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ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész évre 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
Fél évre 4 „ | Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

SZERKESZTŐSÉG és KJATÓHIVLI / L : 
ASZÓDON.

I I I K* I) K r É S K l< :
egyezség szerint jutányos áron közöltctnek. NY LTTÉR sora 

fiO fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

megjelenik minden vasárnap
FELELŐS SZERKESZTŐ.

NYII<Y LAJOS.

Május elseje.
Márczius 15-ike után május el

seje ! A nemzeti felszabadulás után az 
egész emberiség felszabadításának bol
dogító sejtelme. Márcziusban még 
csak csirájában van az, ami májusban 
már annyira kifakadt, hogy szinte 
pompázik. Ez a nap a keze munkája 
után élő emberiség szent és nagy ün
nepe. Egy nap, amely felé milliók 
reménye és kívánsága, bizalma és 
óhaja, az érzések egész világa tekint.

Ez a nap a munkások ünnepe 
azoké az embereké, akiknek kérges 
tenyerébe van letéve a mi jólétünk, a 
kiknek serény munkája biztosítja szá
munkra a mindennapi anyagi és szel
lemi élvezetek egész sorozatát.

Ki tudja, ez a nemzedék eléri-e 
majd azt, hogy tapasztalhatja a szo- 
cziál-demokrata eszméknek a maga 
nagy egészükbeni érvényesülését. Egy 
későbbi boldogabb nemzedék lesz az, 
amely talán kicsinylő gunynyal néz 
vissza a mi napjainkra, amikor május 

elsejét csak a népességnek egy rajongó 
töredéke ünnepelte meg.

A munkások ünnepe mindnyájunk 
ünnepe. Ki ebben velünk érez, az a 
legmagasztosabb eszme iránt tanúsít 
fogékonyságot.

A vasutasok sztrájkja.
Befejeződött a vasutasok sztrájkja, 

melyet a népnek szimpátiája kisért.
Az elégületlenség szülte sztrájk 

letört, a vasúti alkalmazottak elveszí
tették a csatát, a több mint 40000 
emberből álló testület legyőzve, meg
alázva van s a vasutasok egy csaló
dással gazdagabbak lettek.

Győzött a szuronyok hatalma.
A hatalom megtörte a vasutaso- I 

kát, mozgalmukat vaskezekkel elfőj- [ 
tották ; a sztrájknak vége van, felosz
latva van a sztrájktanya, a vasúti | 
sztrájk vezetőit összefogdosták, letar
tóztatták, vizsgálati fogságba helyezték, 
a csendőrség sorttize pedig egy pár 
ember életét kioltotta.

A vasúti ezred szolgálattételre 
lett beosztva; a vasutak szolgálatában 
álló tartalékos és póttartalékos havi

díjasai, továbbá tartalékos legénysége 
behivattak és szolgálattételre a m. kir. 
államvasutakhoz beosztattak; azok, 
kik szolgálati esküjüket megújították, 
szolgálati állásukat el nem hagyták, 
vagy azt újból elfoglalták, szolgálati 
alkalmazásukban maradtak.

A pályaudvar katonák őrizetére 
lett bízva, a pályatest katonaság által 
van megszállva, de a szegény vasutas 
is katonai subordináczió alatt van. A 
sztrájkoló vasutasok újra munkába 
állottak, a forgalom újból megindult.

A vasutasok sorsa ugyanaz ma
radt, ami volt, azaz nem, még rosz- 
szabb, még sanyarúbb lett, mint eddig 
volt, az országnak pedig a sztrájkból 
kimondhatatlan kára lett.

A vasutasok jogos kívánsága !;i- 
elégittetlenül áll.

Bízzanak a megtört vasutasok a 
jobb jövőben és ügyük diadalában!

H. Gy.

Rákóczi hamvai.
Csoda történt. Haza imádkoztok 

édesapánkat, Rákóczi Ferenczct. A 
hatalmas Isten nem hagyta el, nem 
hagyja el s nem fogja elhagyni gyer-

TÁRCZA.

Nem vagyok a császár katonája.

„Hadnagy uram; megkövetem szépen,
Ne maradjon itt az ivó székben,
Ne hallgassa a czigány nótáját;
Mert letépik zsinóros ruháját.

Hadnagy uram, megkövetem szépen,
Ne maradjon itt az ivó székben,
Ne várja, hogy az urak itt kapják, 
Ketté törik aranybojtos kardját."

De czigány, ha magyar az istened,
Ide mellém I parancsolom neked, 
Egy nóta van, miben kedvem telik, 
Kossuth nótát estétől reggelig! 
„Kossuth Lajos azt izente" Rája I 
Nem vagyok a császár katonája!

