
zokogja, hogy nincs boldogabb ember a fold ke- 
rekségón csak ö, — van panasz könyv.

— Rosály. —

hozv állítsunk szobrot Rákosligote.i Deáknak, 
mint a legbölcsebbnok a bölesok^között. Adako. 
zásokat minden t _ 
kül.

• •
Mélységes csönd van az öt nlczában. Egy 

ősz üreg ur jár lábujhegyen s minden arra menő 
emberi csöndre int. A kutyákat kizavarja a ló- 
utra süt még a kotkodácSoló tyúkokat is csöndre 
utasítja. Miért? Mi történt? Beteg nagy beteg vau 
a háznál? Megkérdeztem volna, de nz öreg ur 
nvájasnn s mondhatni büszkeséggel mondtaj 
„Csöndben kell lenni mórt a fiam újságot ír 
Nem értettem a dolgot lábujhegyen haladok el a 
ház előtt, s látom hogy nz ablaknál ül uz öreg 
ur fia a gyöngyöző homlokkal rá gjn a tollat. Meg
sajnáltam, bementem, Olt benn azután megolda
tott a rejtély. A barátom egy novellát ir a hely
hűli lapnak, és siotűlo kell vele mert két hét 
múlva lesz a lapzárlat s addig el kel! készülnie 
a 2 columnás tárca novellával. Most azon akadt 
meg hogy a gróf belépőit s nem tudja mit mend- 
jon ., ... Az öreg ur bonnyitott az ajtón s ud
variasan inogkórt no zavarjum a fiát, mert ő 
újságot ir I

fél ólolnngysúgbnn,

Francain bohózatba való kabinet a alak „taná 
csos“ ur A gabonatőzsde tudománya a lajbi- 
zsebében van s nz .ö tipjeivel mások naponként 
ezreket, meg ezroket nyernek; a tőzsdén a spe- 
culnnkok mindig az ö tanácsát kérik ki, mielőtt 
bőszre i 
válóbh szaktekintély a börzén.

Do nem csak a tudományban első

Rákosligeti levél.
(Szobrot RAkosligctnek- Fiam újságot Ir. A Börze taná
csos ur. A bejelentett rablások, A legboldogabb ember )

Rákosliget nov. 4.
Igazin, kél hónapja nem világítottam a lám

pásommal, pedig e két l.ónnp alatt uj világ tá
madt nálunk. Mi újabban a Tóvölgyi féle uj vilá
got óljuk amolyan valódi szociális uj világot t. i. 
i i ics pénzünk. A mi világunkban a pénz is
meretlen fogalom. Mi mindont elismeréssel fize
tünk. Így n bölcsészet is. Aki nekünk, a szövet
kezet tagjainak szolgálatét tesz, aki bölcs szavai
val, inlé.kedésoivel a közjóiért dolgozik, jutalmul 
nyeri Az elismerést. Kincsünk nincs más dénárok 
nincsenek, jószágmik, szamarunk nincs, do lel
kesedésünk van. E lelkedet és sziilio azt nz ideál.

I

vagy hesz-re speculálnak, () ma a legki-

d. A 
társas tudományok és ügyességek a lajblija másik 
zsebében vannak mind. A szociális bajok orvos
lása a neveléstan politika, közgazdaság,kertészet, 
baromfi tenyésztés egyedüli apostola ö Fotografál 
is. Nos .... *

A fiamnak tanuló bérlet kellett, ehez gyor
san fénykép volt szükséges ; megkértem hogy 
fotografáljA le a fiamat. Nagyon szívesen meg- 
tetto A kép késsen volt, de csudálatos módon 
nem hasonlított a fiamhoz ; már csak azért sem 
mert a folografáló helyen a hol a fiam állott — 
2 lépésre egy üres hordó volt s ö a fiam mellé 
akin-k csak fele fejét tette a gépbo a hordót is 
levelié s a hordó nem akart a fiamhoz hason
lítani.

