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Gondolatok.
Ismét egy esztendő merült el a múl

tak tengerébe. Immár az utolsó év is el
tűnt. Néhány iiup óta a XX. század 
első évébe léptünk. Vájjon szebb napok 
virradnak e szép hazánkra ? vájjon mit 
rejt, móhében a derengő tij század ? ki 
tudná megmondani ?

Nem a legszerencsésebb viszonyok 
közölt zártuk le a XlX-ik századot. Habár 
drága hazánkat megkímélte a közvetlen 
veszély, de jobbról balról szomszédaink 
rajokat bocs.ijtotlaz ki más világrészekbe, 
mely rajok útját vér és pusztulás jelzi. A 
költséges expeditiök rengeteg összegeket 
nyeltek el már eddig is ; és a mostoha 
nemzetközi viszonyok súlyát hazánk is 
nyögi. Az értékek európaszerle visszaestek, 
virágzó ipartelepek mentek tőnkre és várat
lan buka-ok rázkiidtatták meg az ugtanis 
tartózkodó pénzpiaczot.

Összes erőinket meg kell feszilenünk, 
hogy az általános ál-hanyatlás közepette 
az egyensúlyt feutiirl hassuk. Nincs senki, 
a ki megjósolhatná, meddig lóg tartani e 
súlyos helyzet; toka tt'.'tn tarthat, m it. & 
teli r alatt összero.-kinl minden nemzet.

A magyar Alföld, habar igen nehezen 
de kibírja a nehéz éveket — ellenben 
ijesztő híreket hallunk a felvidéki várme
gyékből. a nép nem bírja megk lesni 
mindennapi kenyerét a kivándorlás fekete 
mérveket ölt, oly nagy a nyomor h -gy a 
nép itt. hagyja li.-.zaját, családját, külföldön 
remél munkához és kenyérhez jutni.

Ne szépítsük az állapotokat de néz
zünk szembe a valósággal és kéréséin a 
módokat, miként vértezzük fel magunkat 
a veszély ellen.

Fekete csillagok.
Csak azok a fekete esillagok
Ne. szóródnak rdm annyi sugarat: 
k éledném. hogy megölhet as a esők, 
Melyei kecscqlet éles ajakad. /

Csak a-t a fnheqo miirvdnylialom 
Ne sejtetné, hogy benne él a mennyi 
J Idnqb.in ittó vágy, as izgalom 
Nem venne még erőt szerelmemen.

De ennyi szépség. ilyen isteni 
Fensőbbséq szivem' ha megejti mir: 
Lelkem gyötöri mi közt se feledi. 
Hogy karjaidban gyönyör a halai I

Dura Máté.

A halál harang.
A nap lementében utolszor aranyozó be a 

fák koronáit.
A buratsngosan k indlkál-l hold a lombok

ét bokrokon kezdett, áthatolni midőn egy alig 25 
évesnek látszó Halai ember a nemes Bodrogi 
Zsiga háza elé érve csendesen megállt és linll- 
gatódzott. Könnyű leplekkel járt, fel és alá ; 
figyelve minden mozdulatot, hnllgaivn minden 
sörejt. Kezében egy gondosan összehajtott levél 
formát szorongatott.

Felbontá' nzt, még egyszer olvassa hogy 
valljon nem csaltak szemei, midőn szemei ezeket 
olvasók .-

Szeretlek Emil. Szeretlek tiszta szivemből. 
Te vagy mindenem, imádlak mint Istenemet I

Erőnket ne forgót- óljuk széjjel apró 
és ulárendeh pártliaroz<>kb ni. egyesüljünk 
és vállvetve munkálkodjunk hazánk felvi- 
rágoztatá-árn. A történelem min tanít ben
nünket, Itogv ti inagviu- széthúzó és pár- 
tu-ikodó, de nagy és erős midőn veszély 
fenyegeti hazáját.

A veszély nyakunkon, most nem kül 
ellenség fenyeget, hanem pénztelenség, ár- 
hanyatlás általános üzb-ttelenség. Ezek oly 
veszedelmes ellenségek, melyek ellen a 
védekezés vajmi nehéz, vajmi keserves, 
de nem lehetetlen.

Igen sikeresen védekezhetünk, ha ke
rüljük a fényűzést, szoriikozzunk kínlódá
sainkban a legszükségesebbekre, költsünk 
kevesebbet, mint jövedelmünk, legyünk 
felre valamit, hogy a rossz években ne 
akadjunk fenn.

A földmivelés terén, eddig, sajnos! 
egyetlen megélhetési forrásunkra fordítsunk 
kiváló gondol a föld intensiv megműve
lésére, oktassunk, tanítsunk és buzdítsunk, 
e téren még igen sok a tennivalónk.

Mindenesetre könityi bb lenne a hely
zetünk, ha izmos, fejlődött ipartelepeink 
és gyáraink lennének us külföldi tóke hi
ányában <• téren igen lassan haladunk.

A földbirtokos, ha sa.át kezelésében, 
bármi oknál fogva, nem művelheti földjét 
agy kis bérletek rendszeresítésével eny
híthet a szegény nép sorsán. Adja ki bir
tokát — bérlők kizárásával — parczellák- 
bnii a szegényebb sorsunknak. Ez ez egyet
len orvosszere, hogy a szegény nép méltó 
elkeseredését a vagyonon o.sz.álv iránt ki
engeszteljük. így becsületes utón, megél
hetési módon biztosítunk nekik, de a föld
tulajdonos is megkaphatja számítását sőt 
talán Így előnyösebben adhatja ki birtokát.

II:< ina e-ie 8 i-r.iKor a in találkoznám 
veled szivem hasiidna m ■ r. Midii nz utolsó 
szavukat olvasó Monon E nil (i y hívták a Hulld 
embert) könnyebllltea lélegzőt fel . . toli 1'. igaz I 
Szemeim nem csillák. De hit. a torony órája 
is elvere szokás szerint a 8 at és o mindig késik 
lair keiszer is ul i húzta . . . p i.it 8 kor itt |e 
gyél, várlak, okvetlen variak. Szive hangosan 
kezdett dobogni midén a kapun bellii, mely előtt 
mint oszlop álli tkómiyü léptek zajai h dlatszottak.

A kapu csakh un ír felnyílt ó- inon egv 
mágus. karcsú ii-’h alak lépett ki. Arcziiját sli-ll 
fekete fátyol fölle nyilván nzért, hogy esetleg a 
járó kelők öt fel ne ismerj-k.

A mint megpillantó n még mindig egylielyen 
álló fiatul embert, egyene élt feléje inrlott, oda 
nyújtó hófehér kis kézit, melyre egy forró 
csókot nyomott nz ifjú.

Elemér.
Irén.
A két szerelmes szorosan simult egymásból 

ajkaik összetörtök.
Szeretlek Elemér!
Imádlak Irén
Hu megcsalnál mi lenne velem ; nem 

tudnám a szégyent elviselni meghalnék zo
kogó a lenn v.

.Szeretlek örömedben, szeretlek billatodban 
Szeretlek a földön iisirbm, szeretlek n síron túl is.

8z i-.-tlek miként vándor a vezér csillagát- 
Szeretlek szivem szerelme — mondó hév

vel Elemér — szájához emelve n piezi kezet.
A hold mind johhnn-Jobbiin kezd előbujnl. 

A csillagok milliói jelentek im-g nz ég ivén, hogy 
annál jobban meyvilágítsák n félhomályban levő 
éjszakát.

Kedves volt az éji csend, halkan susogott 
a szellő.