Ide mellém I nekem húznod szabad,
Bornyu, puska nem nyomja vállamat, 
Rézzel kivert fokos a kezembe,
Ide azt a nótát a fülembe!
„Elfogyott a regimentje.,, Rája!
Nem vagyok a császár katonája!

Ide czigány; nincs én rajtam dolmány 
Nótát nekem nem csinál a kormány 
Gyolcs a gatyám, patyolat az ingem 
Húzd rá czigány! Ha pénzért, ha ingyen. 
„Ha még egyszer azt izeni" Rája!
Nem vagyok a császár katonája.

Húzd rá czigány! ne gyorsan, se lassan, 
Hanem csak úgy busán, siralmasan 
Mint ráhúzták mostan ötve éve
A rabságot, szegény magyar népre. 
„Mindnyájunknak el kell menni" Rája! 
Nem vagyok a császár katonája.

Sarkantyúmnak ezüst a rózsája, 
A lelkemnek magyar a nótája, 
Ivás közben, hogyha kedvem támad, 
Még össze is ütöm a bokámat.
Kurta vasat nem verhetnek rája! 
Nem vagyok a császár katonája!

Adorján Sándor.

A virágcsokor.
Margit születése napján megjelent Gc- 

dőéknél az egész ismerős társaság. Tarján*  
is meghívták, sőt Margit még éretlenkede.t 
is ugyanis a meghívó egyik sarkába odaírta, 
hogy jöhet, mert Magda nem lesz náluk, 
hiszen valahol Olaszországban kódo.og 
férjével.

Tarján udvariasan visszautasította a 
meghívást s megjegyezte, hogy ez a kis élez 
felesleges volt, mert őt Magda jelenléte nem 
feszélyezné, sőt örülne társaságának, mert 
amily elmés és okos leányka volt épp oly 
asszony is.

Margit kissé dühöngött is, mig Gedöné 
csak annyit mondott: paraszt.

A fiatalemberek Margiltnak szerény vi
rágokkal kedveskedtek, de Verő üres kézzel jött.

Már jóideje társalogtak, midőn a szo
baleány gyönyörű virágcsokrot hoz a szo
bába és Margitnak átnyut,a.

Margit örömében majdnem ugrálni kez
dett, de egy nagyobb hatalom megszállta és 
megakadályozta az öröm ily nyilvánításába.

A kíváncsiság volté hatalom.
Ki küldte e virágot?
Egyszerre csak észrevette a csokor egy 

rózsájában a kis névjegye, és hangosan ol
vasta e nevet: Verő Andor.

Nagy kacagás támadt, Margit Verő-felé 
fordult, ki a bámulástól bamba arczczal 
nézte a jJenetet.

Margitnak, midőn Verő furcsa arckife
jezését észrevette, eszébe jutott, hogy nagy 
ügyetlenséget követeit el.

Verő a társaság előtt titkolni akarta 
érzelmeit, melyeket ily hatalmas virágcsokor 
küldése által óhajtott Margitnak tudomására 
juttatni.

De most már késő.
Verőhöz lépett; kezét nyujtá :
— Köszönöm, Verő.
Verő bámulatból már felocsúdott, meg- 
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inekét, a magyart. Meghallgatta buzgó 
imáját, felfogta sóhajait s amit annyi 
idő óta kérvc-kértünk tőle: visszadja 
szabadságunkat. Elhatott imánk az 
Aranyszarv-partján cziprtissal körül
vett sírjáig; felpattan a zár és ra
gyogó napsugárban útra indul a ma
gyar szab idság ideálja.

Ósz k.rályunk megé. tette hűsé
ges népe kívánságát s megdobbant 
nagy szive!

És jön a népszabadság elűzött 
apostola. Mintha illatossá válna a lég, 
édes madárdal csattogna a légben s 
mintha valami kábító volna a levegő
ben olyan édes, mámoros, kéjes érzés 
hatja át az embereket. Jön, aki sok 
évnek előtte kardot eir.ett, hogy le
sújthassa a kezet, mely béklyót ver 
népére, aki kardot rántott, hogy ki
irtsa a magyar szabadság fojtogatóját, 
letipróját. Minden tengett akkor. . . . 
idegen szellem uralkodott nálunk. Pos- 
hadt a társadalom. A közszellem oly 
félelmesen léha volt, hogy szinte lehe
tetlenségnek látszott felocsudása. Az 
idegen hatalom letördelte a nemzet 
vágyait, tetterejének szárnyát megbé
nította s a nagyot tenni vágyó erő 
tört szárnyaival csak földszint vergőd
hetett. Egyedüli czél volt elvágni a 
nemzet életerét. És a ki hitt, bízott a 
nemzet boldog jövőjében, aki felrázta 
az alvó magyart, aki ökölbe szorította 
a nemzet kezét, hogy igy szerezzen 
jogokat népének, aki teljesen szabaddá 
akarta tenni a magyart, az haza jön. 
Haza jön nagy száműzetéséből, ahol 
szabadság vágyáért, népe s hazájának 
szereteteért kellé szenvednie. Aki min
den idők legdicsőbb csatáit vívta a 
szabadságért, visszajön honába.