„ Jaj ez azért van magyarázta ö mert nz 
amoteur (otografusnnk rtiparrendöri*  törvény sző
riül tilos jé képet csinálni, (sic!)

Jó napol tanácsos ur I
• ♦

Nagy a riadalom RAkosligeten. Tegnapelőtt 
telep három házának a falára fekete krétávala telep három házának a tatára tettető Kretavai 

nagy keresztel Írtak s alája meg ezt: fél 10-kor 
kiraboljuk, meg fél 10-kor felgyújtjuk Azon éjjel 
seholsom aludtak. Mert a ki félt, az nem aludt a 
a félelemtől, aki néni félt az meg nem aludt a 
puska meg a revolver durrogatástél. A legtöbb 
bátor lakó úgy 10—11 óra felé, az ablakból, 
meg az ajtóból kilőtt a kertbe, pláne ha ott mór- 
gott valami. A kutyák vonítottak a maeskált -ivi- 
tottak a reggelre 16 kutyának volt ellövi, n lába.

H l R E K.
Halottak napja. Szép ünnepet rendezett 

halottak estélyén Gödöllő közönsége. ,,,,,,
Testületileg vonultak ki a polgári körből a 

temetőbe, hogy leróják a kogyelot adóját azoknak, 
u kik ott porladoznalt s a kiknek hírneve és dicső
sége mint egy örökké tündöklő csillag fog ragyogni 
magyarok szemében. Apró, mécsesük s nz ősz 
virágaiból font Koszorúk övezték a rom. kath.teme-1 
tőben a „Honvéd szobrot" s a hantokon fel lob
bantak a kegysiet lángjai; A gödöllői dalárda, 
elfoglalta helyét a honvédszobornál s felhangzottak 
a Kölcsey himnuszának akkordjai.

Ezután ifj. Szabó Balázs tartott egy rövid 
hővezető beszédet. Majd Rósenfold Gyula joghal- 
gató szavalt el szépen, londülotoson egy ünnepi 
költoméuyt melyet ismét n dalárda éneke követett 

A kalli temetőből ti szomszédos reforméiul 
temetőbe vonult át n polgárság fáklyás menete, 
ifj. Szabó Balázs beszélt ittéshoszabb beszédben 
nugy szónoki hatással méltatta az ünnep jelentő
ségét.

Mintegy fantasitikusan felidézte a lelkekben 
azon időket, melyekhez tapad nemzetünk J!- “ 
séges, de viszontagság teljes múltja és 
gasztos pillanatokban, a fényárban úszó 
közopén soknak szeméből kicsordult a 
szeretet könnyű.

Az ünnepet a dalárda remek éneke 
bo molyét Szvoboda lgnáez kántor és

dicsö- 
e ina- 
tometö 
hazafié

holttestet a var egyik lég. liiugymtubb resze.b j 
a Vág felé eső bá.tyák leg.nagasabbján- A teste 
össze volt roncsolva, a ruha leszaggatva róla. S , 
a hatalmas nagy ember bo volt gyömöszölve egy 
szűk fahasndékha, olyan erővel, mintha gözkala- 
pácskl verték volna oda be. Mogint olyan kö.ül- 
mények, amelyek a gyilkos rettonotes erejéről ta
núskodtak .

Ez a harmadik gyilkosság aztán a legener- 
gikusabb rendszabálya ra kétiyszeritelte a várpa
rancsnokságot. a várkapuk éjjol-nnppal zárva 
ntaradtak; egyes őrszemet nem állítottak ki többé, 
hanem mindenhová legalább három embert, azon
kívül pedig egész éjszaka külön őrjáratok czir- 
káltak nemcsak benn a várban, hanem a vár 
körül is, nz árkokban és a sánCzokban. Hiszen 
rettenetes, elképzelhetetlen do'og volt uz, hogy 
egy várban, olyan helyen, ahol csupa fegyver
kezett ember lakik, ahol mindent a legélesebben 
megfigyelnek, egy elvetomedott gazember igy, ti
tokban, felfedezetlenül garázdálkodhnssók,

