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Társadalmi közgazdasági és irodalmi heti lap.
Előfizetési árak :
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ltaineiitetleii leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Megje'enik minden vasárnap.

Szerkesztőségéi kiat 4'ü vitai
Amóü. fó-iit 229. Grotz K pnpirkereskedósóbeu.

Hirdetéiek
eizyní’* t sxrrinl iiiMiiyo*  «rnn kógdiH'tetk Njrtl’erwm

*0 tl*iT.  EiótUotőinkneic r.ftgy áréiig ed in»nv

Előfizetési felhívás.
Az. A > z ó <1 s V i il A k e el ö- 

■fizetőit nrni keljük, hogy előfizeté
süket beküldeni szíveskedjenek, Nem sab
lonos felliivíis, liánéin n piliifogókhoz in
tézett s ü i- g ős k éréi e ni ez. a 
melyet ne méltóziussék figyelmen kívül 
hagyni. ■ 'Ivaeói ik em? anyagi táinogaiil- 
súra nagy szükségünk van. Nem vagyunk 
szubveneionáll lap. mely parancsszóra 
■Cselekszik. Nem toljuk egyes csoportok és 
emberek szekerét, liánéin a közérde
keiért harezulunk nemes ambiczióval és 
haza fi ni lelkesedéssel. Munkakedvünket 
tokozza az a hidal, Imgy mindenkivel 
szemben függetlenek vagyunk.

Hogy függetlenségünkéi, létünk eme 
erkölcsi erősségei a jövőben is biztosit- 
hu-suk niagiiukti.ik, szükségünk van ol
vasóink t.inmgnl.-isiírM.

Az .,Aszód és Vidéke'” eddig köve
tett programjához liü marad. Harezolni 
fog azokért az eszmékért és elvekért, a 
.melyeket városunk es vidékünk haladása 
•érdekében helyesnek, jónak és üdvösnek 
tat tinik.

Hogy ezek a? elvek a járásunk életbe
vágó érdekeivel egybofortak. bizonyítja 
nz a körülmény. Iiogy mielőbbi rliinl.ilra 
viteléhez egy erkíilcsbeji és számlinn lia- 
lalmus gárda sorubozolt körénk. A m.uu- 
kalársaknak oly in iliszes csoportja ez, a 
anilyeiinel — és ezt bátran és büszkén 
vallhaljuk — az országnak egyeiien vi
déki hírlapja sem rendelkezik. E~ nem 
.zsoldosai ezek a sajtónak, ázik meggyő
ződésük ellenére, mások iik.imit.-i szeiint, 
pénzért dolgoznak, liánéin a közéb-lnek, 
és a j irántuk társad Ilmának olya i f-rini.

Történet
A kisasszony. ki osztogatta
.Az utasuknak a j«g.\el. 
Nagy hiúi bűnöse : a jegyeknél 
A beszedett pénz kevesebb.

Oh ! én tudom, hogy eshetett meg 
A szanimlasnnl a hiba,
Miért »z ártatlan bűnösnek 
.Szigorún kell lakoluia

Ott Ilit szegény, sápadt kisa^zomy 
A lármás, durva rács mögött. 
De lelke tuessze-messzo onniu 
F.gy kis faluk m r jAödö't.

Egy kis f.iiíUhmi. boti születtek 
Legelső ód s almai.
Egy kis f.iluban a h il várják 
Testvére, anyja s valaki.

S a száiinlálullan fele jegy bői 
E< et. csupán egyet h i lát, 
A mely uz ö kis falujáig 
Ereszti buklog utasat.

Ha kiabálva jegyet kérnek 
ilyent ad át önkéntelen.
Hiba lesz tigy a számolásnál..
:R a IbiÁiie bünii,l<'si terein.

Riták ! szigorún hli.nitiess .tek, 
Híbaj !t ll-e nézzétek •«,t.
Ítélj' tek. Ibogy a gwiiíbit1an 
Nagy úll'oináet nem érdemel.

a kik a hnznfiiii lelkesedés tüzéiöl he
vítve. tollúk lisztas.i ján ik. .....g.yöző lésük
szentségének tl-l I ilában ö n z e t 1 e n ü I 
liarczolmik az igaz llgyéri

Ez a mi erkölesi támogatásunk, melyet 
olvasniuk anyagi tainigal.ua egészít ki. 
T i s z I e I e t I e I kér j ük t é h á l i s- 
m é t e I t e n, hogy a z e I ói f i z e l é s- 
b e n r e j I ő a n y ági I á in o g a i á s 1 
t ő I ti n k meg ne v o 11 j á k.

Az. .Aszód és Vidéke” 
szerkeszióisége e- kiadóhivatala.

A szegényü^y rendelése.
Alig van állam, melyben a szegények 

támogatására nagyobb szil <ség vidna, mint 
Hálii'tk. és mégis d u-zar.i a társadalom 
áldozatkészségének, a szegényügy nálunk 
a logren.l 'zetlenel.b állapotban van. Alkal 
mi'ink volt a külföld áll ipotuil tanulmá- 
iiyozni s meggyőződlieilünl,, hogy kevés 
beíveli adnak a jómódúak annyil a szegé
nyek segélyezésére, m< nt ‘hazánkban, mé
gis oly lendszerlelenül oszlatnak szét az 
állományok, hogv a válóban érdemesek 
estik elvétve jutnak hozzájuk.

Sok társadalmi kérdésünk közt a sze
gényügy rendezéséhez kellene első sorban 
fogni.

Igaz, hogy az állam is foglalkozik a 
szegem ügy kérdésével és nem is akarunk 
e részben sem elébe vágni az intézkedés- 
nek. sem tanácsot adni, liánom egy mól
ját akarjuk csak jelezni .innak, miként 
'lehelne gyorsabb.in társadídmiiag is, és 
csak az állam csekély támogulásávul a 
kérdést . megoldani. A s/.egényügybeti két 
főcsoporttal van d dgwnk, az első a koldu 
lás m ‘gszönletése mellett a szegények

N<e bű r étek szí e- iiiy.fi ,k Jvözí
E megl^vedeii r+v.t'dá*,
N így hiinlelesl'xú kis faluba,,
F; 11 vij áli u i egyé tek át.

Nagy György.