Te halhatatlan, rázd le a halál 
bilincseit s azontúl mindig veled lesz 
a magyar. Támadj fel! feltámadásod 
a mi aj megváltozásunkat jelenti. Lá
tom lelki szemeimmel, amint kilép a 
holt kuruez-vezér s végig lebben a 
rejtélyes homályban, elmegy jó Ber

csényi s vitézi sírjaihoz s hivó sza
vára mind talpraszöknek a holt leven
ték s jönnek erre . . . jönnek haza
felé ... valóságos diadalát, jönnek 
rózsás utón, napsugárban, egész a 
magyar nép kebeléig. Látom Rákóczit, 
amint végig int a táboron, könnyem 
hull . . . kezem ökölbe szorul . . . . 
szivem hangosan ver s csak egy vá
gyam van: követhetni a kuruezok 
vezérét. S úgy érzem, hogy jobban 
bánnak a magyarral, mióta itthon vagy 
jó Apánk. Szinte hihetetlen. Szinte 
álom. De nem. Valóság. Ö jön. Dob
banjon össze a szivünk s adjunk hálát 
Istenünknek, hogy hazahozta nékünk.

Nagy Rezső.

A gödöllői villamos.
A Vácz—Gödöllő—Budapesti helyi ér

dekű villamos vasút engedményesei tudva
levőleg az iránt f rdultak az érdekelt kösé- 
gek és pedig ezek közt Gödöllő községéhez, 
hogy bizonyos összegű törzsrészvény jegy
ző, e állal támogassák ókét, szóval vállaljanak 
— mint érdekeltek, — bizonyos szavatos
ságot a vasi't tényleges létrejötte után az 
annak állandó tizemben tarthatásához szük
séges érdekeltség megteremtése és fentar- 
tása iránt.

Csak ez lehet a czélja azon eljárásnak, 
melyei az engedményesek az érdekelt köz
ségek megnyerésére folytatnak.

Ezt énjük I
Azt azonban sehogy sem értjük : miért 

nem teszik részvényeiket egyesek részére is 
hozzá férhetővé ?

Hiszen csak járásunkat tekintve is, 
akadni itt nem egy váltalkozó egyén aki 
szívesen fektetné pénzét a villamos vasút 
részvényeibe, melyeknek jövedelmezősége 
már most is, a kezdet kezdetén, előre látlia- 
lólag absolutc bizonyos!

Annál is jogosultabb ez a kérdés, mert 
hiszen az a czél, hogy a villamos vasút 
eszméje popularizáltassék, ezáltal és ezen a 
módon sokkal inkább volna elérhető, mint 
úgy, ha csak a községekmint iljenek vannak 
érdekelve. Az egyesek érdekeltsége természe
tesen sokkal közelebbi s igy sokkal haté
konyabb eszköz a vállalat üzleti sikereinek 
előmozdítására.

Gödöllő község legközelebbi képviselő
testületi közgyűlésén fog — e dologgal fog
lalkozni.

Az engedményesek 20000 korona ér
tékű törzsrészvényt óhajtanuk elhelyezni a 
községnél s valóst.iníi, hogy ez sikerülni is 
fog nekik, hacsak valamely melléktekintetek 
felszínre hozásával egyesek meg nem akadá
lyozzák az ügy egészséges és gyors lebo
nyolítását és el nem terelik azt a helyes útról.

A fenti kérdés azonban akkor is nyílt 
kérdésnek marad s közönségünk akkor is 
feleletet vár erre : az t. i. hogy ha részvény
jegyzések történnek, miért nincsen az pub
likálva, miért nincsen az hozzáférhetővé téve 
járásunk közönsége részére is?

Vagy talán már kész dologgal álluuk 
szembén s ez teszi szükségessé, hogy az 
ügy népszarűsitése igy, — en gros történik?

Ám ez nagyon helyes és örvendetes 
tény lenne, mert hisz ez esetben már bizto
sítottnak látnánk az ügyet és létrejötte többé 
nem volna kétséges.