Ili.
Az a külön őrjárat, a melyet Léránthy had

nagy vezetett, esti tizenegy órakor kijött a főka
pun « balra tóle mindjárt aláereszkudolt a vár 
l.armadfél öl mélységű föárkánn- A bakák tompa 
dobbanással érlek le az árok főnőkére s olt sora
kozva, a hold halavány fényénél elindultuk kör
útjukra. Amint az ároknak althoz u pontjához 
értek, ahol kanyarodniok kellett, hogy a vár dunai 
homlokzata alá jussanak, az élükön haladó had
nagy halk hangún kiáltotta:

— Állj I
A menet rögtön megállt s a bakák kíván- 

c<!nn tekintettek előre. Szerűben velük, az. 
fenekén egy furcsa kis öreg ember jött. A

árok
Sáp-

kaja mélyen a szemébe von huzvu. görbe lába
ival egykedvűen kullogott előre. A hadnagy fel
emeld) a kardját s rákiáltott;

— Állj, ki vagy'
zá kis Öreg ügyöt sem vételt a kiállásra, 

hanem csak ballagott előre. Lóránthy hadnagy 
orré noki szegezte a kardját s még egyszer rá
kiáltott ;

— A'lj ki vagy I
Az öreg változatlan egykedvűséggel lépett 

elöro még egyet. Olt állt már egészen szemben 
a hadnaggyal s kinyújtotta a kezét a kardja felé.

Ebben a pillanatban menydörgésszeiü ro
pogással .szólalt meg kél inannlichor s a furcsa 
Öreg ember irtózatos, vólőkig ható üvöltéssel bu
kott előre, arcczal a főidre. Mind a kél golyó 
átjárta a mellét. Fél perez alatt halott volt. Az 
uz, hogy döglött. Mert mikor a bakák odarohan- 
lak hozzá, hogy közelről megvizsgálják, csakha
mar észrevették hogy nem ember, hanem majom, 
gorilli, abból az óriási fajtából való, amelyben 
nyo'cz ember ereje lakozik.

Később kidorült az is, hogy hogyan került 
a várba. Az Asperngi-eirkusz tulajdonosa a fel
szerelését és nz állatjait hajón szüli holta Becsből 
Budapestre s a hajóból a gorillának éjjel sikerült 
megszöknie. Ú<zva kimenekült a partra, ahol egy 
paraszt embert agyonvert s a majmok csodalatos 
ösztönével felvette a ruháját. Úgy botlott nz'ún 
be a komáromi tárba, ahol a három rolteneles 
gyilkosságot elkövette, eó! nélkül, csupa váron Iá 
kadvböl, Nappalra valami magas fa tetején húzta 
inog magát, a fákat tinidnek rom jutott eszébe 
átkutatni, azért tudott annyi időig benn luppungani 
a várban észrevétlenül.

Cholrtokl Viktor

fejezte 
__;_ főtanitó 

nagy szakértelemmel vezetőit. Mogemlitjük itt még 
hogy halottak napján a gödöllői kir. koronádra-1 
dalom tisztikara nevében Farkas Oszkár és ifj. 
Szabó Kálmán urak díszes koszorút helyezték el 
az Erzsébet szobra talapzatára.

Aszódon a polgárság nőm nagy érdek
lődés mellett koszoruzta meg a honvédsirl, Inkább 
csak n diákság ünnepelt. Szomorú jelenség ez s 
eléggé illusztrálja Aszód jelenlegi társadalmi vi
szonyait. A hazafias polgárság mindenütt az egésd 
vonalon háttérbe van szorítva. A törzs lakosság 
nem érvényesül s kénytelen az idegenből ide sza
kadt parvenüknek :znbad ulat nyitva, vissza vo
nulni. Azt pedig tudjuk, hogy ezen indigonák (a 
debreczeni cívis azt mondaná: g y ü t t ni e n t e kJ 
mindenek csak hazafiak nőm, A kőzczélokra sem 
anyagi, sem szellómi kincseikül nem áldozzák, 
ha rendelkeznek is ilyenekkel.