A csipkekendö.
Matns Ain'brus fólötté' h jól érzi maiját a 

felesége crliihulaii: ö-sKelnúitak n i it a gilirz'k, 
mint az. vij hfiziKiik Feriin h i s->k kender szösz 
SZ'*  vált azóta, huny n li v.i.-lf’i ««s egy If boron ált a 
Őket, mwnd'váii • v »l h<x<>i i e'l enym-istól h-mneie- 
1íel ásó meg kapa. Beiegeu feküdt ej*y  idei 4 a 
bii'úiá ; tih\a voil' neki minden, mi 11 •miien is 
lölltevitné. ini fonádia h iz ia a vérét H'-z' nem 
is voll ki'Z ’iik egyeli — ••-ak méli i na|iján egy 
csók, egy gyengéd öhdós. Per'-y.e. így aztán kény- 
nyii a böjt iMTi'm ii.-eg kenyéren !

A 'Csillagos ég tudja, miért, miért nem: de 
mosl kiváltságuk Támadt egyn ás ajakaról szedni 
a mézet.. V d.imi olyan 'kgéin feje •sxé'ilő -iiz 
■égeti a szép biróné szemeiben:; bele hipód/.olt 
a lány szerénysége, az asszony kaezér«ág 1. a 
tavasz, a nyár.

Zokon is eset t niindkettájjiiknek. Iiwjry IS • -la 
Gerzsonnik mersze támadt rájuk nyilm a kil'in- 
(Csat - Mi az iom? ISoda Geiz-'»M megszegte 
11 nyakát, finlhuizla az orn ezinipait

Fgy esett. — beszeli aztán továbbnt, 
— a pi-i-eidi szélen, a Kineses I? ú-z Márt 11 de- 
leli'jéníd álltam silbakot. A tiszt' Inies wr arany
színű ‘buzaijái himballa a szel ; majd derékon 
szakadt .kelté minden eg-y kalász Minő láintes 
búza az, instúíom A szeme — mint a magyar 
hab . . . nem. — akkora nincs ! - de mint a 
som, vagy . , . izé . . . mint u zsizsikes lencse. 

közvetlen segélyezése a második a közjó
tékonysági intéz.-tek egységes központi ke
zelése. karöltve nz állam és a t.n.-udalo it 
köz nemükül lésé vei.

A iniiid.mnapi tapasztalás mulatja, 
hogy a legsürgősebb az első, a mindennapi 
kenyeret nólkü'özö szegények ügyének ti 
rendezése. A koldusügyet a társadalom és 
az erkölcs érdekében gyorsan gyökeresen 
és igazságosan kelleió' rendezni.

Ki ne hallotta volna még, hogy a 
koldulás mestersége is az ügyesebbnek, az 
élelmesebbnek és merészebbnek többet 
hoz, mim a félrevonuló szeg.hív koldus
nak ? Tud,tik, hogy olyanok is részesülnek 
segélyben, kik nem is szorulnak rá. és 
•inkább inuiikakerül'-sböJ koildwlnak, de éh
séggel küzdenek azok, kik szégyenük a 
koldulást, vagy nem éltetlek hozzá; sok 
tekintetben az u'cz.ai koldulás, de itt ut- 

I ezai adat'ozás is sportszerű m űzetik. Minő 
ferde kinövést*  a jótékonyság gyakorlásá
nak ez mely minden ellenőrzés nélkül 
lévén lehetségessé teszi egyesek áhenha 
iása mellett egyes koldus .k meggazdago
dását is, inig a szegény falu koldusa ron
gyokban jár és eldobott diiinyeliéjilkkal 
táplálkozik, addig a gazdagok temploma 
nál álló koldus felesleggel is rendelkezik.

Vegye kezébe országszerte a szegé
nyek ezreinek ü.'vét a társ id doni felső 
tízezre es gillji.se, kezelje a milliónyi nép 
fillárjeit. Tudjuk nmg. hogy kik a szegé
nyek és mir*  vau szükségül, mivel és 
mi módon segítsünk; ez a legelső társa
dalmi kötelessége embernek embertársa 
iráni, hogy senkise legyen kénytelen kol
dulni, ha szegény is mert szegénység és 
koldulás közt is vau különbség es a kol
dulás is éppen olyan megbélyegzés a lár- 

— Ej. <«rrzsen — de nehezen emeled ki 
a tengelyt a kátyúból.

— Mert mélyiuj aülyedt, Insiaium. Any- 
nyilai vagyok különben is. hogy oiizi.cm a ha
tárt. a peterdi szélL a Kincses li.iez .\l.<iton de- 
lelőjék liszflries urunk búzáját, mikor hej 
csuk bel Herei ódik a 11 eg, fehér ro udy.is vu- 
ezeneseléd. meg egy szelemenig s iluinez abba a 
gyiiii\örüséges vHé.-be s biikrlacsolnak. pillerez- 
nek öli, minit. » honiloitnk. S'Ult.im oda nekik : 
hahó. — ködöt elélek ! de aZ abrazatjllkut nem 
vehettem lei insiál >.11. mert rövidnek iatuiu mar 
n hosszul w. \2itu< A uhrus inegp >d irte . a 
baj«zút: a szép bur we pal i alul karjai ott pi
henlek az öreg e>usz vállán, ki nagy serény- 
séggel igyekezett ki guberálni a tuiOziiyahói 
•valamit

- Iliid la instáli-mi. ezt h igy.t • az ösvényén 
az egyik v-eiésga-oló.

Biróné asszi-Hiyuin r ncb.i szedj e n hom
lokát., art.in iiden, egós/séges h nevelve’iuwiiilá : 
Megbolondult kegyidim-d y hi'Z'Hn ez 4 e«ipke- 
kendő az y mi. Apjtt . né/d u»ak Mpjnk. — 
tnég a nevem is bele v n inerk'dve ; u J hát mit 
állsz vigy <>it . . . tálán bízón . . .

— Azt hiszem Eaí, hogy . . .
— Én hiigdá.’álltáin pai -m nul «...
— Vetés közt Nincs külöubeti biróné nsx- 

szonyoin : ez a kendő it> Irizunyság : ilyen ken
dőt megkwwrtem . . . csak a ti unnál láttám egy
szer . . . de mz is rtias forma volt ............... v,igjr
mii?

Kzáp lwráfié fölfolysínt
— Bef.igjj.i kegyelmei! :i szájat. 'G»hfsoh. 

mert . . 'hölgy a li'ló járja m g a derekukat 
hiszen fél esKteiidŐ óta siratom ezt a kendőit :: 
elveszteitimi., Hidjai hol. tudja; hogyan ; —

tainigal.ua
iiiy.fi
gillji.se
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sodíiloinrH nézve, mint a milyen volt az 
ókorink t t’.ib^.o'g’i'-iK.V.

