
46. i 2)4. szám.) 1903. november 29
ív. évr_- . cm,

és Vidéke
1 ársadalmi, közgáztIas igi és irodalmi hetilap.

Előfizetési a i a k:
Egész évre . > kor.! N gyed évre. •’ kor
Félévre . 4 „ [Egyen szám ára20 fii).

Bórmontetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő Nyry Lajos

Hxerkesxtőséo és kiadóhivatal:
Aszódon 

Hirdetések : 
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 

fillér. Előfizetőinknek nagy árkodvegméay

Advent.
Közeledik u léi. A természet már 

átesett haláltusáján, a mi az életből 
maradt még rajta, csak arra szolgál, 
bogy a pii'Ztitás munkáját annál in
kább feli öntesse. Nehány elsárgull, 
megvöröt ödölt levél rezeg a csupasz 
ágakon, egy egy szélroham azokat i< 
leszaagalj’. Gyorsan forogva a leve
gőben leereszkedik a földre, mintha 
fájna neki a megválás azon helytől, 
hol szép rügyből fejlődve a fa dús 
lombkuronájának részét alkottá. De a 
földön tincs nyugta, föl fölkapja a 
szél, kavarja-kerg.ti, mintha nem 
akarná megengedni neki, hogy szüle
tése helye lehessen enyészete is.

Még a szél hangja is más, mint 
nyáron Nincs az a fenséges bugása, 
miben a pogány népek az isten' k 
szavát hullották, sivil most a szél, és 
siralmas hangjára velőkig borzadoz. a 
fának egész nagy ágát egyszerre lá
tod hajolni, mini ha reád akarna törni. 
A nap derűjét ritkán lálod, nem veti 
rád első sugarait, felfogja azokat a 
köd sürü fátyola, mely eltakar előled 
mindent. A nappal tartama egyre r- -

TÁRCZ A
Vallomás

(Kis szalon egy nyaralóban, zongorával 
Tardy Jolán és Török Pál egy divatos ke 
ringöt játszanak négykézre)

Jolán (abba hagyja a játékot.) Ha 
jól megfontoljuk, tulajdonképp nincs osto
bább táncz a keringuiiél.

Török (vállat von) Mégis játszsza, 
sőt tánczolja is 1

Jolán. Mert ha ostobaság is, mégis 
élvezett . . .

Török (gúnyosan.) önnek az, de 
nekem nem.

Jolán. Velem sem ?
Török. Miért akar kivétel lenni? . .
Török Ez nagy elbizakodottság! 

Az igaz ,hogy van joga elbizakodollnak lenni, 
mert egy idő óla veszedelmesen szépül,

Jolán. Hát eddig nem voltam szép?
T örök. Isten tudjál Ha úgy vis. zu- 

,gondolok magára, mikor még rövid ruhát 
viselt . . . határozottan mondom: m m
volt szép. De valami csodás báj és kedves
ség volt az arczábun és a szemében. En
nek vége van, amióta zsúrozik . . Mondom, 
megszépült.

Jolán (kötekedve.) ügy mondja ezt, 
mintha haragudnék érte.

T ö r ö k (affektált nyugalommal.) Té- 

| v dűl és hosszabbodik a sötétség, az 
I ej, mely Advent végén éri el legna

gyobb hosszát. Borzalmas kép, de 
épen olyan borzadályos azon valóság
melyet az adventi idő négy hete jel
képez: a bűnbeesés és a megváltás 
közé eső idő, körülbelül négyezer év. 
Ádám bűne útin megromlott az < m- 
ber. Benépesít' tte’a földet,elvitte ugyan 
magával az ősi kinyilatkoztatás rom
jai', de már ezt is megcsípte az elho
mályosult értelemnek, a roszra hajló 
akaratnak d re: eltakarták a tes’i ké
jek, szenvedélyek, ezek alatt fülledt, 
rothadt, mint adventben a fáknak le
hullott lombja. Az erények gyümölcsét 
hiába keressük, A legszebb erény, a 
szeretet ismeretlen, millió és millió 
rabszolga szivszaggató nyögése, jaj
kiáltása hirdeti, hogy kiveszett. Köd 
borult a világra, mely elföd ólt az em
berek tekintete előtt mindent, a mi 
magokon kívül volt, nem láttak sem
mit, mint testüket, mert a lélekről ré
gen megfeledkeztek. A napot, az eget 
s az ég fölött trónoló igtzIstent nem 
látták, azért csináltak maguknak iste
neket fából, kőből imádtak állatokat, 
embereket, a forrás vizét, a kert fá-

1 vední méltóztatik. Mindössze sajnálom a 
' gyerekkori kis pajtásomat.

J o 1 á n. Sajaálalraméltőnak tart ?
Török. Magát? Hisz maga nem a 

kis pajtásom I
Jolán. Hanem ? . . .
Török (udvariasan meghajlik.) A 

legközelebbi és remélhe'öleg még néhány 
farsang királynője, a jeunesse doréo bálvá
nya és varosunk lege'ső parthieja,

Jolán (mosolyogva.) Szép az olismo 
rés. Dj abban tévedni méltóztatik, h- gy a 
farsang királynöjo leszek . . .