Hisz a mi népünk, természettől fogva 
nem rossz indulatit, csak vezetni kell 
tudni ököl, foglalkoztunk velük gyakrab
ban, hallgassuk meg pimaszaikat, segítsük 
apró Injaikban, támogassuk jó tanácsokkal, 
ne zárkózzunk el ridegen, igy igen szépeit 
megférünk egymás mellett.

A jó bánásmód meg fogja teremni 
hasznos gyömö'cseit — a nép ragaszkodni- 
fog hozzánk, nem tekint bennünket ellen
ségének. hanem jóakarója jó barátjának, 
bizalommal fordul hozzánk bajában, ügyei
ben.

Az emberszeretet hassa át valónkat, 
úgy ebben mint mindenben és mindenkor, 
a szeretet azon éltető sugár, mely feléb
reszti és életre keld bennünk azon nemes 
érzést embertársaink iránt. A Megváltó 
magasztos példáját kövessük necsak szó
val. hmem tettel. Lépjünk a XX. századba 
ezen vezéreszmével és akkor az emberi
ség boldog leend I Adja az Isten, hogy az 
önzés, mely XIX. század jellemző vonása, 
el legyen temetve e századdal együtt és 
többé életre ne keljen. Ne képezze kizá
rólagos vágyunkat a hirtelen m imrazd.-ion- 
dáz, mart e vágy minden nemesebb szen
vedélyt elfojt bennünk és mások rovására 
gazdagít.

Igyekezzünk szorgalmas, lankadatlan 
és becsületes munka állal megszerezni 
szükségleteinket. Sajnos, ez igen nehezen 
fog megvalósulni, mivel a kór, a hirtelen 
meggazdagodás kórja, áthatotta társadal
munk minden rétegét és sok derék, jóra- 
való ember vesztét okozó.

Az arany borja imádása tért hódított 
a vallásosság rovására. Pedig minden 
arany, minden csillogás múlandó. Örök és 
megdönthetien : az igaz vallásos érzés.

Soha énnél szebb éjszakát.
A leány ki nem vele más mint H elrogi 

Irén. — eltávolító arezárol a fekete fatyult, hogy 
azon férfit kit életénél is jobban szeretett szem- 
töl-szeinben tisztán láthassa és valamit n mit 
ugv szeretett váln i megtudni ki olvassa a na
gyon fekete szi-mnkliől, melynek varázsa alatt 
í-í és akar meg is haluk — ha igaz az mit egy- 
isiileretlen kéz irt. neki.

Irénnek arezn barna és alig 17 éves volt. 
Szemei szerelmi tűzzel voltak leli, nagyon szép, 
nek. kedvesnek lalszol t.

Most tisztén láthatták egyik a másikat.. 
Egy néhány perezig gyönyörködtek a szép sze
mekben. —

A néma csendet a lány édesen esellgö sza
vai váltották fel. Emil I Egy szóméin dolgot 
akarok tudomásodra hozni és ut -ljira kezet fog
ni, elbúcsúzni tőled .... hívtalak ide.

Félek, hogy v.d.iki -méghdhitii bo.szédüu- 
két. Hogy biztonságban legyünk és ne féljünk 
senkitől, szemeli eg.V pereset nekem és gyéré
be szobámba hol beszélni fogok veled tovább és 
egyszersminilenkora,

Szüleim nincsenek idehaza, ók elmentők 
Somogy jókhoz hova hivatalosuk; volnik. Igen, 
oda men'ek ók, hol azon szép leány van, s kilök 
azt mondják az emherok Itogv Monori Emilnek 
jegyese.

A fiatul ember kire e szavak ltom kelle
mesben hatottak megseiuisűlvu érezte mrgát. 
Egész valójában remegett.

Még egy mentő szót se tudott montbiui 
midőn a leány Bodrogi Irén karon fogva, mii- 
gávul vivő,

A mint a kiskapun hol ő mint hnl-itü árny 
belépett azoimnl egv keletiesen berendezőit szo
bába értek, mely a Bodrogi Irén talonja veit.
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X,. ess||iil< nzéi-r l«'tsógbi': leinéljiik 
n li'nj.A t.írni mii > l’el'iók el fog
nak vonulni ó- hazánkul “Z.ép nap >k 'le- 
Iliinek. \ haialmas I- •■'!. a magyarok Is
ién.- n in liagi 11 el nép- :.

A szi-nvt-.l.-vk <> inegpi-Aliáltntnsok- 
ból bőven kijutott sz gént liaziinkniik.

l-a-ösi.-ll li'ss-z'lk-. Ii i<V II XX. 'Z.iz.ail 
liaziinkra es neaizellilikre szereilesesebh és 
bolti >g ilili leeii'l. limit a lepergett század 
volt Adja Isten!

Takarékoskodjunk!
l'iaiinyoinns tilos.

Népünk nyagi jóleie nem annyira attól 
van lölieielezve. hogy minő nmiásunk van egyik- 
jnasik évln-ii? mikéin tudjuk a termést értéke*  
Kittmi ? >lb. Ii i ..mi eE-'sorhm azon életkérdés 
tm goldasától függ. h így hir-e elég erkölcsi erő 
v -l m i '. hogy a bőségről és könyviemről lemond
hasson ? B.i-e érzekkel a takarékosság iránt ? 
Tudja e mérsékelni életszükségleteit és miiid-n 
fölMege.s k iltekrz >í kerülni ? A takarékosság 
a szerénység, okosság és az élet bölcsesség ked
ve*  gyermeke, i mai kora ik sziiksegp .ranc<olta 
tors ni.dnn eiénye, a im-ly vdannni egyrészről 
Kok e kőlc-i |-mik a ku forrna, Ug.V másrészt 
egy szersmmi hatalmas a mi, anyagilag
mi.agy is e|égg • sújtott vid-.i népünk végpirz 
tulaja eihm A tapasztalás ugyanis szomorú p-d- 
dakk.d illus/.lralja, hogy mire vitt egyebeket a 
könnyeltnii es paz ír életmód. még ama régibb 
boldog bo életkorban is. midőn selyem volt az 
élei! .»nnal inkáid) fékezendok lehal a pazarlás 
és tékozlás hajlamai nap'ainkh in, midón az élet- 
íeiitnrtasi eszköz ik jelentékenyen megdrágultak, 
midőn a megedietés g md|ai önsúlyként nehezül
nek köznépünk gyenge vallóira. Szorítsuk meg 
vagyainkat és igényeinket es őrizkedjünk a köny- 
l'yelmii fecsérl ’s es Kzüksegnden kiadásoktól; 
mert a ki igényit m*m  mérsékli és költekezései
nek bátort nem '■zab. az a mai drága és pénz- 
szűk világban, varosunk es vidékünk drágasága 
liiia l. csakhamar keserű adóssigba siilyed es 
tönkre megy. Takar "ko-s.ig a foelve a jó ház- 
fariá'ii-ik. Az o derült ege alatt virágzik a jólét 
és a megéllés. \||i- (’i-.uqm mond i. Iiogv a 
l ik.uiekossag maga tan véve is nagy jövedelem ; 
meri mindaz, a mit l-die teszünk, tiszta nyere
ség. E.s D le;ot: Az önmegiarloztalas fajúnak 
gyökT- a óév ssel bee re gyii nőiese a megelé
gedettség.

Könny ti elprédálni az', ami van. de- meg
szerezni azt au. óiét, i' n ‘h-‘z. \d lig keli ta 
karékoskodni, inig van miből; u*  Varjuk azt.