Ennek tudható lm az aszódi csendes és 
népszó, ütleir'emlékünnop is.

Főúri búcsúzó Megható búcsú ünnepély folyt 
lo o lm 2-án Aszódon a l’odmaniczkysk kastélyá
ban. Báró P.-diminiczky Ilona aszódi birtokát át
adta Podmantez.ky Gjula bárónak, s igy öt, mint 
tulajdonosúét ez*ntul  nem. igen fogjuk láthatni 
Asz. időn. A búcsú ünnepen részt vett a társa
dalom minden rétege- Az iparosok, földmivelők 
tíz ág- ev. elemi iskola, az ág. egyház vezetői s 
Ikladról is föulmivolök igen nagy számmal. Az 
ünnepélyen Móra esik Mihály és Chugytk Pál lel
készek mondtuk gyö nyörii bcs/.édokol. Az iinne- 
p»’l. ulán niind-'n jóién levőtől szívélyes kézszo*  
ri'.íVsni I)uc-u7oit el e vidék főrangú Úrnője.

Megszökött növendékek. Vasárnap o hó el
sején uz uszt.di in. kir, jnxitóinlézelLöl két növendék 
megszökött. Fieismunn Dávid jövitóintézoli nyom
dásznak a nagy lóliknbátjál ró& zsebóráját is inn- 
gukkftl vitték, A szökevények — kik csrk rövid
idő óta voltak lakói az intézőinek még nem ke
rültök kézre

Hamisító küny öradomány gyűjtök. Kádár 
Gáspár és Nagy Károly uz Ugoera im gyei nevet*  
len falvi ref. templomra gyűjtöttek hatósági 
engedély mellett. Arany Gu’zlúv péczcli ref. lob 
küzrik fclünl. légy u cp’íj 6 I önyvLen vakaró4
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sok vannak. Foljolantelto az •salot a Italóságnii 
hol midőn számadásaik felülvizsgáltattak kiderült- 
hogy 78 kuronával lö'sb kész pénzük van, mint 
amennyit üeirlak a könyvbe. A hamisító künyür- 
adomány gyűjtők letartóztattak.

Ny Ivánoa nyugtázás. A gödöllöi temotőbén 
nyügvó honvédek sírjára hniottak napján elhe
lyezett koszorúkra Bonde József polgártársunk 
gyűjtést rondezett, melynek eredménye a követ
kező volt; Persler Kálmán, Teér Béla, Fekete 
Imre, Tahy István, dr. Reichtirdsperg Lajos, Jám

bor András, Nyiry Lajos, Rózsa István, N. N, 
1—1 koronát; N- N, VO Antal Ferencz UO Frei- 

villig 20 Wirnhardt F*.  20 Horvát Ferencz 50 Szaiay 
Vineze 40 Zinnor Irma 80 Jónász Gyula 20 Fikker 
Antal 40 Gyarmathy Mihály 40 Pólyák Mátyás 20 
Kátay Lajos 40 özv. Kovács Mihályné 20 Németh 
80 N. N. 20 Unyi András 20 N. N. 40 N. N. 40 
Spitzer Izrael 20 Szaiay János 40 Berze János 
50 Wmhardt József 20 N. N.20Goldbergor Adolf 
20 Vidák Sándor 20 Gráf Éliás 30 Alberty Pál 
40 Kovács Gyuláné 20 Spitzer Adolf 40 Gráf 
Aladár 40 Bersnte 40 Spitzer Jóeás 40 Zvornyik 
80 Teér György 20 Hejk János 40 Dinnyés La
jos 40 Baumam Béla 50 Gold Ignácz 40 Zentko 
István 10 Wirnhardt Tódor 10 Kardos Béla 80 
Eötvös Jenő 80 Neszveda Antal 40 fillért ada
koztak összesen 22 korona 20 fillért.

Hymen. Szaiay Béla szadai mészáros mester 
deczembér 10-én esküszik örök hűséget Kőbányán 
Horváth Annusba kisasszonynak Horváth Ferencz 
és neje bájos leányának.