Török (mogrezzen.) Áld férjhez 
Jolán, Hihetetlennel találja ?
T ö r ö k. Isten őrizz! (Gu lyosan.) Hisz 

az a rendeltetése. És ki a holdig?
Jolán (szótlanul nézi u fiatalembert)- 

Török (izgatottan). Indiszkrét vagyok? 
Azt hittem fait accoinpli már és végre is 
az elsőn között szerelnék magának giatu- 
lálni.

Jolán. Eljön annak is az ideje, ba
rátom.

Török (idegesen.) Mikor lesz az el
jegyzés ?

Jolán. Nem tudom. Egyáltalán nincs 
még befejezve a dolog. N m i túl az 
egészről senki, de magához ö-zinle lehelek, 
hisz régi jó barátom I

Török (Lesütött szemmel) Minden
esetre én hors concours vagyok . . beszél
jen csak.

j il. Mikor ez a vastag ködburok néha 
szétvált és fölvillant Socrates, Plútó 
tekintete előtt az egy Isten sejtelme, 
a másik pillanatban már összecsapó
dott a nyílás

Milyen annak a szélnek sivitása, 
m'ly az ókort átlengi! A bálvány Is
tenek oltára embervérlől párolog, a 
föníciai Moloch izzó karjai közé cse
csemőket veinek, Spárta hegyeiről ke
gyetlenül szórják le a gyenge alkatú 
kisdedeket, a róm i birodalom arénái
ban száz meg száz gladiátor gyilkolja 
egymást a nép tapsvihar] t közt, a 
szegény rabszolga két kezére állva 
megy végig föláló kések közt és mi
kor kezét megvágj i elesik, mikor a 
gyengeség lankasztja katj tit, a késekbe 
zuh m. Hol az a szél, m ilynek sivi- 
tás i vei t rázóbb, mint ezeknek a 
halálsikoltás < ?

Keresel valami vigasztalót, talán 
Cátóra veted tekintetedet, a szigort! 
erkölcsbiróra ? Hagyd őt is nyugodna, 
a legnagyobb erkölcstelenségek, a leg
aljasabb ünnepek ellen nem volt neki 
szava. Siilyed egyro a világ a bűn sö
tétében, a sötétség egyre növekszik, 
mint az adventi éjek. Valóban ezen

Jolán. Apa ollonzi ezt a házas
ságot.

Törő k. Nagyon helyesen.
J o I á n, Mit mond ?
T ö r ö k. Semmit . . . Folytassa.
J o I á n. Apa azt mondja, hogy akit 

én szeretek . . .
T örök (fölugrik). Szereli? Maga 

szereti ?
J o I á n. Mi lelte ? Tér nész rtes, hogy 

szeretem. Lehetőéire másképp a felesége?
T ö r ö k (ökölbeszorilja a kezét.) Oh! 

. . . (Ismét leül.) Mi kifogása van az ap
jának a boldog „jelölt" ellen?

Jolán, (habozva.) Egy kicsit köny 
nyelmünek tartja . . . mri't adósságai van 
nak és . . . lumpolni is sz rliott . . . Aztán 
még nincs rendben a szigorlataival . .

T ö r ö k. (Dühösen.) Az akasztófára 
vuló, léha, ingyenélö, lump fráter I

Jolán. (Sértődve.) Hogy mondhat 
ilyet arra, a kit én szerelek ?

Törő k. (könyörögve.) D) Jolán . . . 
maga nern szerelhet egy olyan hitvány em
bert I

J o 1 á n. (felháborodva.) ö nem hit. 
vány ! . . . honnan tudja ?

T ö r ö k. Az édes apjának mindig 
igaza szokott lenni,

Jolán. Ebben az esatoen azonban 
nincs. Ö nagyon derék, kedves, jó fin,
igaz, hogy egy kicsit mamlasz 
inkább csak félénk . . .

HZ iZ
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I 
idő hétköznapjainak hajnalén, a hő
iéiben ta> tolt hajnali misék szépen 
jelképezik az ó-kori advent lelki só
ét séfét.

De igy kellett ennek lennie. A 
bűnnek és gonoszságnak egész utá
latosságában és förtelmességében kel
lett feltűnnie, hogy a Megváltó előtti 
emberiség attól megundorodjék és , 
eped ve terjessze kezét valtság után 
az ég felé. Az utálatnak, a borzalom
nak nyomornak a legfőbb fokig kel
let emelkednie, hogy a legfőbb fokig 
emelkedjek a megváltó utáni vágy i- | 
Az emberiségnek meg k< He t győződ
nie hogy magától, tirmészetes utón 
az igazság elismerésére eljutni, magát 
a gonoszság uralma alól fölszabadí
tani. a bünlerhet leróni, Isten igazsá
gának eleget tenni, az örök életet el
nyerni nem képes.

S nem is alap nélküli ez az 
okoskodás: a mit elmond),ttunk az 
meggyőződéséi képezi a pogány ókor 
lángeszű bölcseinek; Sokrat- s, Plató, 
Ciceró, Jamblicus ugyanezen vágyat 
érzik. Halljuk csak a legelsőt: nyugod
tan kell bevárnunk, mig eljő valaki 
aki megtanít bennünket miként kell 
magunkat viselnünk Isten és ember
társaink iránt- Ugyanezt mondja más 
szavakkal a próféta: Egek harmatoz- 
zatok onnan felülről, és a fellegek 
csöpögjék az igazat, nyíljék meg a 
föld és teremje az Üdvözítőt.