Több világosságot kérünk tehát a t. 
vállalkozó uraktól, hogy ily fontos és né
pünkre szinte vitális kérdésekben ne legyünk 
kénytelenek találgatni, hanem lássuk mind
annyian az átmeneti idő szakban az ügy fej
lődési proczessusát.

Hiszen ez is csak az ügy érdekében 
történne és csak fokozná a bizalmat a vál
lalat iránt.

A megnyert bizalom pedig már fél sikei I 
Csörgő.

II 1 l< E K.
Püspökünk nyaralása. Megyés püs

pökünk a jövő hó folyamán hosszabb kú
rára Kárlsbádba utazik. Kíséretében Balázs 
Lajos prelátus lesz.

Közgyűlés. Az aszódi hitelszövetkezet 
ma délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést 
tart a következő tárgysorozat al : 1. Az alap
szabályok módosítása, 2. igaz^ató-vák szL.s, 
3. fclügyeíő-b.zottsúgi elnök választása, 4. 
indítványok.

Lövés az éji en. Tavaly, aratáskor az 
isaszegi határban esti 11 órakor egy lö-.és 
dördült el, mely halálra sebezte Kovács ara
tót, aki fárasztó munkája után egy búza 
kereszt tövében aludta az igazak Imát. 
Arató társai ijedten ugrottak fel, de nem 
láttak senkit. A sebesültet kórházba vtték, 
ahol nemsokára meghalt. A gyánu Doinony: 
Lajos péczeli föld birtoké sra irány ült, i ki

hajtá magát s szerénye i tiltakozóit, hogy a 
nagy hálálkodást nem érdemli meg, ily sze
rény virágok . . . Margit többet érdemelne, 
szebb virágok üdvözölhetik csak méltóképen.

A fiatalemberek hátba lökdösték Verőt, i 
hogy titokban akarta a virágot küldeni, de 1 
felsült,,

()•. zíntén bevallva, Verő még most sem 
értette az egészet, de nem merte már meg- j 
mondani, hogy ő nem küldött semmiféle í 
virágot.

Ekkor megpillantó Détsyt, amint zseb- | 
kendőiébe nevetett.

És Verő tovább nem csodálkozott.
Most mór tudta, hogy az egész komé

diát Déisy rendezi-., hiszen volt Kile név- I 
jegye. Később, amidőn négyszem között be
szélhetett vele, meg is kérdezte:

— Te tetted ?
— Igen.
— ií.'-d, ostobaság volt, hiszen a 

virágcsokor legalább is huszonöt koronába j 
került.

Ikrminczba, barátom, harminezba.
— És neked megért a tréfa harmincz ! 

koronát ?
Nekem? Hiszen a te virágkereske

désedben rendeltem — a te számládra.
Balázs Dezső.

A zsebnielszö.
Biró: Tehát önt éppen akkor érte tét- ! 

ten <-gy detektív, amidőn ezen hölgy zsebé- I 
l n kotorászott.

Vádlott (fiatal uracs): Elég baj az 
nekem.

Biró (vádlóhoz): Nagysád érezte, a 
midőn ez az ur a zsebébe nyúlt ?

Vádló (fiatal hölgy) : Oh hogyne I
Biró (vádlotthoz): Van-e valami fel

szólalása vagy ellenvetése az igazság érde
kében ? ’

Vádlott: Igen. Követelem a detéktiv- 
nek magánjog megsértése és rágalmazás 
czimén valói megfenyitését. Először, mert 
beleavatkozott oly dologba, amelyhez nem 
volt joga, mivel a kisasszony saját zsebéből 
kiutasítani csakis a tulajdonosnak lett volna 
joga, másodszor, mert a detektív zsebmet
szőnek titulált, holott nekem semmiféle zseb
metszési hajlamaim nincsenek.

Biró : Úgy ? Hát akkor mit keresett a 
kisasszony zsebében ?

Vádlott: Ha tetszik szívesen elmondom. 
Sétálok a körúton. .

Biró (közbevág): Kérem ne sétáljon, 
hanem siessen.

Vádlott: Ahogy tetszik. Sétálva siettem 
a körúton, midőn egyszerre nagy csoporto
sulást vettem észre. Egyenesen odatartottam 
és mondhatom nem csekély gyönyörködé
semre. Ugyanis ott egy kirakatnál valami 
ördöngős dolgot mutogattak, amit magam is 
megtekinteni vágyva hézagot kerestem a tö
megben, ahol beljebb Kirakodhatnám. A 
látványosságból nem láttam semmit, ellenben 
észrevettem, hogy egy angyali teremtés áll 
előttem.

Vádló : (Elpirulva a vádlott felé pillant.)