Igvil. e'ért kértelek ezért hívtalak Ezze| 
egy kis l> veikéi időt*  at Mmiori Emilnek mely
heti e szavak nllotiak : ih-l mi. t jo hálálj:. Ii 
gy tdmexteiem. Iiog\ Monori Emil Somog\ i Sári 
kai szered. Hogy azon szavak.melyek. I önnek j 
mondóit mind üres, mind hiú es mzéHielkülit I.

\litr j- haraija kit az igi' tisztelet vezerel . 
és pgyehh semmi nin> bir m . zeket önnek é< a 
követki'.o k riyav d biz-myitom szavaim igazsá 
gát.

Az .at ido't b-velet el sem olvasható jófnr 
mán M-iuei Etil midőn egy másikát nyújtott | 
oda neki Bodrogi Irén, m.dyen e szavak állottal. * 
küriilbel.j :

Somogyi Sárikát eljegyezte Monori Emil 
g-izd.isi.i Segéd tiszt

A mint ó elme yedve olvasott tovább, — I 
n leány hol nevelve, hol sirv i mondó : 11 1 meg
csalnál. lói (dh igynál . . , megli duók Emil !

Mo-őri Emil ki s .-inéit . lányra függesztő, 
annak sapadt arez tó| megijedt Bodrogi Irén 

szemei vérbmi füródlek és egy kis ftoyvmi • 
szorongatott kéz ben. melyei ruhája zsei»ebó| ' 
Vont (do, s melyet egyenesen tüstént kedvesének 
Kzán’.

Megd. i lile Ite ült egy támlás <7Ókb(»n Mo- I 
pori Emil és a mig megm-'Zdulhalott, volna, :i I 
frgy v. r elsül’.

M-g (*gy  k’s dörrenés riasztotta fel az öreg | 
cseledet ki egyenesen a kisasszony szobájának ! 
tartott miv I tudta, hogy ö - gyedül van idehaza, i

A mim benyitott a szóimban iszonyú lát- 
vánv tárult e éje, tóldön egv fial il ember I 
közvetlen im-llelfe Íren kisasszony feküdt vérbeli. 
Annyit l.-ii-.'i, csak annyit liil'ott, m dön a flaa 
tol (‘intier Bodrogi Ilon kezeit szmongal vji huh i 
momloll S er-ijek a sirlim, iinmlni foglak -i 
Sil'OII Ilii ÍN- l’.ö ■ léid) lépett I jó Öreg s a Iliig I 
egy szol fc s><»|||; of ke- dezllelelt VollUI II fia | 
Ilii ember H 'dolá lelket A mint felismerte a 
buh.-ibm \| i éri E nill hangos zokogásban töl t 
I i e- M'.rha es dudt . mimlkellot.

T i li.i iól. hogy -i ‘■/(•relém oka minden*  
l',\- ’i’i i . » \ . k-t ifjú szerette egyik a ' 
nuisikn’: hl . ) liord'a d’okbin a szerelmes i

■ Iiogv a s'üks'g ké,iysz,»rit«(*n  bennünket arra- 
1 I; .-ii _ agak 11 mg-'ZlaiaSu alk.ilomsz- líl külö- 
j iia.,-11 a. midőn az • vi II) ‘l'leg •! kiki lliegesj 

na la -\ v g-»v.d s midőn a közeledő larsatl- 
| g<> i < • • über ismét a mulatós. ié\ozlas, dob-
' z -.las es mérléklehmseg karjaiba veti niagat 
' a m-n.ül. ii így meggondolnia. hogy mi le-z e 
I p iz-.il i <-s ’.öimy doni é elmódjának mi lesz a

l.iibiiösen a mi népünk md; nem 
val-' iii mos old ila a takar-d-iossag. Szerel kelte- 

i kezei és _ ,v i.i to-I.>dai. a inig van majmolj.i a 
div.. >■ I \ii< -i. főleg a ru lazatbzn m *.g  
aki-: is. Ili ninr ‘11. ha adósságra kell leányai 
nak hali , a sehnns szoknyát es inas piperéi 
megvásárolnia; a mi az'án l, rm szelesen csak 
hamar m g/. ivarja a rend -s gazdálkodás es ház
tartás egyensúlyát és szomorú diíferi nciáka1 okoz 
a bévé ejok és ki d .sok rovatai közölt.

Mit szóljak még a mi népünkét annyira 
jellem " korcsmazás, tivornyázás és dőzsölés 
szenvedd? eiról. melvek már oly sok cs dadot 
kiddusii-ali a juilal’ak?! A lakodalmak *s  1-tcsnk 
alkalniv.il szokásban I -vő has rii'alan költeke
zésekről, m -lykb-n a fél falu népe részt vesz 
és esztelen in adón ellíarácsoltalik egy nap alatt, 
annyi a mennyi különben elég volna a család 
egy évi léniát fasora ! ?

M.mb-zen ne.nieleii p is*ziákat  es li iszo'i- 
I talmi kiadásokat korlátozni kell, ha eleluxistei - 

c mikul biztosítani akarjuk a mai nehéz időben. 
Ezek helyeit ápolnunk kell inkább a józ uisag 
é*  bölcs takarékosság erény virágúit és fogé iy sá 
got ébreszteni népünkben minden jó, igaz es szép 
eszme iránt. •

Jegyezzük meg jól. a mit Deák Eerei.cz, a 
liazabölcse mondott :

Igen rosszul vélekednék, ki azt hinné, hogy 
csak a harezok vihara sód írhat el e,-;y nemze
tet ; van m*.  egy más, lassúbb és alj is.ib'i nmn 
zefi hal il i< : a kózvis eg-’liy edes. vagy m-.iizeti 
elsorvadás”.

Kitol ti pünket megóvni legszentebb köte- 
kiégünk. _____

Hírek.
Kérőiéin vidéki előfizetőinkhez T. 

vi laki (doliz.i-. ‘itlket tisztelettel feikm |il hogy 
ii.iirah k ukat minél előbb juita'-ak kiad-.livma 
III ikba

Áthelyezés ntikösd Ecnucz pti'-ta Szt. 
l (iyörgvi .illa, ii H' old tanít >t a val .H • kizo-i. 
I ügyi minisz'er a fogarasi állami iskoláim/. Iie- 
1 ly zle ,-it. H l\ h Karác-oiivi I “ti all mii i<k<;l..i 
I i n ioiio Imi pu;->,.ta Szt Györgyié km .e/.vc, 
i Az uj lanitónö j-m l-ón foglalta el ad.is. t.

Pastineyye közgyűlése f. hó 1 | ón fog 
1 megia; atni > v f n gy i-U i < n nyler.n oi-.i Ihi la- 

levrleke ö v ;•«-xtalia a kisasszonyt K.-bbsz >r 
fűid ni a -z rel ti bmi ilar-d p in isz.ko |of |.

A nieghidlakat nem lehel új ele re hr.-sz- 
f. ni de mi bsz az ' iokkel ?

Mi lesz .-I ne nes Bodrogi Z'igiV.d e- fe!(‘- 
s.-g 1 kik e. yml'-n leány utal !• d --r iz'ak?

\ -gre \ daillil lelllll kell de h il mi> ? 
Annyi bi miyo-- h-.-y a limai emb--i i t na 
m r.iiüi H Xe • pedig azéia. mer- <•!• ; , n s. ui 
SZ.eie!!.. :| Ii gyságOS Hl- . . . IllOi .mgá HZ 
öreg i\! 'i a

’i’ dali ró .- gyek J m h-iz.ail >Z killi
valóm a nag\‘;igos asszony t és meg ugo.n a 
szóm-’ u lóri i'ete'.

Xem. od i sem! II.i megmond in.in. Ii.i 
megindító . .