Letelt végre a várakozás ideje, 
elmúltak a homályok, eloszoltak a 
fellegek az ég kiderüli-, feljött a nap, 
megszületet a békesség fejedelme, a 
megváltó, kinek bölcsőjénél angyalok 
énekelték.

Dicsőség a magasságban Istennek

Török, (slkeseredve.) Ezek a lányoki 
Igazán, Jolán, maguk, ha szeretnek, mind
járt meg is vakulnak. Nem látnak, nem 
hallanak; fejjel rohannak a szerencséllen- 
ségbe.

Jolán. Ugyan ne présmitáljonl in
kább igyekezzen apát jobb véleményre 
téríteni.

Török. Már mint én? Én védelmez
zem, sőt tán dicsérjem a maga tisztelt ide
álját az éles apja elölt ? . . . Jolán, maga 
még mindég túlságosan naiv ... És aztán 
. . . nem tudja hogy épen nőm vagyok per 
sona grata Pista bácsinál ?

Jolán, (kaczag.) Az már igazi 
Török. Ne nevessen rajtam, Jolán, 

ahhoz nincs jogai
Jolán, (gúnyolódva.) E-zenibe sincs 

jogot formá'ni magához.
Török, (indulatosan.) Igen, ez a 

maga igazi hangja 1 Ez a kegyetlen, Indáiig 
sebző gúny jellemzi a maga lényét, mióta 
nagy leány és szabadalma van megtörni a 
férfiak szivét. Mit bánja azt maga, h >gy egy 
ábrándos lelkű jó bolond visszasírja álmat
lan éjszakákon a régi, mosolygó kis Jolánt, 
a ki nem volt ünnepelt szépség, do több 
volt annál: jóságos, meleg szivü, ártatlan 
kedélyű, bájos gvermek . . .

Jolán. (Összecsapja a kezét.) Jó I 
Török . . , Most épen olyan volt, mint Mi- 
hályfi egyegy nagy jelenétében Márkussal I 
Hogy maga igy tud deklamálni . . . nagy

és békesség a földön a jóakaratu em
bereknek.

S a megváltott emberiség mely 
minden év adventjében visszaemléke
zik borongós hangulatában amaz ókori 
adventra, s annak jámboraival együtt 
sóhajtja: rorate coeli, a négy hét el" 
teltével a Megváltó születésének em
lékünnepén az angyalok karával zengi 
örömhangon:

Glória in nxcelsis Deo!

Kisiparosok helyzete" nálunk.

A fenti czim akiit kisiparosaink 
helyzetének javításába szép és ideális 
eszmét pendített meg Hirling G.ula 
banktitkár ur e lap hasábjain.

A magam részéről én is csatla
kozom az általa elmondottakhoz, azon
ban egyet-mást szükségesnek vélek 
még itt a kisiparosok helyzet' illek 
javítása czéljából felemlíteni.

Első sorban az ipartestület mint 
az iparosság vezető faktora volna hi
vatva az iparosok nehéz helyzetének 
könnyítésére. — Jó az u.yan hogy 
az ipartestület hatásköre és műkö
dése az ipartörvény hiányos volta 
miatt nagyon szűk korlátok közé van 
szoritvi mégis egy- kis ügybuzgóság- 
gal sokat lendíthetne az iparos osz
tályon. , , 'T-J

Nevezetesen az iparteslület lép- 
jen érintkezésbe a kisiparosok anyag
szükségletét árssitÖ nagyobb czégek- 
kel. — Hívja fel az ipárolok’’ figyei- 
mét, hogy tömeges megredelés állal 
az anyagok öles,ó,b^, beszerzése esz
közölhető s a niegrendeléBt-k igy az 
ipart' slület közvetítésével eszközöl- 
ttssenek. Ez utóit*- ‘-'még tisztességes 
kamatláb mell, tt hit*  Ire is szert te
hetnének iparosaink. — Létesítsen az 
ipartestül t 1 önnálló segítő pénztárt 
vagy alakítson szövetkezetei hol c e- 
kély h"ti la.sági dij fizetése mellett

szerül Beszélnie kell apával ai érdekünk
ben ... ■"

Török. Jolán, ne használja ezt a 
többes számol, mert én . . Látja, hogy mit 
szenvedek és mégis gyötör.

Jolán. (Részvéttel) Megint a feje 
fáj ? Szegény Palkó ... hát mért nem 
mondta ?

Török (magánkívül) Jolán!
J ólán (ijedten) Mi buja? (Elrejti az 

arczát a legyezőjével a mögötte nevel) Félek 
magától

Török (belső küzdelem után meg- 
törli a homlokát zsebkendőjével) Nem kell 
félnie Nagyon kegyetlen játékot űzött a szi
vemmel . .

Jolán (kipatti nt a legyőző mögül, 
a hangja kaczagásbn hajlik.) A szivével? Én?

T ö r ö k ( eserib’ii) Htom De hát ne 
beszéljünk erről löl-b t Megmutatom, hogy 
méltó vagyok a — bizalmára . . Beszélni 
f gok Pisla bácsival és minden esetre ka- 
paczitálem, hogy engedjon

J o 1 án. (hirtelen) S ha apa ahhoz n felté
telhez kötné a bele egyezését, hogy maga 
még az idén le tegye az ügyvédi vizsgáját ?