Vádlott: Ö izgett-mozgo t, mintha nem 
tetszenék neki, hogy oly l.özel állnak mö
götte. Tarthatatlan állapot volt, képzelheti 
biró ur.

Biró : Ne beszéljen képletekben.
Vádlóit: Meghatc ttan érii tettem a kis

asszony ruháját, a mire ő alkalmasint feles
legesnek tartotta ügyet vetni. Némi habozás 
után az oldala körül babrálni kezdtem, inig 
végre ráakadtam a zsebére. Reszkető kézzel 
hatoltam a mélyébe. . .

Biró (közbevág): Mondja, a zsebébe.
Vádlott: .... a zsebbe mélyébe és 

hirteeln nyakoncsipett ez az ember e sza
vakkal : „ön zsepmetsző, én detektív va. yok, 
kövessen," különben elég clő:clató vili a 
kisasszonyt is meginvitálni.

Biró (vádlóhoz): Mit csent ki az ön 
zsebéből ez az ur ?

Vádló: A nagy ijedtségbe niégnem is 
néztem utána. (Ke esni kezd a zsebében és 
egy papirszelelet e t ki.)

Vádlott: (I Írekn odaugrik, felveszi 
| és mosolyogva ainyujtja a kisasszonynak.)

Vádló (Elolvassa és elpirul, szemle
sütve) : Biró ur, bocsánat, ő nem zseb
metsző I

Vádlott (udvarit s meghajlással): Kis
asszony (karját nyújtja).

Vádló (elfogadja): Uram! (karöltve el.)

Nisi.
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abban az időben fegyveresen arra czirkált. 
A holttestben talált golyó is beillet fegyve
rébe, de ő tagadta, hogy az este egy lövést 
is tett volna. A pestvidéki törvényszék — 
a múlt hó 29 foglalkozott ez ügygyol és 

I felmentette Domonyit a gondatlanságból 
' okozott emberölés vádja alól, mert nem 

látta beigazolva Domonyi tagadásával szem
ben, hogy a lövés tóle származott.

A belügyminiszter az orvvadászat 
ellen. BeniczKy Lajos Pestvármegye alispánja 
felterjesztést intézett a belügyminiszterhez, 
melyben a vármegye területén, különösen a 
gödöllői járásban mindnagyobb mértékben 
elszaporodott orvvadászat ellen, amely a fő
városi vadpiaczot is sok tekintetben károsítja, 
kéri a varmegye közönsége nevében az or
voslást. A belügyminiszter az indokolt fel
terjesztésre most elrendelte, hogy Pestvár
megye területén a vadak eladása, szállítása, 
vagy vásárlása csakis a vad jogos szerzését 
bizonyító igazolvány előmutatása mellett tör
ténhetik.

Mulatságok. Az aszódi d i á k-m a j á- 
1 i s az idén a hűvös esték miatt valószínű
leg c.ak július hóban lesz megtartva a kis- 
bagi erdőben. A kis diákok eme öröm-napja 
mar most foglalkoztatja őket és a tanári 
karc, mely d.cseretes buzgalommal adja meg 
a k.s rendezőknek a szükséges felvilágosítá
sokat — Az aszódi polgári kör- 
nek is lesz májusban egy mulatsága, mely
nek napja azonban még elhatározva nincsen.

Pesívármegye közig, bizottsá
gának rendes havi ülését május hó 
12-ikén kellett volna megtartani. Mi
után erre napra ünnep esik, azt elha
lasztottak s Beniczky Ferencz főispán 
uj terminust fog annak megtartására 
kitűzni.

Második sorozás. Pestvármegye alis
pánja az idei fosorozast a gödöllői járás 
Hadkötelesei rétz.re június 13. 14. 15. 16. 
17. la. és 20. napjaira tűzte ki. Utóállitások 
csak julius hóban lesznek.

Sztájk. Aszódon kiütött az épitő-mun- 
kások sztrájkja. Az elmúlt szombaton még 
rendesen dolgoztak s felveiték heti fizetésü
ket, hétfon azonban nem álltak munkába.— 
Kedden csatlakoztak a kőmivesekhez az ács
munkások is. 1 iz órai munkaidőt (hattól— 
hat óráig) kivannak minimális 3 kor. 60 fii. 
napi béit, továbbá a külön órában végzett 
munka díjazását, Aszódon csak néhány hó
napja alakult meg a köm íves szakegyle\ 
mint a buuaposti központ liókja s mar K 
mutatja hatását s teljesen szervezett sztrájk
ban állítja szembe munkástagjait mestereik
kel. A tárgyalások különben folynak, de ez 
ideig eredmény nélkül.