Egvettílt’ ig.izsíigíH és czélra vezető 
megnldiisn e kérdésnek az lenne, ha íiz 
országban kő ponti p mzinlézet. I^lesittet- 
nék. mely az összes -regényeknek szánt 
pénzt épp “ly reinlsz<'i<’'Vi), pontosan és 
lelkiisin’i’eie-ím keze’n *,  mini kezelik a 
bankok a részvényeket, betéte tel és zálog
leveleket. De ez n liirs.nlaloin altul léle- 
Hite I bank ne kezelje csak az Összegyűlő 
alamizsnákul és befolyt nagyobb péiizöaz 
szegeket, h i tem vegye gondozási).! és 
kezelésbe .-z összes közjótékonyczélu in
tézetek-t és egyleteket is, melyek eddig 
az országban széll’org icsolva, túlságos nagy 
app iratusokknl és kéltséggel kezeltetnek és 
a vagyonunk egy részét tulajdonképpeni 
rendeltetéseiül elvonják, nem is említve, 
hogy szom íru p ‘Idák vannak e téren a 
pazarlás, hűtlen kezelés és sikkasztások 
krónikájában is. Szigorít ellenőrzés melleit 
gyümölesöztesse a bank a szegények va
gyonát s a lehelőség határai közólt. vásá
roljon telepeket, létesítsen menlielyeket 
kórházakat, gondoskodjék szegény gyerme
kei ingyen l.miltiitásáról és neveléséről.

(-’/.eltudatos rendszerbe öntve csakha
mar megszűnnék a jelenlegi kapkodás és 
inkább igazságtalan, mint jótékony kezelés 
lieyl« l»en az igazi emberszeretet egészséges 
liikteie.se lóg lépni és a segély mint gyó
gyító ír oda lóg jutni, hol a kifáradt éle
tet megmenteni, serkenteni, jó útra terel
ni kell.

Ha ezt elérjük, még mindig lesznek 
megelégedeit és el ‘gülcllen, boldog és 
boldogtalan emberek, mert ez az emberi 
végzet öröksége, de teltünk legalább any- 
nyit embertársaink érdekében, hogy nyúj
tottunk anyit, amivel minden állat bír, 
melynek a természet ruhát, hajlékot és . 
táplálékot a«lotl és melynek sebeit is a jó- 
lékony természet ingyen gyógyítja.

A képeslovolözö lapok pó3tai szállítá
sa A in. kir. pásta és távir<la-igazg.*c->ság  a ké- 
pesleveleződapok postai szállítása dolgában a 
következő rendelei-t adti ki: A postai szabá
lyok minden levélpostai küldemény Iújnak ; le
vélnek. levelező I ipnak. keresztéüiései nvomtvt- 
ványuak. áru ninrán ik sth. egywbh feltételek mai- 

csakhogy megkerüli. Nem őrülsz, apjuk? —Mi 
bajod no ?

Örülni, *isz?n  * örülnék, csak a módját 
tudnám : hog\an. S Matus Ambrus izegve mo
zogva. összeverődött szemeld' I nézte hol hz 
njtót. hcl meg az ablakot.

Nesz hallatszott be kivülröl,
Menj babáin ! — ne szégyenhez, s kinyílt 

az ajtó ; Boda Pista I ’-pte at a küszöböt illeg a 
gylbü-e : Fátyol Anna.

A csipkekemlo menten kihullott a szép 
biróné keze hol : M.'itus Ambrus olyan lett — 
mint a halálra vált, Fatxol Anna a kötényeszegó- 
lyén bálnáit.

— Eljöttünk megköveteli) bíró uram — a 
mátkám kendőjéért. - mit. azt mondja. — ott 
felejtett. a kis>pelei(li ösvényen. Vele voltam, 
Imt un. hogv valami fehéret üdéméit édes apám 

azt is im-glesiük, hova hozza. — de Annus 
rösieile a dolgoi . . . hat . . . ize.

S/.ép biróné nrcza kigyult. zihált a melle. 
Büszkén lepett a remegő leány elé, mint 
l» ko szoriio la mi mk >i kezet.

11.Le \uhal .i tolvaj ; miliu'i szolgál
tál. te emelted el azt a kendőt . . . gyalázatos !

Türtőztesse magit bírónő asszonyom,
— é i a ke id >t nem lop*  rn ... ón azt a . , , 
Maius Ambrus az a lakhoz nyomta homlokát
— az utczara nézett, a porban fürdő tyú
kokra.

— flzólj na szólj . . . mert . . .
- A kombit én s konyha lábad a Rzetne 

a lennvmik - biró uramtól kaptam.
— Oh rikácsolt ura felé fordulva Évi

— te lettél ilyent? Pórin tiporni becsületedet,
— megesdni engem . . . ezért a .. .

Ki ne mondja biróné asszonyom azt a 
szol! Hol a k»*ndo  ? s nagyot! topantott lábával 
Boda Pista.

Szép lm • p|rejti magát mint vihar elöl 
n m időik Bili Pista lombolt dühében : hol 
iw u kendő; - uyl az a kendő ? — hol ?