Török, (meglepetve) Én? Minek?
Jolán, (sebesen) Nos, hogy elölte 

több súlya legyen a szavának.
Török, (elszántan) Azt is megteszem
Jolán, (fölagrik) Igazán? Oh, édes 

Palkó milyen aranyos maga I Apa erre bi
zonyosan beadja a derekát. Milyen boldogok 

a tagok kis kamatra kölcsönt kaphat
nak, esetleg munkaképtelenség vagy 
betegség esetén segítséget.

Az ipartermékek értékesítése vér 
gett mintegy reklamirozási cz.élzattal 
rendezzen az ipartestület időnként ki
állításokat. Ezt a helybeli ipartestület 
ugyancsak könnyen nyélbe üthetné 
mert nemcsak hogy alkalmas helyisége 
van hozzá, hanem azonfelül Aszó
don az ipar majdnem minden 
ága képviselve van.

Alkalomszerű volna most a kö
zelgő karácsonyi ünnepek előtt egy 
ily bazárszerü kiállítás rendi zése 
melyre hirdetések u'ján a közönség 
figyelmét fel kellene hívni. — Ha az 
első próba nem is járna nagy anyagi 
haszonnal de minden esetre hasznára 
válna az a helybeli iparnak.

Igaz, hogy sok nehé séggel kell 
megküzdenie a kisiparosnak mig a 
mindennapi megélői test magának csak 
némileg is ludja biztosítani, de egy 
kis élelmesség és önfeláldozó l.-uzgó- 
ság egy kis támogatás az ipartestük t 
elöljárósága részéről, egy pár lépéssel 
mégis előbbre vinné az ip mosok ér
dekeit.

Hollóy Károly.

Túlzsúfolt éjjeli vonatok.

A m á v nyájasságairól már volt 
alkalmunk — e lapok hasábjain ismételten 
hirt adni Most egy ujabb visszaélésre hívjuk 
fel az irányadó körök figyelmét

Ez az esti és éjjeli személy vonatok' 
túlzsúfoltsága ,

E vonalok kocsi száma ugyanis redu
kálva van Alig ál egy vonat 1 első 2 má
sodik és 3 harmadik osztályú kocsi szakasz 
ból Az első és másodo .ztály szakaszainak 
azután jó felét az élelmes kalauzok eiy kis 
baksísért aludni vágyó tovább utazó utasok 
nak bezárják s lefüggönyözik, a szomszédos 
forgalom utasai pedig különösen ünnep és 
vasárnapokon s az ezt megelőző estéken ál 
hatnak a folyosókén, vagy ü'nek legjobb 
esetben nyolezan egy kocsi osztályban

Furcsa dolog ez. de még ennél is fúr 

leszünk I (A zongorához ül és jó kedvüen 
játszik egy népdalt.)

Török, (az ablaknál áll, keserű gon
dolatokba merülve) Elhiszem, hogy boldogok 
lesznek I

Jolán, (dalol) A merre a fényes nap 
jár nem lesz olyan boldog egy pár, mind 
én leszek, kedves rózsám, te veled I

Török, (ünnepélyes arczczal. a zon
gora felé) Nem keresem, ki az, a ki a maga 
szerelmével dicsekedhetik; akárki legyen, 
aligha érdemesebb arra, mint ..

Jolán, (nevetve közbe vág) Mint 
Török Pál, leendő köz, és váltó ügyvéd, 
helyben.

Török (ingerülten) Ro'sz tréfa, Jolán 
Komolyabban foghatná fel azt az áldozatot, 
melyet én hoztam magának.

Jolán Az ügyvédi vizsgával ?
Török (hevesen) Jolán, én szeret m 

magát I
Jolán (mcglegyinli az arczát legye- 

i zöjével) Csacsi. hisz azt én már régen tu
dom.

Török (elsápad) Szándékosan gyötört 
hát ezel a komédiával Jolán, Jolán.

Jolán De Palkó, ez nem komédia! 
Apa ugyan most nem adna magához, de ha 
irodája lesz nincs többé akadaly, Ha rajtam 
állana, ón ennyit sem követelnék, csuk..

Török (kábultan) Csak ?
Jolán (a legyező mögül) Csak az', 

hogy örökké szeressen ! Ni'-. 
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csább az a körülmény, hogy a sremfüles 
ellenőr urak a kalauzok ezen visszaélését 
nem veszik é zre, pedig a jegy ellenőrzés 
alkalmával láthatják, amint hogy látják is 
bizonnyal, do nem törődnek vele. Bezzeg 
ha egy igazolványos utas nem találja meg 
hirtelen az igazolványát vagy egy füzetje
gyes a füzetéi; kész a birság.