Gödöllői válaszíÓKeriilet. Nagy
szabású reform tervezettel foglalkozik 
most a belügyministerium : a válasz
tókerületek beosztásával. Ez a dolog 
bennünket közelről érdekel, mert — 
mint értesülünk — a gödöllői válasz
tókerület is két részre lesz osztva. 
Újpest, Rákospalota, Fóth, Csömör, 
Czinkota, Rákosszentmihály, Maglód, 
Ecser el lesz választva a gödöllői ke
rülettől s helyette a galgavölgyi köz
ségek, köztük Aszód is ide lesz csa
tolva. Újpest Budapesthez fog csatol- 
tatni s az V. kerület külső részéivel 
együtt két követet választ. Budapest
nek különben a jelenlegi 9 választó
kerülete he yett 21 kerülete, Pestme
gyének pedig a jelenlegi 21 helyett 
40 lesz. A tervezet s :eri.it megszűnnek 
önálló választókerületek lenni : Bereck, 
Beszterezebánya, Abrudbánya, Erzsé
betváros, Gyulafehérvár, Kézdivásár- 
hcly, Körmöcbánya, Olah-falu, Sepsi- 
Szent-György, Szarnosujvár, Szék, Víz
akna, Székely-Udvarhely. Egyesíteni 
fogják Miskolcz, Brassó, Marosvásár
hely ésNagy-Szebe i I. és II. kerületeit.

Megrágalmazott pénzügyigazgató. 
Szaitz Károly péczeli lakos ügyvédi Írnok 2 
évvel ezelőtti egy kis pénzre akarván szert 
tenni, feljelentést adott be a pestvidéki kir. 
pénzügyigazgatósághoz Kósa Ferenczné és 
dr. Falusy Árpád ügyvéd pénzügyi kihágása 
miatt. Előadta, hogy dr. Falusy rpád véceli 
villáját me vette Kósa Ferenczné. Az adás
vételi szerződésaen azooban a vétel irat jóval 
kisebb összegnek tüntették fel, mint a vételár 
volt. A feljelentés folytán a pestvidéki pénz- 
ügyi3azgatóság a vizsgálatot megindította, 
de ez a vizsgálat alaptalannak derítette ki a 
feljelentést s a pénzügyi kihágás czimén meg
indított eljárást megszűntette.

A megszűntetés következtében Szajtz 
Károly a feletti bosszújában, hogy a kisza
bandó birságból a reá eső két harmadrésznyi 
feljelentői díjtól elesett, az ügyben eljárt 
pénzűgyigazgató s a referens ellen feljelen
tést tett a pénzügyminisztériumnál s előadta 
itt, hogy úgy a pénzügyigazgatót, mint a 
referenst harmadik személyek befolyása és 
pressziója arra bírták, hogy az ügyet eltus
solják. Miután ez a feljelentése is valónak 
bizonyult, a pénzügyminisztérium felhatal
mazása alapján a budapesti kir, ügyészség 
nyilvános rágalmazás vétsége miatt fogta 
perbe Szaitz Károlyt, a kit múlj hó 29-én a 
törvényszék Szepessy bíró elnöklete alatt, 
dr. Bőhrn kir. ügyész vádja után, elitéit 10 
napi fogházra és 100 korona pénzbüntetésre, 
súlyosbító körülményül tudva be, hogy vád
lott több esetben, más hatósági közegek 
ellen is követett el rágalmazást. Az ügyész 
megnyugodott, vádlott felebbezett.

Vasúti menetrend. Május elsejével uj 
menetrend lépett életbe a m. á. v. vonalain. 
A Budapest—hatvani vonalon a menetrend 
következőleg változott meg: Budapestről Gö
döllőre indul zsemélyvonat reggel 8'00, 8'3^, 
9'35, d. u. 12'35, 1'30, 2'40, 1'45, 5'20, 6'25, 
8'45, 9'40, 11'10 és reggel 6'15, mely azon
ban csak május 15-től s-ept. 11-ig vasár-és 
ünnepnapokon közlekedik; indul továbbá d.c. 
710 d. u. 3'20 és este 10'40-kor egy-egy 
gyorsvonat, ez utóbbi azonban csak juni ló
tól szept. 15-ig közlekedik. — Gödöllőről 
Brdapestre indul d. c. 3'50,5'29, 615, 6'28, 
7'11, 7'45, 8'45, 11'10, személy és6'02 gyors 
vonat, amely azonban csak juni 15-től szept 
15-ig közlekedik. Lid.il to/ábbá d. u. 2'08 
4'37, 5'57, 6'45, 7‘26, 7'47, cs 9'38 egy-egy 
vonat, ez utóbbi azonban csak május 15-től 
szeptember 11-ig ünnep és vasárnapokon 
közlekedik inig ez idő alatt s e napokon az 
5'57-es személy vonatra felszállni nem lehet.