I nem ' hangos zokogás k -zi. borult a 
két Imi' i ••■őre. E'indult rövid *idö  mulvii, dehogy 
h a ? • > maga -e iml' •.

A >’i vette -szr-1 midőn i plébános ajtaján 
benyii'- ’

I.' • d-m. I n > s - függés nélkül b je
le.ib*  • halni e- ■ • .

M dón i- >1 a pip a: imi-i mormogó: 
Éten iri.-tliii ki' lii'ilj-iu mag imlok'l

Az ó;a 1I --I kopogó. \ hold és a megjelel t 
c i" -go.a! i x- I éj val a fe| miiilhti az egész 
mi 1 nseg gyászolni akarna. Az egybe gyűli 
táraság v .l m n b s/élgeíe t a So no yi ur 
ha mai midőn a ’ársnlgást i kis h u ing szava 
ni' :. h-dlak bdueii szók a az ó. ik eleire 
elkísérni f III" sz. ikil -.

Olyan tincs.i volt e hmig es o|\mi szomo- 
rii-Hi b eolt a jel ■ lev due Mindenkinek volt egy 
j" sz i\ i. iHÖg B ..lm i Zsiga s.-iu tudta eléggé 
d r • mi íz l’r bölcsességet. ki az (delet össze 
k i (lile - halad I

II "v s euvetl > I, lkot meg szabadit, ezzel 
n l'.ddi f. idol --akiéi az Ételi

Vol negis a ló'sasag közölt eg. lény ki 
Rolnim se-u szól’, de szive úgy fájl. Somogy i 
Sárikának ké mdi ;z k inv'-’op g-ndillt halvány 
arc ajnra es .-ni gomhdá : bar nekem is velők 
sz » mi n lial.il harangja.

Bo!;or György.

• pesten E közgyűlés tárgysorozatából bennünket 
k»ize|ebfol cs ik kei punt érdekel: a g'-duijui járda 
leiekle.es-röl sz.dlo ismert közs ’gi képviselő 

I te.' illeti jelent •- é*  Mogyoród község szabály l en- 
I de.eie a pénztárnak l-szti biziosilékn l->.gyaban.

5’oislllizá8 Az JSSO évben S'iilel(‘lt l oszt 
hadkót.eh sek i<>z-ie a sorshúzás f. e január hó 

i '.I napján d. e. urakor le-z Göd ülőn a város- 
| ha a t-imiesterméheii. S

Kaland z ejféli misén. Takacs József-
1 né szül: Varicsio Maria donmnyvölgyi lakösnö 

egy össze'öpöl'.idöti öreg anyóka, éjféli misén volt 
Maria-Besnyon karácsony szombat jón Mikor p«« 
dig unokájával haza fele ment mise inán az- 
(•g.-rszegi szódők között v.daki egy szóim karó
val megdobta. K'-söbb aztán hogy elvált unoká-' 
játol lakásaiul mintegy 50 lépésre, megtámadlak 
és elvertek. Alliiasa szerint ezttii erőszakosságot 
Lesák Eerencz követte (d rajia. ki azoiib m iga- 

; zolji alibijét és a le’iot tagadja. A nvomozas 
i folyik.

Rá lőtt, a feleségére Hévizgyörkön Tóth 
| János paraszt gazda. Múlt hó ‘27 ón éjjel 11. 
i óra iújban történt az eset. Eelesége szül. Marm 
I Maria rossz bánásmódja és lump élete miatt. 
, külön vall lóle s elment atyjához, Mái”a János- 
| lm/, lakni. Olt lariózkodik m st is Tóth -Ionost 
| elfogta az ünnepi h ingül-t es elöntötte a kese- 
| riis-g. Elment léhál ‘apósa hazához, s millión 

ott be nem eresztenek, kétszer egymás után be 
lőtt az ablakom A .' ívesek zajára elősieto szó n- 
szédság mindjárt elvette tői" :i fegyvert, letar
tóztatta es almlia a earnd irsógimk. I ;v aztán 
eleje Vihetett a 1 ovábbi V-Tengzésnek.

Véres verekedés volt ihídölíón f. hó 1-én 
egyik helybeli vendéglőben. Egy csomó |ó módú 
paraszt legény mulatón s midőn a vendéglős a 
zárómra hivutkozva vendégeit távoz isra hívta 

I fel. s azok ennek ducz.iri sem távoztak, a ren- 
; dórs- ghez foihult segítségért. A megjeleni rendőr 
- — Koloz.; S mű -I - azonban nem iupoii ilt a 
| mulatókn.uk haliéin vele szemben liarczi kedvük 

támadt. Úgy f.\ib-' vágták egy fél téglával, hogy 
elburitotla a ver. Az eset te jelmitwleti.

űatörés 4jódon. W-inéi' Dávid aszódi 
km'esked liléi szilve-z.ier ejjeh n betörök jar-ak. 
Czh-iének ulc'.ui kirakni ablakát kifeszin It' k 

J e- azon a| b -miszl'k a bdlb.i, s on i-n külön
féle fűszereket mii.it gy löt), korona eltekben 
elloplak Bob HNok Bal ■ s llruszka P I éjjeli 
ó.-oix ta .ilkozt ik is a irö <kel ú gy e ■ v m i’aiuan 

' mégis szóli’oi ;ik tik-’, .le azok In rekel oldot
tak s o:i ha.-yták kiviimsi polgár társiíir. a sö- 

I télben a f ikepn l lel se n is ösm-'il-k okét az 
1 éjjeli <'r.'k. D událok a/.mibaii meg E i-djes ni'-rt 
' a tolvajok elejb'llek III is k i lem egy süveg 

czukrol es ezt mó«|;ukh.m álltái elszahilani tZ 
elöljárósághoz. Nagy meglepetéssel h diónak 
aztan inas iup hogy az. amit onkiori..isii < meg
mentéit. meg nem minim a nii a be.ó ok ellop
lak. A nyomozás fn!y ik. Az*  az iiih.ni még is 

, csak ba;mk vagyunk megkeruc/n- hogy hat 
tulaidon kópén mire is val’-k azok -az*  ír u. 
éjjeli (írók ?

Az aszódi daloskor bá'ja mely — mint 
i irár niegi, luk - hungvers-my nyel egybekötve 
i f"g megtilt üli f. •. i'-iiru ír h > 'Jen Asz időn 
■ a n egy \ -ml glöler.n oi-m. A h dm n. így bei készül 
' Aszod es vidék" ián li.eiitiaia.

Töm ludlopis D tnyon D c ember 
. 28 in D.my kozs gei bimm \a.do» o c/.igany 

|e eay csakll" U kifosdolhi lú l.ilío >i n, . > d. Kll- 
runczi Jan--s. T-lli Gaspír, Toih E mi.ni Graner 
Gyorgv. D >c/.i József e> m-g .«>•» i *ki  n mi.i agy 
I > 2” drh. lu l ii es más ing-sag >inn loplak el
m n;eg\ ’)'' k )ro:i t eriekb 'ii A len‘ck nyo- 
m H illőit liiv-m ii i a csend uség

H ítlo.i csalod, (’/.in-o mi löriéti . tle meg' 
I i-iriénheteii volu i na.mik. vag\ bárhol m isiiti is. 
t l' i.nka Ka m.m c/.mkmui állatorvos kno u.t.