Tűzvész Nagytarcsán. E hó 2-án délétől. 10 
órakor kigyulladt egy kazal szalma Nagytarcsán. 
Kollár József udvarában. A tűz nagy gyorsasággal 
terjedt s csakhamar lángban álott az egész nyolez 
öles kazal s daczára a mogjclont tűzoltóság ön
feláldozó munkájának teljesen le is égett. — A 
tűz gyermekek játékából keletkezett.

Tolvaj czlgányok. A múlt hét szombatján 
czigányok érkeztek Domonyba. Egy egész karaván 
pihont meg a község határában, hogy másnap 
folytassa útját Hatvan felé. Ezt a napot sem töl
töttéi azonban tétion. Nőm kevesebb mint nyolez 
helyen törtek be az éjjel és mintegy 200 korona 
értékű guzdasági eszközöket és baromfit loptak el. 
A károsultak közt vannak: Ö/.v. Szentkoreszthy 
Gózáné, Sakovszky Ferencz, Lukács Pál, Flóris 
Mihály, ör.v. Konyárl I’átné, Berecz Mihály, özv. 
Grivána Pálnó, Fehérkuli Béla stb, A csondörség 
a másnap kora hajnalban eltűnt czigányoknuk 
ném tud nyomára jönni.

Névmagyarosítás. Trojtler Vilmos m. kir.ig. 
minisztériumi számtiszt rákosligeti lakos vezető 
nevét belügyministori engedélyből Tordai-ra 
magyarosította.

Gondatlwság áldozata. Vasárnapdólűtán 2 órakor 
Langa Sándor ács sogéd besnyön a ház előtt heve- 
részott a pádon a madarukat losett, mi közben 
töltött flóbert puskáját fölhúzott kakassal maga 
mellé támasztotta. Hét óves öccso Gyula ott ját- 
ssadoiót t körülötte s észre vérén a batyja melletti 
fegyvert, ait felveendő, utána nyúlt s a ravaszt 
olcsettontetto mire a fegyver elsült és a pádon 
fekvőt jobb lágyókon találta ós pedig oly vészé- 
dalmesen, hogy az — daczára a gyors ervosi se- 
gálynok, másnap sebeibe bélehult.

Késelés. Vasárnap este nagy verokedós lár
mája riasztotta fel Mogyoród lakosságát. A nagy 
korosmából hazatérő legények okozták — e zajt.

ez Istváu, Szűcs Sándor, Kovács Mihály, Al- 
íózsef ós társai verekedtek össze. A hábo- 
sobesültje is lelt amemiyibon Juhász Ln- 
egkéselték s vörösre verték, Az eset fel
lőtt a büntető bíróságnál, 
lazái verekedés. Vasárnap éjjel Kis János 
ii megkéselték Bejben Mihály Nagyteresei 
az utczán. Mikor hazafelé igyekezett mog- 
ik ós botokkal nluposan el verték. — A 
i sebesült régi ellonségtskodésb en élt té
li B följelentést sem akart tenni ellenük, 

’ őrség azonban nem volt vele egy vélemé- 
nem az utczai csendháborítókat leljolenteite.

Ébredés Naptára- Az Ébredés politikai 
mely immár harmadik évfolyamába lép, 

az iáé is kiadta az Ébredés Naptárát, moly gaz- 
' dag tartalmával teljesen pó ol minden más naptárt. 

Az Ébredés oiöfizetői ingyen kapják a kópas nap
tárt Politikai vozéro és czikkirója Kossuth 
A magyar iparosság egyotkia pdüukai «aJd
m.ndeo Mámában képeket is közöl. E.óf zelési 
ára I negyedévre 2 kerona. Kladohivatái: Buda- 
p.'st Vácz.i uiczu 21.