De a tu zsúfoltságot nőm csupán — 
ez apró visszaélések okozzák Meg volna az 
akkor is ha minden koc-i osztály nyitva 
volna, ino.’t kevés a nagy utas forgalomhoz 
viszonyítva a forgalomba helyezett személy 
kocsik száma

Ezen pedig csak a forgalmi vezetőség 
segíthetne

De hisz itt csak az utazó publikum 
kényelméről van szó Az pedig semmi

Ki törölne ily csekélységgel a nagy, a 
hatalmas m á v-nál

—<5—

H I R E IC
Advent. Mai nappal kezdődik a négy 

hétig tartó adventi azaz urjövoteli idő mely 
karácsonykor nyeri befejezését s emlékeztet 
azon időre melyben az emberek a megváltó 
eljövetelét várták. Megkezdődnek u mind 
nyáju ik előtt oly emlékezetes hajnali misék 
a roráték. A katholikus egyház, szép szer
tartásaival bűnbánóira inti híveit, hogy meg
tisztult lélekkel várják ‘inegváitójűk eljöve
telének ünnopét. Eltiltja a mulatságokat, 
böj'öt rend-1, miseáidozatot violaszinben 
mutatja be a pá r mindez figyelmozteti őket 
hogy bűnbánatit tartva lelkileg is újjászü
letve várják, uv. emberiség megváltásának, 
újjászületésének közelgő n.gy ünnepét. A 
lómai kalholikus templomban a hajnali mi
sék advent folyamán minden hétköznapon 
reggel G órakor tartatnak.

Előkelő vendégek. Dr. Licsek Ákos a 
II rkulos fürdő főorvosa csütörtök óta Gö
döllőn tartózkodik családjával együtt, hogy 
az udvari vadászatokon részt vegyen. Ma 
érkezik meg ugyan ide Prcpeliczay Ödön 
temesvári központi főszolgabíró, cs. és kir. 
asztalitok is családjával. Az előkelő idege
neket főszolgabírónk látja vendégül.

Közvac óra. A gödöllöi kaszinó — 
sznobot n, — e hó 29-én közvacsorát ren
dezet:, melyen Gödöllő inteligentiájn csak- 
nem teljes számban jel n volt. A mulatság 
a késő reggeli órákig tartott.

Jegyző választás. Szombaton volt a 
jegyző választás Rákos-Szent Mihályon. Kre 
ne iics Sándor kit egyhangúlag jegyzővé 
megválasztva.

Dalestély. A „Munkás-Otthon Telepi 
Dili- és Zmekör4 tUOH. dec ember 6-én. a 
Piibringer-féla vendéglő helyiségeiben (IX. 
■uldza b szám) Küllem dér Ar'ur egyleti 
karni'stor vezetése, Schweng Alajos ifj. 
Waila László urak, Zel < r Margit urhölgy, 
iHibcrt Jinka és Schrnidt B >ske urleányok 
szives közromüködése melh It tánczczal 
egybekötött dalestélyt rendez. Kezdető este 
B órakor.

Tánczestély Kényes mulatságot rendo 
zott az. aszódi liafalság szombaton a rém. 
kath. népiskola javára az aszódi nagy ven 
déglö dísztermében. — Nem nagy de elő 
kelő közönség jelent me< ezen a mulatsá 
gon és fesztelen jókedvvel volt együtt este 
nyolez órától világos viradtig. Már este fél 
nyolezkor megkezdődött a felvonulás. Kipi
rult leány arezok, bájos asszonykák mosolya 
s a meghívó egyszerűségre intő kérelme da 
czára is szebbnél szeb fényes toilettek ékszerek 
varázsolták tündér kerté a nagyvendéglö oz 
alkalomra izléseson feldiszitelt » különbeni 
fényes dísztermét. A táncz. a jókedv világos 
viradtig tartott, sőt még azon is túl, mert a 
mulató fiatalság nem adott sokat a kakas 
aukorikulásrul

Lopás e községházán Kerepes község
ben a községházán feltörték szombaton éjjel 
Thurányi István körjegyző író asztal fiókját 
s onnan miniogy 200 korona értékű bélye
geket s más értékesebb nprőiágokat loptuk 
el. A csendörség megindította a nyomozást, 
de ez id”ig eredménytelenül.

Vissza helyezett községi jegyző Mar 
toncMJ Ferencz Aszód községi jegyzőt fe
gyelmi hatósága ismeretes fegyelmi ügyéből 
kifolyólag 1000 korona birságra és a felme
rült eljárási költségek megfizetésére ítélte, 
eryszorsmint hivatalába vissza helyezte. Az 
i élet indokolásában kimdndja, hogy a tete
mes bírság kiszabásánál a kisebb beszámítás 
alá eső elkövetett szabálytalanságok halmaza 
volt az irányadó, oly nagy fokú visszaélés 
azonban nem köveltetett el, mely a különben 
pontos hivatalnok elmozdítását, s hivatali 
állásától való megfosztását tette volna indo
kolttá. Az Ítélet tehát a becsületében is 
megliurczolt jegyzőt teljesen rehabilitálja. — 

Nagy betörés A múlt heti gödöllői be
töréshez — melyet Lukács képviselő házá
ban követtek el eddig ismeretlen tettesek — 
mindenben hasonló nagy szabású rablás tör
tént e hó 17-én éjjel mint tudósítónk Írja, 
Versegcn. Blaier Sándor lakását rabolták ki 
professzionátus betörőkre valló ügyességgel. 
Az utczai ablak ul a vasrácsot kifeszilelték, 
az ablakot sárral bekenve, benyomták s p ípir 
darabokkal világítva, kifosztották az utczai 
szobát. A lopott holmik értéke meghaladja a 
800 koronát. A csendörség ez ügyb n erélyes 
nyomozást indított.