Míg <> t‘s gaz l.iR-zonya ha/.ulro| tavid voltak. Polli 
Klam zmidri (’o un megyi-i) közs. gi illetőségű 
eseledje egy lej.'zé\el fe'lört" az uó asztiilnt s 
o inán 112 korona kés/.p nzi és v<e|ed könyvét 
kilopta. ;izii u u g izil isszony I I • vés leánynval 
Horváth Irmával meg s ojek A nyomozás elöl 
az mb n ne n iiidi ik elrejtőzni. A c.sendorség < I- 
fogti Őket <• hé- n Zomba kózs gben. a esi I-d- 
le.any s iiióin- I a hova u kel szökevény ment, 
mi üáii l>.id.ipesi"ii előbb már jól kimulaiták 
m igukai és he is vásárollak. A c.'élúl leány be
ismerte tettét az elcsábított, 12 éves gyermek 
luiiy pedig hazahuzaiott «zülőihrz.

Az aszódi betegapolo és betegse- 
I gelyzó egylet f. é, január 6-án (P u 4 
| órakor tartja évi rendes közgyűlését az 
, izr. hitközség tanácstvru.i: beíi. Ezt mege 

lőzőleg (1. u 3 órakor ugyanolt diszgyi íés 
luriatik az egylet 40 eves f"inullásának 
emlékére, Esti' 7 órakor üinrép-dyes koz- 
vacsora lesz, melyen a' részvételi dj 3 
koionu.

alkalniv.il
Eerei.cz
lial.il
mulat%25c3%25b3kn.uk
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Párt alakulások. Aszót1-* h is nagyban ké- 
szülnek u közeledő képviselő valu-ztaso!.ra A 
8zaba(blvii Gajari Gézával, a vitézi kerület je
lenlegi képviselőjével szemben Majtliényi Isi van 
gombai nagybirtokos, aki a kerületet a mait 
ozikl'nbmi képviselte, fog fellépni függelb'll-egi 
és 48-hh programmal. A néppirt is akar i••biliét 
állítani. Mim hírlik, Perczel plébános lep lel 
néppárti programúiul. A váci kerület tehát ugx- 
tátszik, kemény dió lesz idén.

Petőfi első szerelme. Aszódon a minap 
egy öreg anyóka halt meg : Mocskonyi .1 '/.sefne 
született. Caiierinyi Kmilia Canerinyi Emília fi 
nini leánykorában Petőfi Sándor első ideálja volt. 
Petőfit, a ki tudvalevőleg Aszódon járta a gim
názium alsóbb osztálya t. nagvon elhajolta az élőn, 
jókedvű leányka, a kit az első s/ereltmi 'őzével 
énekelt meg fellel.gös versiekben. Azok a költe
mények. melyek „a g.-.|g iparii barna leá-.x- szép
ségét die.-őitik, Caucrini Emíliának, „a világ leg
szebb leányának" voltak szentelve. A szerelmes 
másodéves sxintaxistán k meg is kellelt s enved 
Ilin szerelméért, Egy Ízben elmesélte sz relmi b - 
untát Neiimmi nevű iskolalársáuak. a k- viszont 
öt is beavatta abba a ti'okbi. hogy lángoló sze 
Telemmel viseltetik a sz‘p Drozdék Verik'*  iránt. 
A két legényke most nyakra főre kiildo/.g tte a 
szerelmes I vele'el a két leáiiMink, míg Kora Isi 
van tanár kegye lenül végei nem vele i az idil
liek A mikor megtudta az édes titkot, pizle.it 
vett a kezébe és rgalmailanul elpáholta a kei gye
reket.

A .Mezőgazdasági alkalmazottak 
Lapja“ teljesen díjtalanul ajánl mindéi.fele g;iz- 
(lasági és iparszernél) zet Megbízható emberek 
előjegyzésben f irtatnak, Előfizetési ári f i -vre 
4 körömi Szerkesztősége és ki d.(hivatala IJ.ida| 
pest. IV., Dessewl'fy utcz.a 19 sz,

Beküldetett. A következő levél közlésére 
kéretünk fel. Tekintetes szerkesz.ó ur! \ petöli 
Szobor alapra légii óhbi kimutatásom óla kévéi
kévé mlomá ívok folytak be. \ halasi lan.iri kar 
ad mánya |O kor. Dr. Sokam koráiul gyiijmse 
18 kor. Hailsch Samu adománya 21) kor M iver 
Pál honvédszázados gx iijioiv.-n Jászb *r  n Jieu 
befolyt 73 kor. ö sz sen 121 kor Mixer P.d szá
zados ivén i köved,ezok mlakozt i : M ixer Pál 
századi)-- 5 ko**.  K ihiiy Áron h ;du e*y.  Bari eh 
hadnagy I —I kor G i'uy I dl i Ina ; 2 kor ('.-•k- 
Illáin limlniigy. Pokomándy hadnagy To a .la.iys 
főhadnagy. Makny száznlo-. Timiik f»'iidi<gy 
1—I ko onát adomáin ózlak. Sz liba lóba In így 
2 kor Bedé toli i In így. Kereszt) foh el agy 
Brilck százados. j)r. Hozód orvos. O/.x V irgn 
Lás/|óiié. Diróezy -János járásim*.  Dr. \ ujila 
lapát I I k romi id en iivoz-ik T i \ A . »< 
2 k< r Taim y Kálmán. Sapy J<-zs. i \i ■ -i .i.a 
Mihály. Simon Ferencz. I koron i E’.rd vgd .1 < ms 
b kor. Dr. Visznek)’, Sehőnfeld perem*  . \ X. 
1 kor. Feledy Pál -zúza lo<, Szibi Zolim .i'ez- 
Tedes 2 kor Dr. M 'száras János ez:*-!  . . >• <ajo 
Sándor. Turmix Sá ;do.’. Dorfner A u !. Dr :: eii- 
nimin Gyula. Zöld; Dez <•. Vavrik I. Ir.*  II a h. 
Révész. Streiim iiin Ka'olv. Buli K ihnu . t iiiar. 
Vágó Béla, Hrabuzi lőre Gyömrn sz-i ■ < o>. 
Ebn r százados. Ba hó .János, Karadv Gxo/o. Ilj.
S.reilmann András Küry Albert, .la t hí ii -ii-d 
biztos I koronát, Eördögh Viliim. Roller Kannán 
Deiitseh Fül*'»p  igazgató, Merkl J-/.<H. Korncím- 
bér őrnagy. Kiiszelbaiier Ágoston 2 kor

Fogadják a delek jászl-eréiix iek romos ál 
dozatkéB/ségükéri. a szobor biz ; iutó kö
szönetét. Bentsik s. k. -József aleli.ok.

i

Szerkesztői üzenetek
Sí. D. I. Váoz. Bevált jönni lóg- Szive*  ajánlatai 

köszönettel el fogad | tik s k-rjii, minél eya.ra.ni erioité- 
sót ós hasonló kílldemónyeit. P. 888 Köz’finényi'ink 
csuknom kivitől nélkül eredetiek. Azt hogy i'-. ii lö ilnk 
nuíi.i iielia ügy-ügy laptársunk átveszi - «••>.» miau nem 
viwsük t’o.ss' névén. Ez különben költ- J.'- .tusunkból 
követhetik. Neró. Több fővárosi ős .•lók',l<’* -i-r,o l ip.iu' 
vagyunk helyi hld-'sitó: \'-m h aji' in--i. • ..- i rt •si.jii., 

i't-'ri o. .lénye in-. K <; uidas-a . ■ i i < i s•-•n-teit 
Louftodi i ukkai.es Önnek van igaza, 'ki; p-t md iek 
Jogosan liivja ki mlenfoiét pirbajra, ni '•_’ Ili ,i pofim ír.- 
fából történt Is. l'jy.. i z .ul nk'.<-r i< Ili sz.varj it kiüti 
u szájából. Aki az íh l.»lzo'<órl ■(•kk'.ét ’h ii-m v •*/.  az 
dhz'i’.ialii'ikalvn van mind ö..-krt» 2. Sorsjegy i m-.ii nyer 
tek. lm klsa szón ny ti s •iá', bal hibbil kel Illem .<<•- 
ríni kilúpnie. Ugya.i *z  all na asszonnyal s .il is. Külö
nösen In az assz íny .1 ital. !• II így tizedik I my it ha té
ve lés.>öl n tér.n, és lörv. anyja Mari névre k -resztel- 
tetiH, olfi<a<lja o Erre ne.n válaszolunk. Tessék meg
kér l«izni na anyakönyvi-zetőlöl Q. Pásztó, önnek van 
Igaza: ön nyerte meg a fogadást 2,A kéi-lé-es verset 
Gárdonyi Géza kiváló Írónk Irta, ugesz terjed .-lm mii így 
hangzik:

A bor lögendAjH.
Szólt az. Isten .Kedves Ham Noé, 
Itl a szőlő, kóstold nu'g, hogy jó-ó ?*  
Felelt Nóó : ,\o m •g-r-'geiltoni, 
Do Ilyen J - bogyót m’u nem oltom."