lett. al iUi kélbili*it!ÍH  meghatározz ik, de ezeket 
H fel illák i- különös.-n a kep-slevelező lapok ba
rátját. m'g mi dig nem veszik figyelembe pedigf; 
szab..Ivóknak Illegnem telelő levelező lapokat a 
pos' öiix at.ilnok levelekkem kezelik és amennyi 
I»hii miül 'evetek elégtelenül \annak bérmeiite- 
sí v -. póhliijal terhi lik meg, s csak annak lefi
zet se ellenében kézbesítik azokat. A mindenre 
nem ügyelő feladok Lehár s-abály ellenes levele- | 
ző-l ipi likkul. nem ritkán b ss/.uságot okoznak 
űrö n helyett a ezhiizeiteknek. vagy ha ezek a | 
levelező laput a re íróit, pánlij miatt nem fogad- ; 
jak e!, akkor ö in n igmikn <k. mert a pista töltik ; 
szedi b) a kir ítt. iiá.'lijjit.Jii pedig isiieretlenek, I 
f'-h ií hí a’szabály ellenes portás b-v -lező lapok I 
vissz i nem k-/besiiheiók. úgy a posta és tavir- ■ 
d-ligazgaiósigo'í semmisítik meg z.>k u. Mi •’hogy i 
ilyenm dón uzélt. I v--z-et; j dem-k-ny értékek j 
seinisülimk. meg. < p isi t és laviidaigazguiöság 
megóvandó mindezektől a nagy közönséget, tájé
kozásul a következőket közli ; 1 A levelező 
lapokra érvényes díjszabás szerint bérmentisiivé, 
abban az eseloen hasznaik u ok a ni gm Jevele- 
zó lapok, ha a posta áltál forgalomba bocsátott 
level-zo hpolckal alakra, nagyságra ts a p ipir 
minőségére n?zv> megegyeznek. 2. A magaar ' 
koron i ország un ik pista l’oi'g ibnáh ut használt, 
levelező hpokit k. a e-imohíaluk homlokza1 un, 
szemb * illő belükkel, magyar nyelven , Levelező | 
lap**  felirattal ellátva kell lenlök. A magyar fel- i 
iram követheti ugyan a levelező lap kifejezésé- | 
ltok egy vagy több más nyelven fordítása is, de i 
e más nyelvű jelzőnek csak külön sorban és 
cmk a magyar nye’vü j'dzésu -k „Levelező lap“ 
felírás alatt allhatnak. A ■sorrend, melyben a más I 
nyelvű je'zisek egy mist követhetik, nincsen meg 
h dározva 3 A külföldre s óla. nemzetközi lör- 
g d miban használt levelező lapokon, a *2 pont
ban jelzet*  mádon, a magyar felirá*  alatt, f. ut- 
ezia nveivü „C írté postale" felírás haszn ílatnló 
A frane'i.i felírás melleit a I -velezó lapu ik in ‘g- 
feleló ui.-’h nylvű kifejezés is hasznallmtó. A 
külföldéi való forgalomban, a postahivatalok 
a ntlályt d.riul elfog nlják az olyan mig m leve
lező Inpik it. amelyek csupán csak a franezin 
nyelvű „C.iie p.)<tale“ felírást, viselik. Ebben az 
egy esetben, a magyar nveivü felírásnak, a f in 
c/.ian kívül, más nyelven, nem szabad j'-lezve 
le mi 4 A ni'gyár ipa’* által gyár'ott v.ilnsz >s 
|t.-velez" lapok ugyan ezen feltételek mellett 
híszná’hatók. n. Ug.y a belföldi, nrnt a n.enzit- 
kozi (órgalonbin riío< a m igán ipu*  által gyár
tott I-velező lapokon a ..M. kir. posta" f'-lir.not 
és a magyar czi-n rt vagy koronát alkalmazni. 
6. N -in esnek kifogás alá az oly levelező lapok, 
a melyben a felírás hozza írással, vagy meeh i- | 
nikai módon a fenti határozatoknak inegleleöen 
helyesbített., vagy amelyeknek előoldalán a inog 
nem engedett felírások tollvonással törÜltetnek, 
vagy más alkal nas mádon eliav diUattak. Buda
pesten, 1900 (leczember 29. Pál lni>-e s. k.

— bt. van szolgám, — szolt az apja — 
de vigyáz iáin, be ne piszkaid . . . no, ne ordíts 
hat olyan nagy hangon !

- !)•• mili ők, de kikiáltom, hogy ezt a 
k'-mlot... igaz, meg a régi időkbe’ — imnmn 
én hoztam biróné asszonyomnak a hodijki vás
árról,

R zta ökleit a gyerek ; szép birónéban 
meghűlt n ver! Mmus^Ambrus. Ea\ol Anna 
összené/.tek s Bodn G tzsoii, a füleit birizgálva 
nyögte :

— A kujon. oh ! . . .
Tóth Dozsö

B9teg vagyok.
Beteg vagyok, oly beteg, mit 
N--m m l smikisem:
Minded más nem okozm, mint 
Égő szerelem.

Hogy mit érzek érteti olykor 
Hűtlen Angyalom!
Szóval neked én azt soha
Ki nem inon Illatom.

Ilii szerelmem rabló tőlem
El az ideiem ;
Mert csalfa lett hozzám, egykor 
Drága kedvesein.

E'j boldogul csalfa, hűtlen,
I leli már veled !
N'*ina  sírban lill imád ni
Majd csak elfeled,

Hlrling Gyula.

Aszód kereskedelme.
Sokszor e»--tt már szó e lapok hasábjain 

arról, hogy kér •skodelinünlí pang, az űztelek 
ne n mennek, kereskedőink legnagyobb része 
ívni tud megélni Az a kis rész is, amelyik még 
tartja magút, n készet fogyasztja. Azt. amit aa 
előző években síkéi Ült félre termi, melyet mar 
aktív vagyonúnak tekiniett, most elfogyasztjiu 
Es ez még a .szerencsésebbik rész, mert legalább 
rn-m kénytelen adósságot csinálni, nem teszi 
koezkára ekzisztencziaját hitelének kimentése 
almi. E szomorú viszonyok okául »• lapokban a. 
jelenlegi nyomasztó p -nz viszonyok s ált alánosait 
és ininden leven uralkodó pangáson kívül a la
kosság ind -lentiája, vagy is azon t -nye nevezte
tett meg. mely szerint a h-lyi ipar »‘s kereske
delem rovására zükségleteit nem itt. helyben, 
hanem,a közel levő fővárosban, vagy a szomszédos 
kereskedelmi helyeken szerzi be. így azután 
helyi kereskedelmünk és iparunk nem fejlődhetik, 
mert nincsen kellő mértékben pártolva.

Elismerjük ezen érvek helyessé rét és va
lódiságát különösen, ha derék, igyekvő, szorgalma# 
ipno.sainkai nézzük. Ip írunk valóban jobb sorsra 
ér lein 'S bír kilinbm is inkább csak n piac/, a 
forgal en h nya miatt szenved. Azt pedig, hogy 
stagnálna, épen nem lehet mondani Nem így 
vagi unk azonban k *reskedelmünkel  1 Kimondjuk 
n\illan, hogy az megérd •mii a sorsát! Nem 
érdemes általában a p irtolásra ! Kereskedőink 
nagyon kevés kivétellel - nem üzlet emberek. 
Ezek a világtól elmaradott urak meg \annak 
elégedve azzal, ha ' Vekkel elrendezett, poros 
P"kháll"8 kirakattal biró iizl -tűkben a boldog 
semmittevés nyugalmas napjait élik A belepő 
vevőt szinte idegenül lóg üljük s éreztetik vele, 
Iiogv nem veszik szívesen jövetelei, melylyel 
csendes nyugalmukat megzavarni hí tor voIl 
Vlahogy, immel ám nal keletiedül azu ón ki
szolgálják. vagy (i fővárosnál sokkal nagyobb) 
perczent nyereséggel eladnak neki avult, régi 
módi, hitvány minőségű .íruezikkeket. m *iyt  az 
azután azzal a gondolattal visz ki üzletüduil, 
hogy addig jó lesz, míg a fővárosba héjú , és 
inegfe'elővel o't kicseréli) 4li. Ho-y keresk*  lóink 
a lakosság igényeinek kielégítésére csak töreked
nének is. ezzel már okét, igazán nem merném 
megvádolni. Megjegyzem és folyton hangsúlyozni 
kívánom, hogy: tisztelet a néhány i nzán 
alig egyp ír, — kiv lein -k