Udvari vadászatok A gödöllői cs és 
kir v .dá>z területen nap nap után csaknem 
min ién nap tartatnak vadászatok. Pénteken 
Szentkirályon vadászott egy nagyobb úri 
társaság s 800 vad került a térítőre. Ma 
Val.ón lessz nagyobb vadászat.

Réndkiví i közgyűlés A gödöllöi pol
gári kör ma délután 5 órakor rendkívüli 
közgyűlést tart, melyen a megürült pénztár 
noki és jegyzői állások fognak belőhetni. 
Este 7 órakor felolvasás lessz n kör helyi
ségében ifj Szabó Kálmán építész mérnök 
tart értekezési a házak felemelése és elto
lásáról.

Körözés Prill Jézsef gödöllöi udvari 
sütő mester segédje, Ryc ik 1-tván 16 ko- 
ronányi sütemé"yekböl árult pénz elsikkasz- 
tása után megszökött. Körözik.

Tűz Kistaicsán e hó 24-én leégett 
Bollog István portáján egy kazal szalma és 
egy boglya széna. A takarmányt Barán Ven- 
delné 4 éves fi icskájajjátékbél gyújtotta fel.

Eltűnt sslysm kendők özv Nagy Illésné 
Kartalon a kamarában tartogatta egy doboz
ban selyem kendőit. Pénteken délután azon
ban vendége érkezett, s mig ö azt fogadta, 
a nyitva felojteit kan á'nl négy darab vi
rágos selyem kendője mintegy b'O korona 
érté'iben eltűnt. Sírva panaszolta «l szörnyű 
kárát u csendőrségnél da bizony a kendők 
mai napig sem kerültek elő,

lajárl Géza lovaglás ügye Csütörtökön 
a képviseiöház ülése alatt lovagias ügy tá 
mndt Bartka Miklós és Gajáry Géza az aszód- 
képviselö közölt Gajári egy közbekiáltásai 
miatt Bartha Holló Lajos és Lovászy Már 
tón képviselők által provokáltatla Gajáry 
Gézát, aki Olay Lajos és Pap Géza képvi
selő.et nevezte meg megbízottéiul, a kik a 
tárgyalás folyamán felük nevében elégtételt 
szolgáltattak B irtha M klósnak s Igy az uffii- 
iro békés utón olintézést nyert.

A 13-ik mls iztsrelnök I) Gróf Batthy 
ány Lajos ') Gróf Andrássy Gyula 8) Gr'f 
Lónyay Menyhért 4) Szlávy József 6) B itó 
István 6) Báró Wenkheim Béla 7) Tisza 
Kálmán 8) Gróf Szapáry Gyűli 9) Wekerle 
Sándor k0) Báró Bánffy Dezső 11) Széli 
Kálmán 12) Gróf Khuen Héderváry Káro y. 
18) Gróf Tisza István i

Gazdi lan ló. E hó 18 án a hevesi ha 
tárban egy 8 éves gazdátlan lovat találtak 
A lónak igazolt tulajdonosa a hevesi föszol. 
gabirónál azt átveheti.

Korcsmázó gyermekek Szomorú hírről 
vettünk tudomást melyet ez utón is aján- 
luuk az illetékes hatóság figyelmébe Néhány 
iskolás fin ugyanis a szigorú vármegyei és 
iskolai törvények áthágásával korpsm.il a 
ment hogy már fejletlen korában megkezdje 
a magyar népet so vasztó szeszes italdk él
vezetét Reméljük hogy az illető lautes’ülel 
már megtette feljelentését a korcsául os el 
len ki szigorú büntetésre tette magát érdé 
mcásé

680. szám 1903.

Árlejtés.

Az aszódi niagy. kir. javító in- • 
tézsl részére az 1904- év folyamin 
szükséglendő mintegy 600 mm. barna 
kenyér, 60 mm. fehér kenyér, 7 mm 
száraz zsemlye, 8 mm. 1-es szátnu 
búzaliszt, 20 mm. 4-es számú búza
liszt, 30 mm, 5-03 számú búzaliszt, 
lOmm, rizskása. 5 min. árpakása, 8 
mm- köleskása, 12 mm. búzadara. 6 
mm, tarhonya, 15 kgr. köménymag. 
12 kgr. vegyes fűszer, 60 kgr. pap
rika, 30 kgr. fehér koczka-czukor 15 
mm. konyhasó 30 mm. bab 20 Jrnrn. 
borsó 20 mm. lenc-e 150 mm. búr-1 
ponya 40 mm. savanyított káposzta'' 
4 mm vereshagyma 20 kgr. fog
hagyma 4 mm. zöldség 60 kgr. tehén 
túró 20 kgr. liptói túró 60 kgr. juh- 1 
sajt 1200 drb. tyúktojás 20 hektoliter 
ecset 4 mm. csizmafénymáz 10 mm. 
mosószappan és 50 mm. kőolaj szálli 
tásának vállalkozói biztosítása tárgyá
ban a nyilvános árlejtés folyó évi de- 
c'zember hó 11-én délelőtti 10 órakor 
fog a< árlejtés hirdető kir. javitó-in- 
tezet tanácstermében megtartatni

Az árlejtés ugyan szóbeli, de a 
most említett határidőig Írásban is 
lehet tenni ajánlatot.

Az úgynevezett pót- és utóaján
latok nem fogadtatnak el.