Az elsőfokú iparhatóság köteles
sége a sztrájk esetére. A vármegye alis
pánja a munkások sztrájkjára vonatkozólag 
rendeletét adott ki, mely szerint az elsőfokú 
iparhatóság sztrájk esetén tartozik az ille

PLISTíLl epe
temetkezési vállalata GÜEGLLCN Váczi-utcza 460. szám.

Miudennemü koporsó ; kipaatók érez-, ke ..é.i,. . ..így fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretbe.!. f zemfö K.s-k, v«rájok, 
sirkoszoruk, vlaszjye.'tyaK szobabeltuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyeariiiiájaii. a g ászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

— Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. - ■—

tékes kerületi iparfelügyelőt azonnal érte- 
k feni, aki közvetlenül beavatkozhat a bé- 
séltetésbe.

293 sz. 1904 vht.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a "''hollói kir. 
járásbíróság 1904 V, 317 2 sz. a.i vég. ...e 
által Dr. Weinek József ügyvéd által kép
viselt Gróf Vigyázó Sándorné végrehajtató 
javára Lusztig Ármin rákoskeresztúri lakos 
ellen 820 kor. tőkekövetelés és járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és 14278 kor. 70 
fillérre becsűit bútorok épületfa s egyebek 
álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak.

Mely árverésnek az 1904. V. 317 2. 
számú kiküldő végzése folytán a helyszínen, 
vagyis alperes lakásán, R.-Kereszturon leendő 
eszközlésére 1904. év május hó 9-ik nap
jának d.e. 9 és fél órája határidőül kitiizetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
év LX-ik t.-cz. 107-ik és 108-ik §-ai 
értelmében a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, becsáron al il is elfog
nak adatni

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő indóságok vételárából a végrehaj
tató követelésé: megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, amenyjjyiben részükre a foglalás ko
rábban eszközt Letett volna és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki ne:.i tűnik, hogy elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 

. alinirt kiküldöttnél vagy írásban beadni, vagy 
pedig szóval bejelenteni a törvényes követ- 

j kezmé.iyek terhe mellett el ne mulasszák.
A .örvényes határidő a hirdetménynek 

a bíróság tábláján val '> kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Gödöllőn, 1904. évi április 22-én.

Élő János, kir. bir. végrehajtó.

Nyava’yatc rés!
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iritot mely 
bé'mentve kapható a szab. 1IATTYÚ- 

i GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA- 
FRANKFURT.

:eri.it


1904. május 1.
4.

I
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S lírz.sébi-t Királyim sorsjáték 
H őfeiis. Ferencz Ferdinand trónörökös 
L legnagyobb védnöksége alatt 

j FŐNYEREMÉNY

Kiváló szerencse Töröknél!
L'eliilmulhatatlanul j.

Rövid idő alatt 15 mll'ó ke- ;; 
vevőinknek; j

;l

Korona, további nyeremények 
10.0C0, 5000, 3000, 2000, 1600, 

1000 K. stb. stb.
összesen 7000 nyeremény, 

a sorsjegy 1 Korona.
1 .tizas 

visszavonhatatlanul 1904 máj. 28. 
törv. felügyelet alatt.

Kapható: Spitzer Izrácl üzletében n 
-------------- C I <’ k I Ö 11 ö >. ————— Ki 

g Intézöség Budapesten, V. Nádor u. 23. R

SZÓLÓI.KG AST
ti I! • 19 .nk minden ház maié é« Kertjeinkben 

föld és honit k'a ajon.

I rre izoiilmti m in iiiíikLii -• (ílöfiij sll-itl- 
ma’. (bár inim! kínzó I ei műo-ln n.e t nagvebh 
!• - <• la ne g: >• i-.t iii'-i n< m l.< ért .«-<d »n 
in in éildt cl « i-.*dmöii\  t <*<|ilig.  Ilid Ingnának 
a'k.ilin.K fsjnl ,il i.l'cttck, a-i-k bőven elhitiák 
h’ziik.it nz cló^z <7010/1 é< iib j'-n alegkilíinőbb 
Juliska ; h ®- i ;i.< é<|i s szőlők <1

A •/Alő hazaikban mindenütt megterem ■ 
nii r-wii oly biz. ine yin k fa mellet a b geswfré- 
I; *bb  gi.ndv .1 --.11 fe.’i p' elin tő m m volna •zen
kit ú! ma« >1 íilwtekllék. le lelnek k' l ités»k liwk 
stb. a • LTI emekt l.l> <|i-zr. . II' óikul hogy leg- 
k •• *••.!  b be \ cl i< clfotfl.iliin ;iz %'jébbr*  liX’Z, 
nálhal« ■ • /.■kiöl |-L. a ieo|t;i!ái!ale*abb  gyű*  
a öli • mert minden evlicn leiem