Azt kérdezem must már. hogy miért, pár
tolja az ember — a dohok ig.v alván. — helvi 
kereslted Imiinket. Vagy pusztán patriofiz'"iisból 
vegyek én igénvem mk meg nem felelő irut. 
(Ir.agablmn i thon. inig a Pivarosban ha i.-meiHin a 
bevasárl isi lőrrisokit, olj.óboan jobb ít, sz rez- 
hetek be.

N még egvet ! Vájjon megérdeml1' - ke
reskedőink még (*  czi nett is pártfogásunk n ? \lit 
lesznek ők a közérdekében ? Ott latjuk e őket, 
ahol váro-uik kulturális, erkölcsi vagy miy igi 
előrehal.-idasáról van szó. Hoznak e ha e<ak 
nagy ritkán is hazánk, vagv kultúránk olt arára 
csak fillérekre menő áldozatot lis ? T is nek 
valamit varosunk h d ulása. fejlődés'*  érdekében ? 
Pedig el ő sorban ebből is csak nekik volna 
h iszunk !

Hét éve lakom Aszódon, illetve szomszéd
ságában s e/en hét es/.t.en ló vezetet- •, f. n ehb 
elmondott szomorú tapasztalatokra é.< hogy 
ez-k' e mások is épen úgy mint én eljuro t .k, 
mutál j i az. b »gv a köziinseg elpártolt I elylwli 
kereskedelmünktől, nem támo atj i — é< p dig 
jogosan és helyesen — azt. s hogy: tíz lizh irk itt. 
nálunk mind egyig pangemik és fognak s i.aii- 
g-ini mind iiddig, míg nálunk a k“resk d » vilig 
szelleme meg nem '.dlozik. át nem reform ló- 
dik, hazafiasabb, tevékenyebb és üzletie'a-hli ii'-m 
b-sz Sok küzdelmébe fog ez n reform munka 
kerülni unnak a kissehbségnek. melyre észrev-’- 
l-lei ii nem vonakoznik. inelv előtt • mint 
Házi kereskedő és szakember, de inog mint j > 
p dgár és honfi társ előtt is kalapot emelek s 
mely most n m in helyes trón járó sz; kiáisnimik 
mulasztása, hetiy‘lése es iudolenezi j i mint 
oly sokat, szenved üzleti s/e:nponibál.

Egy gazdatiszt.

Hírek.
fiai Aszódon. Az ii<zódi műkedvelői tár

sulat az aszódi p'dgári kör javára annak helyisé
gében felír. 17-én műkedvelő előadással egybe- 

I kötött halat rendez. Színre kerül a ..Vadrózsa1* 
czitnü kitűnő népszínmű.

Negyven éves jubileum. As a«z<>di 
izr. betegápoló és szegénysegélyzó egyict, f hó 
6-án tariolta rendes évi közgyűlését és jubiláns 
diszgyülesét az izr. község tanácstermében Eeu- 

■ ermtinn József elnöklete alatt.. A díszközgyűlés 
| Ünnepi szónoka dr. H a c k e r István vo'i. aki 
| remek beszédében ismertette az egylet 40 éves 
I történetet E beszéd mint az egylet hisztorikti- 

tuának foglalut.i i*  kiv.iő Itecjjtal ár, uin’t az

liikteie.se
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egyletnek e-ak 1879 tői v in t ik hitoles jeg\ző | 
könyvei, az az előtti idők története csak-e be
szédből lesz ismerete*  az utókor sz imára. A 
nagy hat ást. tett beszéli inán n ren I«h évi köz- 
gyűl'*8  tartatott meg. melyen a számadások nn*g-  
vizsgálasi u án a belépő tisztikar uj »ól niegva 
hiszi atott s (dhatárazt ltot’, hojy az egylet 2 
izr 1 ág. óm l r. kuli. vall imi szegény gyerm
ket ruház fel <iz ünnep emlékére. Este közva
csora volt

Az a3zjli vasúti állo-ná3 parkíro
zása. B'zto-i forrásból nyert óstesitésiink van 
arra nézve, hogv az aszódi in a. v. állóin is és 
a javító intézet közt elterülő s most igazán bot
rányossá ki űző tér parkírozása kefejezett tény a 
minisztériumban. A pirkirozási munkálatok meg 
kezdése azouba i íren realdt‘tik el a I lig. míg 
h< indóh izmi tavaszsz il megkezdendő restaurá- 
c/ió építés munkálatai befejezést n nn nyernek 
Te iát h jövő őszig semmi esetre sem Nem ért
jük :i köreik •;! dini miniszterin n ez -»n ügyben 
tapa-ztult magatnriásái. A mai ázsiai állapotok, 
fenn tartása még egy évig, esetleg tovább is, 
nem tudjuk, kinek fekszik az érdekében. Azt a 
közbiztonságot veszélyeztető szemét lerakodó 
helyet, mely még a néhai való Si*a  Pista korara 
emlékeztet, bi»ony illő volna mar eltüntetni, 
Vagy talán az igazgatóság jelenvoltá »ól fenek 
lett inog ez az úgy is ? Aszód és vidékének 
nagv és intelligem közönsége bizony jogosan 
zudult már fel a ni. a. v. ezen vele szemb úi kö
vetett méltánytalan eljárása miatt. Mar egy év 
előtt megígérték az illetékes faktorok ezen jo
gos sérelem és panasz orvoslását s most épen 
ott vagyunk, ahol egy év előtt voltunk es ki tudja, 
meddig leszünk még olt. Csak egyet nem értünk. 
Azt, hogy elölj íróságunk, mint rendőri és köze
gen légügyi Irito<ag ne.it sz-»i bele ebbe az ügy
be. R ndszibilyozz.i meg a m a. v. »»t. hiszen 
közvesz lyes iilhpotok azok, amik ott uralkodnak 
8 talán város rendez si szempontból is lehelne 
hz h térségen felhalmozott piszok és szemét 
gödrökhöz s.;ól mi az elölj írás igá ik. Végtére ne 
várjanak precedenst hiti, hogy sötét este az 
utazó közönsége ott, agőlrök közt kitörje a nya 
kát. vagy valami ott rejtőző csavargó által le*  
vetkőzte t**ek.  Egy er’dyes komoly hangú felirat 
talán s giten * a dolgon.