A ki szóbelileg óhajt áriejteni, 
köteles az árlejtés megkezdése előtt 
az árlejtést föltételeket annak elisme
réséül. hogy azokat olvasta, megér
tette és föltétlenül elfogadja, sajatke^ 
züleg aláírni és az árlejtést vezető 
kezéhez az árlejte i föltételekben' 
megállapított bánatpénzt készpénzben 
vagy pvdig ovadékképes értékpapírok
ban letenni. '

Az Írásbeli ajánlatokat iyenjcétft 
1 koron is okmánybélyeggel kell el
látni, lepecsételni és a bórité^on a 
következőleg c-.imez.ru: „A rhagy. kir. 
javító-intézet igazgatóságának Aszó
don. Aj ínlat az aszódi, inagy- kir. ja- 
vitó-intéz-t 1904. év,i élelmi, vagy 
házi czikkek szükségletének szállítá
sára, m il'ékelve —korona bánatpénz <

Az árlejtési föltételekben jelzett 
bánatpénzt nz Írásbeli ajánlatokhoz 
is kell csatolni és azt is kijelenteni, 
h gy az ajánlattevő az árlejt si felté
teleket olvasta,megértette és fö télle
nül elfogadja.'

Áz1 Írásbeli ajánlatokban az aján- 
lilj xárakat nemcsak ■ zámjegyekkel. 
hanem belükkel is korona értékben, 
tisztán ki kell írni..

Az árlejtési feltételeket a folyó 
évi deczember hő 11-ének d. e. 10 
órájáig, a vasár és ünnepnapokat ki
véve, mindennap d. e. 9 órától 6 ig 
lehet az árlejtést hirdető kir. javitói- 
intézet irattárába megtekinteni. 
Magy. kir. javitó-intézeti igazgatóság. 
Aszódon, 1903. november hó 26-án.

Krajtsik Soma.
- 1 • igazgató

lípilepsia. A„l(l AiulA*’ K,ö.rc«ö'< Ó8. ,.nAs*mohhhbhh ilyen idegbantalrnakhan 
szón vöd, kérjen brossűrt arról. Ingyen és bírmént- 
re kapható a hattyú gyé|yszerUr útján (Srhwanen 
apsthike Frankfart a. M )
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BIID A PE S T-
VI. Rózsa utcza 85

A Pesti Nap’ó karácsonyi ajándéka
önyer Femény 

eset lég 
6C0,000 márka

Szerencse 
h i rdetés\

A nyeremény 
élt az állam 
kezeskedik.

a VOROSMARTY-ALBUM
\ Pesti Napló, a mely eddigelé nz Ember tragédiáját, Arany .János balladái 

Zichy milialy illusztia-zi< jvai. Katona József Bánk liánját a Ilimfv Albumot, a kőltők- 
Albumat, tavaly a remek kivitelű Zichv Albumot, stb, adta olvasóinak a kőnvvpiaczon 
altaláno- feltűnést keltő kiállít.i-han. ; z idén eddigi kiadványait felülmúló fényűvel és 
pompával arai.v vászon kemény kötésben

a Vörösmaríy-t/llbumot
fcgj.i olvasóinak karácsonyi ajándékul adni •

A Vörösm.'T y A bum a Zichy Albumnál is 
di> -cbb kiallitá'han nagy kvart alakban 

megjelel ni m -Lábán !< piaija a kőltőélet- 
Csongor e- Tiinii t V« rösmartynak e 

•< diám i i öltem- i.vót a Pzéíi-to', a 
cigányt Szép lónkat és \ - iö-martynak 

1 • -«• kiváló müve
in rzaival 20 

i-> szövegbe nyomott 
■ I A Vő ösmarty Al- 
legjeles-bb mngvar 
mimlannyijuk ólén 
a l.-ui apy- ldi ma- 

i Toldi cz.imű kői- 
társa ós ha tátja Ma- 

i /iliií'l uölteméiiyli- z 
nagy hi>ld-iai festő- 

- ii-hi magyar inűvó-

félé - en

A Pesti Napló ‘ kiadóhivatal^

elő ós 
elöli zo
tt inT- 

előfizetés besz I- ál-

meben. A Vőrősniárty-Alliiimot megszerez
hetik mindaz, k. akik a Pesti Naplóra

1. óny-zorre egy egész -vre előfizetnek
2. akik fél-vre fB.etn.ek elő és kőtelez-tt-

Hőd üllői „Eiz

\ élőbb k-' ltői a kotasait.
ledet i f«-tm«-o\eiv el ós
léki- il) n s/ -m<

I és illil 'tiác/i > . 
ifiinell-lc letelt a 
inüvós/nk k---/itik.

Sz kr y B'-rtal •
Őlté-ieti let". al
yt illusztrálja b
Vikto • - S I m •>
leslm- nyt
><ö*  et ke/ő

'orako/nak :
rlSánd.r Fé s Adolf F-enczy Ká 

K m--ndv Je ö, '• r«s'ock Karó y Krenner 
■ •) V M gyár Mannheim tusitav, Nagy 

k, Radon-' H'rsch N I i.
.dvül /.ám -<ddi jllii-ztr c/.io c/i- 

najd a V -r •sm.iriy Album-t. amelyek 
sor kiváló m gyár ’e-tö művészétét 
, a Vöiő-maf v A'hiim kereti-ben be

llid. A vab-ban remek kivit-lü mulapok- 
••gv része gyönyörű s/innv<-má-u 
ven eddig alig jelent m g magyar

séget vállnliink. hogy egy további 
at előfizetőink lesznek.