Szólt az Isten ; .Jv- lvis liá n Noé, 
a oslpós must, hadi l k- ik, hogy jó-ó? 
Felült Noé; „Ihaj e-mliij! Sári! 
Három istunt kezdek li’nmár látni!

Szolt az isiim ; ..Kedves fia n ' ->é. 
Hat nz - bor, hadd láss., h' . jo«é ?“ 
Feleli N • ■ ; ,.iszom ie,;i><,l •■’ •, 
' -yer • pap i , \ m mzg a a >. i -ba !

A Ibi*  •i'. r .1 is, ■ •-i is al i s/uvilásra. Van
Gardoii) inak ina. nri i aikniina u-li d : .•.bla is. ||<>za> a
IIWH ' . t .•!».. t! !■ I III K.)
v i.n. H;i i«r. - \ m-t m ■„ : . i :b.|| ii .Jenem I i*  
<\ A jaz r,' • ,n-i . s . >n il köve.
b • F.-u k mi ,i . • •.. holddá, .in ■ • i ■; mdoltak. Mi
ü/.entul is .t' -ddlgi . .h-i h - .-..n .o.nnk megjelenni. 
Csörgő Hatvan*  i'.-v.ol ha a/.t .n<;. h mi a helyi 
Írok e!6| ,-lz.ai ko/iir.k. Nem ! HU k m szives m közlünk 
t liik imnd mt, a ni ;o aérlukilnkoi mi-iiH. H.-..yn az 
író lalmi Izl’-i i'-jl • i » is et'yi!; - '^pontja progra
munknak. De gyenge dolgot m-'g Imlvi íróink kedvéért 
se n közölünk, in rt t •:>hr<’ bees.iliiik olvii.óink bizalmát- 
iziéjét és j<< hirnex linkel Árpád népe. Kőkor szak, Iloa, 
zá Sz inot szómért, Térni ‘asoto i ko molya \ oi - >k, 
Pál Barát-regény. Ed.-s. Boriira Dorű, Sl’.nx. Vadász 
kaland elboszélósok nem közölhetők.

Csarnok.
Mikor a polgármester beteg.

Irta Cjörogh Gyula.
I Iboszelós. Vége.

Xeni szerelne, nem szerelné, könnyű azt 
agy kimondani De az t-lleiizek öivenegy vok>ol 
ád be a közgyűlésen s hái a tímárok !Adia sár 
ga körmii nepe! A lerenieto laton ilyen hadat! 
Képviselő választáson mindig a kormánx in al 
szn aznak. a varosnál pedig mindegyi í ellenzé
kiül) az ellenzékinél.

- Minden' el kell követni polgőrmesterur, 
hogy a főkapitány a mi emberünk legyen. Iszo
nyú felsülés leaii - belőle, h i jelöltünk elbuknék’. 
Mi s óliia hozza a kormánx ! ?

II it h szén el is követ ő mindent, csak 
biz : i re i <> iiéllosagii. Az urak es a mészárosok 
úgy is a főjegyző öcs.-se mellett nyilai koztak 
mar Hanem .-illái lehet felni, hogy a sok pálváző 
miatt m goszlik a szivazat. Mert kérdés: vissza
lépi! -k- • a H idas ke Iv -élt :

Este a varsora után pedig ismét a felesége 
vette elő

l’/lcs apjukom, gyújts ra, ülj le ide mel
lém es hallgass meg.

- Tudom mit akarsz monlani! H icem ne 
agszom !

édes öregem, dehogy ! 
es ik h ilgass meg szived 
tudod e, hogy ám om Ica

bősz.mtsniok. mert nieghar
Dehogy haragszol 

Mindjárt megbek -Isz ie. 
szerint. Ha' ede*  uram, 
nyúlik xmii?

A polgármester ur 
ki inag ib d. b így » ' 
erre a sz-'ir-i önkény

l ,x '• Hldod ? II.'II azláil Imi i I 
férjhez i- kell őket adni, rangszerint és 
Segese'i.

E. y még halalniasabb liist felhő a 
látsz -ti bizonyítani, hogy a polgarmesier 
gyón is iól tudta, mit jeleni barom el ül 
a háznál.

I ■•i-t •■rdekel, látod bennünket ez a válasz
tás a nitrol ie még h illám sem akarsz!

- D « hál n.i összefüggésben van a fökapi- 
1 iny vil.is/.tás a ni leaiixamk sorsavai ? — kér
dezi,•• kivanesian a polg rmesler ur.

Ij. ej Liis'.i;,. mi d;g csak a v iros dőlga 
xan a ‘-jedben Il ii m-m vetted xolii*  észre, 
h >.r.v B li •» P.st i miért kmiilgeli annyira a 
J.i.isk:i I anyunkul ?

II if ! e/l I polgármester III*  meg lieill vr'le 
észre II Ütem Ii' /.'.eg illeg is ijedi Iliikor Illeg 
ha lót a !

Szerelmes JeZII O U. II) *g  C k HZ kene 
hogx --n s« gjis m beitiiui Bel • k l’is'ál ! Olyan 
o:i*'l  k-ip e'< a löispi'iol, a miivet ||«*m  xisell 
i-. 'g p d'gármesier, mióta p > g ír ii'-ster'*k  is 
link a \ ilagoii '

Főispán ide főispán mi i ! neked az 
hogy Juliska B •!> kn ■ iegyen !

D-*  ti kormnny !
Mit. kormánx . ? . . . Tol in" 

feneke. Ili Jliliska ;p4 •• fel •sóge
T Ssek :i l.-ill eligazodni eze i 

o \ ni «ko- embernek is. mini m ig i 
tér lir. Melyiknek legven i 
pm-'olj i : n főispánnal hu< 
i ilktalj.i, a feleségével meg a 
meg a lmja, a mi ped 
min az első! Az sz-nl ig íz. h • :X’ ez a 
Pisla j» parihie, kitűnő par'hi -! Teremtő 
Menn\i h íja van egx p dgar n •sterilek, h i 
elad • leánya var a férjliezmen -sre.

— I)e hit istenem
— Semmit ! Az az

nagy füst fellegett fújt 
•!p Has •«.Jj:i nzt n ső.aji, a mi 

•lenül szálli el kebléről.
e. hogy 
tisztes-

i

' Ül

lő,II

li

Ing

mit.

vi
les/. ?
még egy 

:i polgár ié- - 
ig iz;i ? Ibi Belieket 

*. lljjit, lí.’l pedig .-I- 
leáliyaivnl g\ iilik 

nliglmm,m mtgxóbb lesz 
Beliek 
Isten ! 
barom

i

mi tegyek!?
min Ij.irt niegnmiiilo’ii

c*mp  i füll lett pti’p a 
viijjoit mit fumlálhutott

A polgármester ur 
szóra Kiváncsi volt ra, 
ki megint e< az asszony nép? O illír úgyis nzt. 
sem Hulla, hol all a lej?