A f ■ ok I mérteié-i’ixoiaíkezo ayine< 
!*uyn\ . matti kaialogn- báikinek ingyen éa hér- 
inentve l.iTdetik meg aki r/imét egy levelc/é 
apón Imin' *

Czim :

F.rii’lltk «!<í C'ibi.iltványlflriN.i’jt-luiyí, n. |i.Sz»tdylii

f;1'111 Neushin Fiilfip" ,’r ;_hashajtő-piriiláa, 1.5
m«lyk e»»k óta Lfin-’ -l rk b i ry tik • elölte’.*'  
orvosok áltál könnyű hashajtó*  rs b*loldo*szer.:I  

- Kay d.,:ioi tű pirula 30 (111 r.
» M-roar.s «z.ertai Itmi Unphuló.

e,ljr.1!'-FIj L c.

kedvez főárudánknak a szerencse.
t'ot'.a nyereménynél többet fizettünk nagyracecsűii 
csak a legutóbbi időben is

a ( .
100.600
109.000
100.000
90.000
90.000
90.000

a 
a 
a 
a 
a

605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz.
a 80.000 kiH'oiiíis főnyereményt i 

» a 
„ az 
„ az 
„ a 
„ a

túnmnml í 71366. sz. sorsj.-re
»
»
»
»

sorsjegyre 
a 83061. sz. sorsjre 
81161. „ „

: 5498..........
: 51613..........
76347. „ „
4036. „ „

a 70.000
a 70.000
a 60.000 
a 60.000 
a 50.000

az 52528.
a
a 
a 
a

és ezeken kívül még egyébb sok nagy nyereményt. |j
Ájuljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorsjatékaban vegyen t;

részt. _ a most következő magy kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból j,

10.000SORSJEGYRE 55.000 PÉNZNyEREMÉNy
it és összesen egy hatalmas összeget, [

M ■ .
.őrs1'|iih.» ...................... ,
fi f'’.’joL'j ;w- rcsüény a Ée^jszoreetc > íj

I'ouibbá l utiilthii 1 nyTomciiy
I n ö ?O-C LO- - a a
LGG-3O- b - a f

ü ~ ■’, b 3 ;'t8a
8 it7ú.?t'O. 3ti a KMXJÖ’ korona es inogtok ü^yeo; 
összesen .................
’rorűüa összeiiben.

Az I. ossztályu sorsjegyegyek tervszerű árai :
1 s eitáti sttrsjtsy írt —-.75 vagy kor. 150; '
i., ' ~

94780. „
109780. „
83610. „
92787. „

; bvIBó kovonáft
,k ki rövid 5 hó'mp akiit. 
v'ic'L'üt.'j .tv- remény a ie^jszoronc >*..í

ty

csőibe. •
i ’■ •* ÍW

a

nyeremény és jutalom

•!
0

1 [. ergtleli sorsjegy frt 1.50 vagy kor. 3.— 
,, „ ,, 3. „ „ 6. ,ki „ „ „ 6. ,, „ 12.
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése 

ellenében küldjük.
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kériit k.

v f. évi május hó 17-Jg - ...—
bizalommal hozzánk beküldeni.

& W'!: A (átAn ÉS tj —
11ANKUÁZA IBUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték üzletei :

Központ: Teréz-korut 46a. I. fiók: Váczi-kürut 4a. II. fiók: Mu- 
zeum-körut 11a Ili. fiók: Erzsébet-körut 54a.

Rendelőiével leutgandó B TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest.
.... 1. oszt. ni. kir. szab, osztálysorsjáték eredet 

sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
. .. . . i utánvételezni kérem 1 .
Az összeget kor. po3tautalványnyal küldöm ' npnl t,to

összegűén / mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ( törlendő

Kérek részemre

■ I

I
M. JR. ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRÁNAK VEZÉRÜGYNÖKSÉRE

BUDAPEST, V. KERÜLET, VÁCZI-KÖIyjUT

tijú11Íjit u nitiyyiir kirúlyi Alluniva.su luk oópyyárAbari kószült. 
szerkezetű

32. SZÁM

Lözcs plő.iészl8 e''8t, ipari czálokra alkalmas GOMPOUND lokomobilokat
fűkaszáló-, rntirokrakó- és kévekötő nratógt péket,MIL l E N i ü M Vrihipbit egyéb mezőgazdasági eszközöket

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.

ziik.it
Alluniva.su