”»u"y|gén'jÍó,be“rlkarta 1'n‘gy

bán sajátságos inóénn elárulta inngat. inkló i ug>»' « " 
hatalmú n.vor.mónvóvszogat mogkapia, .1 a Aiw. a, ti»k 

alkslo'mbel kilolyóiagJétékonysAgot gynko Ol S vg.t 
ut/.tAlyH(irej“gyet váxiirolvnn, olkühUc <*/•!  .'j i> •
vltiőkl árvnliftznnk. ll?iri Hzokíwnho^ Ilhcii, ihhc • • '
jttgv liátárn irti» bár oz, alkuloinnlal titokban akait j< •• 
konv-jgotgvaktinylnl. Mily mtgy volt a busóit Aga ii'.'»i,,,á

zsugorinak, midőn néhány min nmlva a:: árvnház kó.zűnő 
lovaiét megkapta é, m.g inkái, b háti tolta, mi.lón nőm...

bank A. ós Tsa bankház,. Uudnpo.t, Vh. iX. 
kóiut in sz. — , Husit ,,.t m.lvlx.,1 óminm.l tinin-
jak. hogy a sorsjegy GO.OOli koronát nyert. Igv lörtónt 
tnay ez alkalommal, hogy az árvaháznak az liáivAda sors- 
jvgyurt bofnktolatt csekély tők. nzsorakamatvkat lóvédéi, 
mozott. m.ly Ollón a log.ilgortibb crkólcsbironak írni 
leltet kifogása.

101l2|lkv 1903 .
Árverési hirdetmény kivonata

A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a pesti magyar ke
reskedelmi bank végrehnjlatóuiik Kiöli István 
végrehajtást szenved*  elleni 350 korona tőke
követelés ós jár iránti végrohajtási ügyébeu a 
gödöllői kir járásbiróság területén levő Rákos 
Keresztur községben fekvő á rákoskeresztúri 
1397 sz tkvi betétben Kiöli István nevén álló 
a + 1 sorsz 4527J1 3 v hrsz ingatlanra és az azou 
épült de tolokkönyvileg még fel nőm tüntetett 
házra az árverést 1G21 koronában ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrondelti és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1904. óv! no
vember hó 20-ik napján d e. 10 óra
kor Rákoskeresztúr községházánál moglartand*  
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznuk az ingatlan 
bocsárának 10 szá/.ulékát vagyis 162 kor 10 fillórt 
készpénzben vagy az 1881 LX. t-cz42§ ábanjolzctt 
árfolyammal számított és az 1881 évi november hó 
1-én 8333 sz. a. kelt igazságügyminiszlori rendelőt i 
8 §-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhoz letenni avagy az 1881 LX. t. e. 
170 §a értőimében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1903 évi október hó 18-án a kir. 
járásbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácay, kir. alj. biró.

SZÓLÓLUGAST 
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és homoktalajon.

Brr© azonban nőm min len szfllőfaj alkal
mas, (bár mind kúszó természetű) mert nagyobb- 
része ka megnő is, tormást non hoz, ezért sokan 
nem értek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat ültettek, a/ok héven ellátják 
házukat az egész gz.őleéré«Jdején a logkitknóbb 
muskatály é« más ód- s szőlőkkol.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház. melynek fa melle't a legcseké
lyebb gondozással fejnevelhető nem volna ezen
kívül más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek 
stb, a legremekobb diszo, annélkűl hogy leg
kevesebb helyűt Is elfoglalna az egyébbre hass, 
nálhate részekből Es a itgháládatesabb gyü
mölcs mert minden évben toréin.

A fajok L mertetésére vonatkozó színe*  
fénynyomatu k.r.ilogus bárkinek Ingyen és bér
ment vu küldetik meg aki étimét egy levelező 
lapon tudatja.

f'r.im ;

Érhidléki első szőlöultványlrlep Xaay-Kteya, ii. p. Székelyhid

Fonv<^r*mAny 
esetleg 

oOO.OOQ márka
8terenr.se 
h i rdetés!

A nyereményért 
tz állam 

kazaskadlk.