Eljegyzés. h^ppr Gyula január 6 án el- 
jervn íilelw Szidóniát, Bleier Gyűl • leányát 
Versegen.

Gyermékgyilkosság gondatlanságból. 
Rémes mollon akart megszabadulni egy némber 
bűnös szerelmének gvümőlcséiöl (’ .inko'á i, a 
múlt napokban Özv. Szabó Istvanue, sziil. Színü
ké Rexsehei a szívtelen aiiv-i, aki a limit év 
(leczeillber hó 27 en ••jj«*|  |*_>  órakor min' a 
nyomoMB megállapította - lakásin egy fi i yer- 
meket s/ült. ki — ál’i'á*a  szerint vétkes gon- 
datlimsaga következtében — meghalt. Hogy 
miképeii ? Arra nem tud válaszolni a gonosz * 1 
an\a. Azt mondja, hogy a szülés „mán elaludt s | 
ez alatt az idő alatt Imit illeg. O aztán. lelve 
a törvény kezétől, s kis holttestet egy általa ke 
szilen ladikahan rilhabi takarva, elásta az 
udvarban levő burgonyás veremben. A rendes 
időre szüléiéit csecsemő az orvosi vélem *ny  
szerint szülés után I ériig, vagy tovább is é|t. 
A kis Imii testen kiil- rószak nyomai nem kuszá
nak s így valószínűleg párnák közt fulladt meg 
nz orvosi vélem my szerint. A bűnös anya a 
terhességet, mint a szülési is titkolta. ivÜlönbeii 
beismerésben v.m.

Népesedési kimutatások. göddlöi já
rás ferlllelén a következő adatokat foglallak ma
gukba az 1901) évi anyaköiy\i változásokat fel- 
tiintmo ki imr.itasok : I, G ö d ö I I ö ti az 19)1 
évben Bzíilr -lt 272. meghalt 161 egyén A sza
porulat telni 110 egy m. B ízasslg52 kő1 letelt.

2. (' s ö m ö r ö n az 1900 évben szüléiéit 
212. no gliali 121 egyen, szaporulat tehát 121 
egyén. Házasság 30 k

3 Aszódon az 1900 évben született 127- 
M- h’ilt 81 egyén. Sz tp írulat telni 43 egyen 
Hezas-a. 22 köteleit.

4. C z i a k o t a n született 139. meghall 98 
eg\en. Sz.tpmu nt tehát 41 egyén, Házasság 29 
köie tett.

ó. V a I k ó n született 119. meghalt 130 
egyen Fogva'ek 11 egyen, Hazassag 21 kötetett

6. B o Id og o n szül •tett az 19 K) évben 
93, meglnl' '(15 egyén. Sz'porulat Nini 28 egyen. 
Házasság 15 köttetett.

7. D n m o n y b a n született. 63. ni'glialt 
45 egyén. Szaporulat 18. Házasság 9

8. S z a d á ii szülőiéit 55. Meghalt 35 
egyén. Szaporít! it 2.) egyén. Házasság 11 
kötetett,

9. I k I a d o n szüleM» 38. meghalt 16 
égvén. Szaporulat tehát 22 egyén. Házasság 5 
kői eleit,

Merény'et ogy gazdatiszt ollon Kicsibe 
műit hogy egy hivatását telje itő gazdatiszt a

minapában gyilkos merényiéinek nem lett áldó- I 
zita i Verseghez tartozó K'rek-haraszt pusz'áil. 
H írváth P.il kaszaiért u_y mis k ••$-««! támadta | 
meg Z •h-nc-iik Jan >s béres • ad/erl. mert az ra- ! 
gtszkodva szolgálati sz-r/.ö I •síiidtöz, neiu volt 
li ijl indó őt «»|hoj a ani i sz >i; ilath >| y okún 
nyait kiadni, s midőn lolakodo m uavis-lete minit 
az irodáéi kiutnBitlatott. öli uirott a gyauui- 
laniil álló kftsz i.uhjz és egy esizm ja szárából 
előrántott kissel a kezén megs •besitet e A ;.z- 
d Hiszi azo'ib-m mm vesz e ia lélekjelenlétét, 
megragadta a m ‘reiiy.ó johját és kiesne-irta ab
ból a kést, A merénylő átadatott a esemlőrsegm'k.

Aki az exlex . I nt megtagadta az 
adófizetést. R J Rikos csabai lakos büntető 
ügyevei foglalkozott a alpokban a hpes'i kir. 
ítélőtábla. Olvasóink előtt ismert az ügy m’g 
azon időből, midőn a/zal a p.*sfvidéki  törvény
szék tárgvahísa alkalmival bividiben foglalko'.- 
tunk. A törvényes fór n ik ioz rigiszko l-*  p dgir- 
társ ugyanis meging alt' az ad 'fizetést a miit 
évben, hivatkozva az exlex áll ipotri es ellen
szegült az ndóbehajtó közegeknek. A p<‘Sividéki 
• '•rvényszék annak idején el is ítélte azonban a 
kir Ítéli) tabla most felmentette az ellenszegülő 
polgári, mert — mint az iiéb-t indokolásában 
mo’idj i — az állam hunion adó1)‘hajtási jogi 
a kérdéses időben tényleg problematikus volt s 
vádlott ne n annak megk irosilásár i törekedve 
tagadta meg a fizetést, hanem mert abban nz 
id'dh'ii a törvény által fizet‘sre jogszmüleg kö
telezhető nem volt.

Pöstmegye köíigizg itlsi bizottsága 
f. hó II) en délelőtt ülést tarmit. Beiiilzky Ee- i 
rmcz főispán elnöklés • mellett Az ülésen ott 
voltak: báró Prónay Dezső, B iross P.il, Főrster I 
Aurél és m isok ; a főbb tiszt viselők körül: Be 
niczki Lajos alispán. B dlágh Imre ijszii főügyész. 
Eaz‘kas Gusztáv fojegyz >. D.i • • íviczky László, 
Kom oiy Kálmán liszteleth-li főjegyzők.