Hat édes npjllkom, legelőször is holnap 
reggel beteg fogsz lenni, kimégy üdülni a ta
nyai. i s onnan csak három hét múlva jösz be, 
inikor a választás már meg; őri ént.

— B'-teg legyek éli ! ? — protestáll. aZ
I öreg ur. Mikor ol\ m egészségesnek érzem m i- 
| gamul. hogy akar egx bik.it leüssek az oiJÖtu- 
! mel ! ?
• E/zel mutalta erős, izmos kmiit.

X » csak figyelj. ,.\z a fő hogy itthon He 
1 légy s hogy n • járjon senki a n\ akadr.i. Bobek 
| Pislának a timaiokkal együtt mar ötvenh■•} s 
| yazata van. Négy öt ember kell !• Imi. Iiog.x » 

főjegyz-)-két les .axazzuk. S azé i kell He «*d  
betegnek lenni, nehogy ezeket neked kellesek ka
puéi tál i.

Xos és azt nr? kérdezte a pol.-ármes
ter ur telp-s meg i la-i.s.il, h iljuk mi sül ki min
debből ?

- Ezt a négy őt embert— fulx latin önngx - 
sága diad.ilimis arczezal. majd en vállalom 
magamra. Egyik a bátyáin: ö fürdőre megy : 
másik Kovács, a sógorod kinek dolga lesz a fő
várost*:  n: harmadik Patav, kit majd :i feleségére 
bízok - a negyedik T<*leki  a Juliska keresztapja, 
a kinek szazat veszem, hogy senkire s<mi szavaz. 

Es az ötödik ?
Az te v Igv kedves öregem, a ki miután 

távol vagv. szinte nem szavazhat/ Majd meg- 
mutaiom en. Iiogv Beliek Pista lesz a főkapitány.

— De Imlod-e hiszen ezek epen n kormány 
legerősebb kortesei!

— Ej, én nem értek a ti dolgait -klioz Itt a 
mi JuH'kank az első! Érted? Muszáj ezt a dol- 
dot keresztülvinni, 111 törik szakad is! Vagy ta
lán nem szerelnéd Pistát vejednek !

— Xo azt nem mondom, sót , . .
Látod édes apjukom! Fgy-é hát beteg 

fogsz lenni holn.il>. no csak hamm hétig. Mert 
hat ettől tügg ám minden.

A polgármester ur végre is kénytelen volt 
beleegyezni Jól van hát. legyen úgy. Három 
vagy négy hét ig beteg lesz, ha in ír eppen llllb 
száj. Hanem n * is háborgassa ez alatt senki hí
va'.i'os dől 'ggd! Hej csak ne is volna az ember
nek barom el.'dó leánya! De ha már adta a jó

■ Isten, senki sem veheti tőle m-sz néven, fia 
tiszlttsségesen akar róluk gondoskodni.

B' le-k Pista csakugyan lokapilánya lett a 
i nemes varosnak : ne-gvála. - lottn . «z asszonyok, 
[ Olyan többségei csinált imdleite a polgarmester- 
, né. inig férje betegséget szimulál: a tanyán, hogy 
' nz ellenpárt jelöltje alig kapóit szavazatni. A 

főispán ur o méltósága erősen is panaszkodott ti 
polgármester urnák,mikor három hét múlva tisz
telgett nála, hogy nem érti, mi lelte ennél a sza
vazásnál az emberekéi ! Még a legvéresebb szájtl 
kormánx pártiak is n ini! Beliekre szavaztak.

Az öreg ur nem szólt rá semmit, esnk ma
gából mormogva jól eső őrömmel, mikor jött, 
lefelé a vármegyeház lépcsőin.

— Xein • rted ? Xo niaj<l m»*gél  ted. ha 
holnapit .in olv islml, hogy Bebek Pista eljegyez- 
e a J.iiis.ía IminyoiiMt ! . . .

Felelős szerkesztő .- Nyiry Lajos

744S tkvi. szám 19-91). Eik. oki. 9 én.
Maxer .Jánosnak Tomasovszky J izsefiió 

elleni végrehajtási ügyében.
Árvoresi hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbir«»ság. mi.it tk\i hatóság 
közhírré teszi, hogy M iyer .l.mo-né s csm lako
zott végrehajtat oknak Tomasovszky Jozsefné szül. 
Gubek Zsu<< nrm végrehajtást szenvedő elleni

■ 70 kor. -10 liil i s tbi lőkek 'veirlosck s jár. iránti 
I vegrehajlasi ügyeli-n a gödöllői kir. jbirósug
| terü'ei*m  lexö Rakos-Kereszltír községben fekvő 

s ;* rkei'-s-tliri SS >z. betétben végrehajtást szeli- 
! vr<l-H névén áll * .\ |.-*or.  f 2403 lirsz. njpipishegyi 
I szöllóre 22ó kor kikintási árban, a rkereszluri 

49S nz. Iineiben ugyan mnak m*v--n  álló A +■ 
I sor 11)90 hisz sasii *gyi  szöllóre 232 kor kiki
áltási arbnn, végre a rk<*n*sziiiri  -L8U sz. betét
ben A + L sor 808 2 hisz. (122 Irt. 41 kr. vált- 
ságlökevcl terhelt) őpipishegyi szöllób »l végre
hajtást szenvedettnek 1 2 részbeni i.lelósegere 
62-J kor. ez mnel m-g ill ipiioti kiki.iua<i arbm 
az arveré-ít elremlehe. es hogy a lenlebb meg
jelölt ing 'ipinnak az 19 H évi janii ír iió 19 ik 
napján délelőtti 10 ■•i-.ikor R ikos-Kérész.ur köz
ségházában im*gi  irtandó nyilvános ar eiesvii a 
megállapított kikiáltási áron alul is vladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsar.mak 10 száznlékét készpénzben, 
vagy az 1881. 9) le... 42 § óban jelzeli árfolyam
ul.d számított es az 1881. nox 1 én 3333 sz. a. 
kelt m kir. ig mini-zteri rend- lei 8 § aiian jelölt 
óvidékkepes órlékp pirh m a kiküldőit kezéhez 
letenni, avagy az L88L (»u fez. 170 §-n értelmé
ben a bán útpénznek a bíróság.iái eloleges elhe
lyezésről kiállított szabályszerű elismervényt 
át szolgáltat ni.

Gödöllőn a kir. jbirőság mint tkvi hatóság, 
1900 évi október hó Ul én.

(P. H.) Dr. C8engoy s. k.
kir. nljhtru.

pizle.it
ukkai.es
holn.il


ASZÓI' ÉS VIDÉKE4

Grosz K.
tiR-x.'xli köiii.vv- pxpil- 

k,*i-.-Ml<<xl  ómé ben
egy doboz igen finom 50 dili levélpapír 
és" 50 dili, borítók I koronA/m-L 

kapható.

00T*  Úgyszintén
Julányow lirlinn ehnllnl 

niiniléniieniü

l> ili <*M Ií k kod Iliin i vök
elkészítését a legrövidebb idő alatt.