3. akik egy negytdavre fizetnek 
további háromneeyed éven át való 
tósre kötelezi ttségef vállalnak, a/.ók 
sodik év negyeibe szólói < ! ’ rí... í.'... 
la'ása u a , kapják meg a Vőrő-marty-Álhiim'.t

4. akik h vonta íj/etfiek elő és e^v <-■ •</ 
évi e óliz. lésére kötelezettséget vállalnak. 
az<d- a hatodik havi <-'őli/eté< beküldése „ ;'U1 
fogjak megkapni a Vőrösmar'y-Alhumof

Azon uj előfizetőink, okik a Zieiiv mi- 
boly all.i inul nz 1903 évre rzóló előli.. 
ahipjan. mint előlegezett ajándékot biiiák 
az..k a Vörösmarty miliálv aibumot csak n- 
kapjak meg ha egy tov hbl eg.'sr égre .löt, 
retnrk illetve ha jelen nagy pontban fé'<» 
roll lo.lzetesi feltételek egvikónok elege 
tesznek. .

h?ythr.^;öl4^r-Eö"-

Jegygyei

leoJobb. leokladósabb s enrélfr;vi 
legolcsóbb szappan. - Minden
kiros alkatrészektől mentét.

wk u 1 c

Mindenütt kapható?

Fölhívás] i Hamhur.j-állam által biztosítod
nagy pénzsorsjáték 

nyereménytihen való ró zvételre mely sorsjá
tékban

70 millió 856.562 márka
lessz mindenesetre kihúzva

Ezen előnyös pénzsorajaiék legnagyobb nye
reménye logs/orencsé-ebb e-ethen 6C(l,0()0 márka 
1 jutalom á 3009 0 Mk. 4 nver. á 80100 Mk
1 » á 200(101 Mk. 5 ni 21010 Mk.
l „ á 5"000 Mk. 3 ái 15900 Mk.
1 „ á í5 '00 Mk. 16 i> a 10(00 Mk.
2 . á 40000 Mk. l ) t» á 5000 Mk
1 ,» a 350 0 Mk ‘ l()0 „ á. 3000 Mk.
1 á 30000 Mk ' 160 á 2000 Mk.
1 nyeremény á l( 00i 0 MkJ 619 ,, á 1000 Mk,
1 „ á . 800(0 Mk.;812 is il 400 mk,
1 á GJOOO MkJ 75 H á 3) Mk.
1 ,. á 4110110 Mk
A sorsjáték tart ilm íz öss'.osen a 7 osztályban 
l I i.o0() s r-jegy- t és 53.795 i yeremMiyt és 8 
jutalmat ug.v hogy a sorsjegyek időrészének 
körülhe'ül biztosan liyérnie kell.

A legvalószínűbb a főnyeremény az 1-só 
osztály- an leg’.-zciu ticsésebb esetben 50,000 m. 
a 2. osztály-han 5.\0(.)0 m a 3-ikban ($0.(00 
m. a 4 ikbr-n 70.••<)<) in ;z 5-ikben 75.(1 0 m. a 
6-ikban 80.000 m. a 7-ikhoii 200.000 márka 
és a 300,()0<'0 márka jutalommal eiyütt eset- 
eg ($00.0 0 márka. i ,

Az első osztályra melynek húzása híva 
alosan fog megallapittatni.

egv egész eredeti sorsjegy csak 7 — korona 
°g.v l,‘l . 3.5 1 „
egy négyfd ., ,, .. 1.75

A követ i'-/.5 i.’z.tályokra szóld befizetn
ek és p »t.nyerem •nyjogyzék a hivatal »s és ál

lami ezimerrel (-Hatott sorsolási torvon láthatók 
milyet én kívánságra előre ingyen és frankó 
küldök m -g.

A nyerem‘-nv.-k kifi/.etó<o és elküldéso 
gyorsan és a legszigorúbb titoktartás^ mellett 
dirokt történik.

Mindéi résztvevőnek a Imzá < utána hi 
vatalos nyerem nv li-zta általánosan «.z »nna- 
elküldetik,

Megrendelések't ntiiivótte! va .'y a pénz
előleges b ikül-lése ellenében teljesitek.

A in -gren-lel ’-si-ket. ké-em - a kőzo'i hú
zásra tekintettel azonnal, do |.-gk'-sölib 
fol)ó évi novem >or ha 21-g niz ionénál

id, IIECKSC1IER SÁMUEL
ba ikházálioz H imburgban.

Akácz és Gleditcliia illatot o
Vásárol és iivn'nzolt í jáuliilokiit kér. 

]<•’a r adó Béla 
rsász. és i ir. mlviiri szálli ó

M ii g y I' r M iip e r g c lő g y á r a 
_________Z\l,\ l<GI',.HSZl'G|.,.V.__________

ÓS,I!;V nióhnszi’tc h *|  <». öjv és cső 
IvluZ " c r i l'ilós p é'i dobozok 

bán 6 koron téri, c p.i le tolt szín 
méz 4 literes líilgy 11 r l >cskál>l> 01 ő koron 
60 rillérórt f.nn'oS lo”M ntiVivólte! Gaílfj Ti