Felhívása Hamburj-illam áltil biztosított 
nagy pénxsorsjáték 

nyereményeiben való részvételre inelv aorajátékban 

10 millió 856.562 márka
loesz iniiidenueutre klhusva

Ezen előnyős pénzaorsjátók legnagyobb nyeremény*  
legszereDoaé''ebb ecetben 600,(XX)

1, juUluin A 8000 0 Mk. 
1 „ A aOOOO'J M k 4 nyer.

1 á 51)000 Mk. 5 <i

1 A 45000 Mk.. 3

8 a 4UÜI0 Mk. IC

1 A 850^0 Mk 4 ' „

1 á 80000 Mk 100 „

1 nyeremény A IOOOijO Mk. 16U ,,

1 4 80000 Mk. üli) „

1 A ÓJOUU Mk 813 „

1 |4 4OW0 Mk 75 „

marka

ú MOOO 
á 2U(XX) 
á 15000 
a ÍOOOO 
a 6(MX)
á 3i)OO 

á 2000 
á ÍOOU
A 400
t 300

Mk. 
Mk.
Mk
Mk
Mk
Mk.
Mk
Mk
Mk
Mk

A lorajáték tartalmaz őee/.vsen a 7

1 W«t 4*  68.795 Ltereményl és 
hogy a eorajogyek íe'orósiánelí kérőikéiül 
nyernie kell.

A IcgralőeilnQbb a föuyeramsny at l-sé osztály*  
bán h*gezcrenc»és-bb  usetbea BU.Ol.-Ő ni. a 2. osztály
ban Ő5.000 ni. a 8 Ikbau 60.000 in. a 4 Ildién 70.000 íu. 
az 5-ikben 76.0C0 m. a « Ikban 80.000 in. a 7-íkben 
200.0O0 márka és a 8O),00<K) márka jutaloiaiu.il 
együtt esetleg 600.000 márka,

Az első osztályra molyaek húzása hivatalosan 
fog niegallaplttalnl

egy egész ere.lati sorsjegy usak 7 — korona
•gy M „ 3.50
*gy negyed .. „ 1.75

A kővetkező osztályukra szóló befizetések és a 
pótnyereményjegyzók a hivatalos 6s állami czlmerrel 
ellátott sorsolási torién lát haték melyet én kíván 
ságra előre ingyen frankó küldők meg.

A nyerőméinek kifizetésű és elküldés© gyosan 
ós a legszigorúbb titoktartás mellett dlrekt történik.

Minden rés?'vevőnek a húzás után a hivatalul 
nyeremény llszta általánosan azonnal elküldetik.

Megrendeléseket utánvéttel vagy a pénz elóle- 
gea beküldése ellenében teljesítek.

A megrendeléseket kérem — a közeli húzásra 
tekintettel — azonnal, de legkésőbb

folyó évi novsmber hó 21-lg billiómmal

id, HECKSCIIER SÁMUEL
bankhnzához Hamburgban.

osztályban lll.OOo
8 jutalmat ugy

Ilitosan

Csoűahangszer, 8 Trorablnó.
ö*  rundén tanrtAe 6a hangjegy ftmtro© 
•ólkdl, 90^ amhumJ tNubluillia^
a legaaebb daJoktU, UaoooA-at, IndalMC 
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A tronMrté a teásam sár síXibk találntayya Jclrra tornak, g^r r’ióeaüU feltaaért költ; kfllühürcn h& vuald Uíwágbatt 
Mrufleo mint CromMnA vlrtoua Mp fel. totoa faea uuJAOról iwcW*  
■eaktncA MjuJmo ecm mit. BzámtaHu<d«1 Jitaikaió raJU minden 
Wr«dt«6< nilrtl, wupto a hoiUvstó knurlep -boUhwtétérwL 
BíJ*  elragadó *«"»■  fUp,eK4hac®aL*̂ Bga»árakoetaU  moluuto 
ícaalMban, CArw»A*róktao  ós UnnepJlyekao. lagtnoUtutóbb kjtói-d 
klráaátilÁscA-oD, ItcHkpóron. gyalog, koasln vagy csol*akon.  Book- klaéretro ós tUnisene lAiaaa*An»  ta igei allcabnu. -A TromMai art 
könnyű utaalUaiDU; l-f.\Jta (taonína- aiktalt«M éa 9 UdotJ 3 ít< 
^l0\n-nUift0tKMBMiMMrehrave 16b.mrgal O fA. Konaawltagok ■» 
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Mindennemű koporsók Mplut óv A«-x , hemónyfa- ya-.y 

ki«N> mfvobb méretben Szentföldek. vitások. -z tl.flok. R.rketaoruk, 
Xt b.Snk, Mvatal-Málli.á,. a sze.n lyzet díszes egyenru hán. 