önborotváló 
Önborotválo 
Önborotválo

Ujnnmin szabadalmazott borotva védkészülékkel- 
Minden veszély kizárva még gyakorlatlan 
kéznél is. Szór- és bőrbetegségektől védve, 
melyek fertőztél és állal származtatnak. Legké- 
jiyolmesebb borotválna minden időben és renge
teg költségek takarítása I

Megrendelési ár 2 frt 10 kr. a pénz elő
zetes beküldése vagy Utánvét mellett S i I I) o r- 
s t e : • -gészsegilgyi intézete, Bécs, IX. Ros- 
sniiv K le 35a. 6-7

I J J <1 <» ii m ti «• !
Háztartásban nélkülözhethn 1 — Hölgyek

nek uj lulál i.áuy I 
A kor legújabb találmánya a 
Simplex mühimző-készUlék 

mely minden állauiban szabadMlmuzva lett.. 
Minden esdádi varrógép ezen készülék se
gélyével egy másodperc/ letelte utált a 
tolózár kicserélése által kilognJnlanul mű
ködő himz. í mű ö nó géppé átalakítható. A 
legszebb fényű/.esi hímzések és mütömö 
munkák k őszi illetők ezen készülék segélyé 
vei gyorsabban, könnyebben és szebben 

mint kezzel.
Ingyen oktatás saját liimző- 
iskolálmn : ara bámulatos ol 
c-ó, csak 7 kor mely nrb:n. 
a készüléken kívül egy ke 
rét, minta bekezdett hímzés 
sel (lálezakendő) és egy 
használati utasítás, mely do
bozban van. foglaltatik. — 
Kapható az Osztrák Magyar 
Momirki ■ minden jobb var
rógép üzletében, valamint, jogyzyVr'v'i I- 

n készítőnél :

4 5 Löwinger József
varrógép gyári rakiara

Budapesten, VII , Erjséeet kerut 13 
Ugyanitt legjobb öinger varrógépek jutá

nyos áron kaphatók.
A készülék luirása ingyen és liértnentvc. 

Képviselők niindeiiütt kerestetnek.

190Q. jfyiuáíJk-.

.. . c-nllmér hoasr.ii, óriási l.orclcy hojnniinál, o mclf az á*. ai.it. 
lülitlAll poinádé 14 havi lin.xnítlnla után nö t meg annyira F.«i u 
io, liirfr-ehb orvo-ok is e>y d ti vnlo Ke rnek ismerték el a Intjkihnl- 
I » ellen ér linjnöve z 'S-ra. uruknál a riukalll inegnüvork i ej n»úr 
rövid liursiinla' ultin u y a huj, mint a szakáll lerin<>zete« fé
nyű <u lüiitill le«z nidgüvía mind ettől a korai tataién 41 a lég- 

öregebb korig.
Egy tégely ára I frt, 2 frt, 3 frt. 5 frt.

<7éjiclkUldé8 naponk'nt az összeg előzetes bekUldirtá 
setén vagy pos a-u ánvéttel a világ m nden Irányába 

a gyá ból, a hova a megrendelések intézinrtők

CSILLAG ANNA
BÉCS. I. SEILFRGASSE 5.

Az egyesült p<»króczgyárak maradékraktárának 
fél áron való eladására nyertem megbízást.

Azért ajánlok 
téli lápokróczokat.

Ezen vastag, elpusztíthatat
lan takarók kitűnő minősé 
güek, melyek gyapjasak

és puhák színes szegélyíj el. ágytakaróknak is 
használ atók és a melleit rendkívül olcsók.. 
Szürke, gyapjú téli lópokróc/ok. A minn< , 
170. 13<) nagyság, 4 K., B. minőség 5 K. C 
minőség 200. 150 nagyság duble gyapjú u.-a.-agi 
és tlukertakarö, 150:20b nagyság, legfinomabb 
minőség, dnrahonkini 7 50 K Pontos szétküldés 
utánvétellel. M»*g  nem felelőért a pénz kívánatra 
visszaadatik. Czim : Abth. IX. M Rundbakin, 
Wien, IX.. Britfgasso 3

Építő anyagok:
nesa. gi|>nx, porfliuldi és romén ce- 
mvlll. fali tégla, tető fedleiliez. ktU- 
rAny. sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheimi-

keramit-

metlahl és

cement lapok.

TüzAlló uliniiiotle téglák, cha-

inotte agyag és ohaniotle liszt.

Mint különlegességek: 
oppelni portlnnd cement agyag és ce
ment c-övek és kémény teltélek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

OelónirozAsokul, kövezéseket, vn 
lamint gránit-lenizzó múnkAkut juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 
»o --S2 ingyen.

Budapesten. V. Llpót körút 8.

’l ■ ;• 11l>ls i göltllói nyaralóm- 
*iii hzKI. re<i .111 is ssivesen átveszek, 
he . síi. vi;. fslvilágositósukknl is 
k-<< < ilgilik.

kÖSí ÍJ k J ÍJCMMW

Nélkülözhetetlen házi gyógyszer 
minden családnál!

Fsorhofer J1. 
VÉRTISZTITÓ LABDACSAI 
évtizedek óta r| vannak terjedve az egéaz. vil.'iron ■ 
kován azon család, a hol ez • páratlan liázigyóg.vuzer 
hiányzik.E lahdai aokat az orvnaok kiilöiiöaen az oly bajok
nál ajAnliAk. amelyek nahát evá'ifám' k a d q i kanak következményei, mint piti, zavar az aprke.ini »bea, 
nijfájdat-ak. szélben al ak, kél V. ar nyi ath.\ értlaztifó listásuknál fogva kiválóan jó haláét gya
korolnak v*.»  ff nys a earlcibrn n az ebből származó 
bajoknál, mint deiei fejfájás. sápkar utb. E vériia/.titó 
labdacnok n p.\ ■ lónye. ho y szelíden hatnak, fájdal
mat nem ol.uzi ak a így a leggyöngébb szervezettel 
bíró egyének, sót gyermekek la háti.-in használhat ;4k

I doboz, moly 15 labdacsból áll 21 kr
1 tekercs, mol.v A dobozi frt 05 kr 

pénz előzetes beküldése 
bermentve;

tekercs 
lekeres 
lekeres 
lekeres

Egyedüli készítő és

Pserhofer S. gyógyszerész
I. Sin.;«rr»irassc lü.

Clt’rjeí- g l-ái f®g>'» « lau. c’nk a Isokülö-bBrőbb 
alstaks.a as rcvak uitll utansz stn k. ts á' n aakl 
e« k PSí.tHOI f ta v t íz Itó i bdaciak-t k rjen. • 
as k azat vi dd sk. amayek dobuzilnsk fsdsián ptro» 
sz.abaa .P8u>H0FL|- áenráta lá'.hatá.

után

1 írt 25
2 trl :!<>
8 frt 85
0 frt 20
azétkildésl főraktár:

Nélkülözi: atetlen házi gyógyszer 
m: idea családnál! 
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t <• in«■ 11..‘x..* —I vnOiilntii O <><löllön, nK-vttt -400. iMs.nin.
Miiitleniu'iiiil k<»p< >tx»k kaphatók érez, kentényfii, fényezett fenyőfából kia- 

selth nagyobb mértékben. ' 61

Szemfedelek, virágok, szalagok, koszorúk, viaszgyertyák 
Szobnlihhiiziitok. rnvuiul frlállitns, 5l személyzet díszes egyenruhába, n gyászkucsi mellett fáklyával 

nyiiDH hnlotliis kocái vng\ diszesebli üveg kocsi nkár vidékre is minden felszereléssel elfogadtató. 
A gynszjeJentések egy óm Jatt elkeszittmnek :i legjiitányosnhb urak mellett..

.'u C u. t ) li j ívitH.iUa <un; v.r, j .idajÁban,