N igyobbára csekély jel mt.öségü feleb- 
bezéseket iu’óztok el

Barc/.y László p ‘uzügyigtizg'tó bejelentette, 
hogv egyenes adókban d ••ezeinber hónapban 
643 735 k 'róna 57 fillér folvt he. inig L899 de- 
cze iiber bán ipb in 66)04) korona 98 fillér; igy 
toh ír a befizetés 19)ü ev deez“inbeia li Miapjában 
25.2.14 korona 41 fillérrel csökkent.

Tóth József pestmegyi kir tanfelügyelő 
bejelemette. hogy az elmúlt h maphan 46 feleke
zeti es községi iskola részesüli, államsegélyben.

A kerepesi szakaiás mjgkótése A 
kerepesi szakadás megkötési m.rikalaiai befe
jeztem! tek. E munkálatok törvényhatósági elő- 
legb >1 eszkö öltett'*k.  s rajok né ve a helyszíni 
f<4ulvizsga|i a l'. é. január 18 m d. e, 10 órakor 
lesz. A bizottság Kerepes község házánál fog 
találkozni. A bizottság eln ike Kipcz> Vilmos 
foszolgabiró úr, tagjai, a m. kir. állam -pitószeii 
hivatal, a kir korona uridilo.n és K-repes köz 
ség egy-egy küldötte Igazál '»rv"nd »tes dolog, 
hogy e mit ikálarok Illír bef»‘j'*z ‘ptt.‘k. \ tavaszi 
nedves iil í ugyanis n dk ilők is n-H v -széli Ivei 
fenyegetné az érdekeltséget, iivlv különben a
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KURAS PÁL temetkezési vállalata
Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűblől n leuelegánsal.l. . 

kivitelben. Állandó inklárt tart mlii<lení»*l«  l»<>,»<l»<>1. Erez 
keményfii. fényezett fen.öf.i koporsók minden nagyságban.

Szoba beluizfttok, .ravatal felállilás, a személyzet dísz egyenruhában, fák
lyával. ____

Temetések 100-koronálól 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfog,ultutmik.

(Jyaszjeli'iifések egy óra nlntt szállittnlnnk. 1-62

8:ijíit készítésű
<IImz.<“h <’-h polu'Al'l l>útoi-oli

kHjihntók » legolcsóbb szelőit, óri.kon Ászodon, Kur&s l’iil épület és niiibutor hrz- 
tulosnél

tavasa próbáig most is kétkedéssel fogadja az 
eg«*Z  épi l.ezés s nem hisz me.felelő voltán k 
Majd megmutatja a ..liv-ik.*  ••.*.  h »g\ a mérnvki 
iil lőm i ívn ik. sa.-v a< rgw.'rü gyakori iti &»’• 
fogásnak — in«*ly  az a'-»oi. didi !•• vezetést, 
tartani a kérdés egye I il biztos megoldásának, 

va:i e ig«za.

Szerkesztői üzenetek.
Aaon tisatoU leveloz5itikot, i kik ritkán köri

nek föl l».Huniakét < n kik t"V’ib h-i is .apunk in inkntnr*  
siti oiiitmu ni ti ii. k tiÚií, korosíék ((>1 
lapunkat ilolgozntnikKtil uyakrabban.

8 y. Péozot Kérjük, lioyy n papírunk csak az 
egyik oldalára írjon.

Gara. lLfyíin»*rre  kérjük önt is.
G. K. Isanzog. Ni-hnny unprn szívesen áiori^edjük. 
W a Kényes dolog, azonban, liaesak lehetséges, 

elintézzük.
8i. M. Göd illő Az egyik bevált Egy kis .simí

tással jönni fog. Szivei Híreiméi kérjük azonban addig, 
inig sorra korül. Tul vagyunk halmozva.

W J. Ebben a nagy )iid«gben tessék kissé mele
gebb érzést beleönteni.

Gy T. Pásztó. Nagyon is divatos — csakhogy 
nem Pasztán.

F delóH szorkosztó : Nyiry Lajos.

V. 234 3 számhoz. 1900.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági vég-e’iijtí ezen
nel közhírre teszi, hogy a gödöllői kir járásbíró
ságunk I9.) l évi V. 214 3 számú végzésével 
Dr. D e u t b c b S i m o u ügy ved által képviselt 
K o t z ó P á I f'dperrs részire Dér z b a c h 
Pál és társ a alp *res  elleti 13.)) kor. köve
telés ód jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás foly án alperestől lefoglalt 2)M korra 
becsült, ing is igikrn. a f •ntidéz-it gödöllői kir. 
járásbir'í.s ig fenti számú végzésével az árverés 
elrendeltél véti, annak főlülfoghiltatok köveleléstr 
erejéig is, a mennyiig*.i  azok törvényes zálogjo
got nyertek volna, alperes lakásán C z i n k o-
l a ", iolytatólag pedig a Pótlók féle „L> Kdo- 
méterhez*  czimzeit vendéglősnél leendő megtar
tására h itáridoiil 1901. évi január ho 2L 
napjának délutini 3 órája tűzetik ki, mikor 
n bíróikig lefoglalt locotn >bil es cséplőgép s 
egyél) ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz
fizetés mellett, szügsig eseten becsíron alul i» 
el fognak adatni.

Felhivatn ik mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok v •telaráb'd a végreha.ló követelését 
megelőző kielégittetséhez tartanak jogot, a meny 
nyiben részükre foglal is korább ni eszközölteti 
volna és ez a végrehijtád j‘gvzók inyvból ki 
nem tűnik, elsőbbségi b-jeloleseiket az arveres 
megkezdéséig alóiroU kiküldöttnél vagy írásban 
beadni, vagy pedig sz íval bejelenteni tartoznak.

A törvényes a hitáiilo hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztéséi követő mipt'd 
számittatik.

Kelt G i I illőn, 19)1 évi január hó 5 ti apján; 
(P. H.) Bölil Ambrus s. k.

kir lar. végrehajtó.
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Pártoljuk a magyar ipart!