mTl e't áklvával, - nyrtol hdoltnskoc-.i vagy díszesebb nvegkocsi, 
is, minden felszereléssel elfjgatllatdr.
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1 nagy üveg 1 korona 
fel üveg 1 korona 

Kapható mindenütt 
Itánzntoklól óvakodni.
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millió 45ÍLOOO koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

Továbbá 1 jutalom 1 nyeremény
i á 2OOOOO, 2 á lOQ.OOOs I á fMMMM), 2
i .. ■ : ■ , /.., •? ■! í
1 á ö á W’OOO' 3 a 8 á
8 á 36 á ÍÓOO korona és még sok egyéb;
összesen SíMMSO nyeremény és jutalom fi.-£.4«£dIMHItá> 
korona összegben.
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• mn ni','iS e2el' n"‘bBr- Wlönrélo gyomor «„
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iGmiri/in A.lr. Traubfuél.

Bmtflcin gyonioi porának husznklata u‘án 
T mi" ul<7' prlíU" már rövid idő útin 
A « áiv" f,llÓBlol''03- Betngfk, kik urojüket dtt 

í G r-.áJ'1. "■7n’?'“,vul olórh.tik
Gastr’cin hu,hálós szer a Kör baiokni

V m m gyomorgörcs, böfögés, csik.rás, gyomor
• '! „hA,T's.i undorodá, «s s,i
V lön' 'és”!'f0^115"111 '‘önnyitós folytán rögl
V trnmor s1T1” h,,lszn,llall“'1 krónikus
’ „ "?'■ 7, bélb"jok ellen biztosan hat, •
í Gastricin' óö' T T™'k ollen “lo“«k- 
A ?zó’buí?- < . bíl’hnjtó rzor, «,.*,(  * 
$ , \ ét, tu^letesoD Mzabályozzu. Bővebbel

• p r 1‘eHu o,c álul Orvos uraknak ineren 
imntii Kapható a legtöbb gyógyszertárban.
í'őraltfár Salvator (j>ógyszortár Pozsony. 
^"vTd"Lk"1»h?.10. W*'. 11 ölökbe.
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a most megjelent
VAI l.ÁSZMEST'ERSÉG KÖNYVE. 

(Szakvadász » lyakotlatbau ) 
Irta: Lakatos Károly.
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in Jósok számos rajzaival.

b’.ínn . ,ilb».rl<öl* ?b.„ te korona,

• u,'!‘ kkrinoiitva ..átlltia « ..MI IMIlii konyvkereakods.s SZBGBD1N

Amerika
Elinduló? Havroből 

minden uxomb.Uou Me 
Heti ügyek a

Eranczla linlo által 
•’A ó« •, urN u*a zá>, p | 
lűnó elláss Imleáitve 
l;'-‘ liífour. Közelebbi 
építést mgvri, Asbói- 
mentit, nyújt a 
^'•nczia Unió \Vhm. 
IV. Wevriiiízer^assc. 8
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Svytlyt és tanítcsot nyújtót. 
^Z!ilös esőteknél nagy gya
korlatiul bkok, Csölle Anna 

döllŐB,ÍU SÍZÜJÓSznö- l>el6fi ler (Mozear ház) Gö-

igen jöforgaln.u mtltMrtn <>;y ’ttn u e>:al<w
Űií ü/.IU belegsóg miatt ölndé.

IuJakoxódni lehet a sxorketa- 
töaégnél.
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