.............. i nuircziiis hóban 
árjegyzékem szerint vagyis a 

szállítóin n. in :

Von szerencséin a n é. közönség be
cses ludomámira hozni, hogy a papíráruk 
!$><><>. <‘vi oIiImIh'I Ik'» I tóöl 

tlS "-ni <‘in«‘lk<-<ln-li az általános 
(béremelés és szén drágulás lolyliln. I)a- 
,ozaia ezen áremelkedésnek azon szer ne-es 
helyzetben vagyok. Imgv igen jó miilöségll 
papírjaimat, a 1899 évi 

ikibocsájiotl í 
régi árakban 
írópapir. hivatalos alakú ; a legfinomabb 
hazai gyártmány (viznyomással) 500 iv ára :
1. sz. eoncept sima 1.90 ’ .............o-n
2. . „ reezés 1.90
3. . hófehér sima 2 80
4. , , vasúig 3.
5. „ „ reezés 3.30

• fi. . légiin. Miniszter8.50

sz rózsaszín 2.50 
„ kék 2.50 
„halvány ziild2.5O 
„ köz. ii oilni 1.80 
., vastag ,, 2.20 

„ .. 2-50

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Csomagoló papír, erős, barna, 100 iv 1 t'r 
50 kr. szürke patent, 100 iv 2 frl. erős 
kék 100 iv — — — 2 írt 50 kr.

Fe'ii-Onk. a. in. ! „Jegyzői iroda", „Iroda" 

~ .'l'an.icslereiu". „Pénztár1*,  „Bemenet", 
„Kiménél", stb. kemény lemezre húzva 
-- — — - — — 15 kr.

'Qumiiii arabieiini kivonat: kis üveg 10 kr, 

nagy üveg, ecsettel - — 85 kr.
Jtaiósp ipir, legfinomabb fajta nagy Medián 

alakú, 10 iv ára : rózsaszín és fehér 20 kr, 
Karton 50 kr.

írónők, 1 t.ucz.at ára : fehér fában 8 kr., 

hársfában líi kr. Hartmutli-féle 1, 2.; 
3, 4 és 5-ös 1 tucziit 60 kr.

Színes ironok : piros, kék. zöld, valamint 
kék és vörös egy fában darabja 8 kr.

Ironliegyezök. igen finom darabja 25 kr. 

bonvédő, darabja 4 kr.

Levelpapirok, e-inos dobozokban. 50 papír 
es 50 imrlték : 1 dob >z ára : 0.50, 0.60, 
0.80, 1.10, 1.20. 1.50 frl és feljebb.

-Ostya. 500 drb. skatulyába 45 kr.

Rajzszegek, egy doboz 100 darab 45 kr.

Tinták : Anlbrncén téiita. legfinomabb, igeu 

fogékony és e.-övizzel l'elbigithaló - Írásnál 
kékes, később koromfekete literes
korsóban 50 kr. 1 literes korsóban 1 fit.

tigvszinitén minden u papirszakba vágó 

■czikkekei a legolcsóbb árban szállítok.

i< íjliSnlo” J
.egy doboz igen tinóm 50 drb levélpapír 

és 50 drb. boríték • körönt*.

Önborotváló 
Önborotváló 
Önborotváló 

l’jonn ni Nzali.iil.ilinnzoit horotvi vé(lkészlil',kkrl 
Minden voszóly kizárva meg gyakorlatlan 
Léméi is. Szór- -s börbeiegségektól védve, 
II) l\«*k  tertoztrlés álhil sz;irilBIZI:iil):ik. Legké- 
ii\ct nfSfbb boroiviibis minden időben es renge
teg l.ölls H'-k lukaritiisa !

Meidieinlelési íir 2 fr» 10 kr. a pénz elő
zetes beküldésé vngy niiinvét melleit S i I b n r- 
s t <• ; ue< s.‘gllgvi intézeté, B’cs, IX. Roh-

En Csillag Anna

■ v-utlinór hov. -z«, .-riári l.un luy I ujúiini'ttl. o nn-lf nz á :«>_n 
vli. l.'l. p.<i< i '. |4 |i.,vi Im-zn .Juta nlan n<> I i.-.ov 01 nyii I : ..
c,birc-r.. ,,,(, .. . y v;i|,, s/j-mct i.-niortók el a l.j..ilml-

I I > ellen ■ 1 n .o e z ■ src, ura ital u ■/. ikajll niom> »>'>,; i i . ..
.1 "ival Iih z:t I:: au a y a haj. nini a .z.ukali lerin • '<• fc. .

•••«•:« II ie.g ineyaj.l niu i| -.tol a korai <wil*  Ö a ■•». |

Egy í gt ly ára 1 frt, 2 frt, 3 frt. 5 fit. i
?t,ji?lkiii(l.'s r-pen'-n‘ az cssírr r'ö-’C’rs bilúi’dÁs" 
aeten vagy iws’a-u'anvéttci a vi'ág m'ndcn iramaim 

a oyá'bol a hova a megrendelések intéz. d.!ö.Ó

CSILLAG ANNA.
PÉCS | SFILFRÍ5ASCE 5

/ vériÍ-.Z.Í i t<> IfilxIrxtMiii
/ évtizedek óta el vannak terjedve az egész világon s kevés azon család, a hol ez a páratlan 
/ házigyógyrzer hiányzik.
/ I*!  labdacsokat az orvosok kflldnKsen az olv hajó! n <1 ajánlják i -i ' nehéz eménztésnek s
/ dugulásnak következményei, mint pld z.i..n epekerinycsben. m 'ijí •. ;<■);. njdk. i-zélbántalmak, 
/ kólika, aranyér síit. slh.

f Vórtis/titó hatámiknnl fouva I.: r < .e.... vér- egényf-ég esetoib.m s
rz óbból származó t ájaknál, mint ideget, fejfájás, Kánkor stb. E vérlis/tii" h.puncsok nagy előnye, 

ho-.’V szelíden liánt', fnjd'ilmat nem okoznak s így a leggyong.-bb szeivez.eitel hi." egyének, sőt gyerme
kek is Imtran Imszn. jhatják
I doho.'j mely 15 labda ••bél all 21 kr. 1 t 'keres, m»lv 6 doboz lfrt 05 ' r. A pént előzetes beküld >se 

után bérmentve: 1 tekeicj 1 frt 25 kr 2 tekercs 2 trt SO kr. 3 tekercs 3 irt 35 kr. 1U .tekercs U rt 20 kr.
OUfiT' Hiiszmilaii iit.-isilas im-r|ekelvo

1 Egyedüli kée-átő és szótküldósi főraktár

1* K I £ II < > I’1 «J. x <>j»,y.-z<*i,tái,ll
Béea, I. Pirgerstrasso 15

Elterjedtségüknél fogva e labdacsok a legkülönbözőbb alakokban én nevek alatt uténoz- 
tatnak. tehát mindenki csak P8ERHOFER-fóle vértiszt tó labdacsokat kérjen, s csak 
azok valódiak, a melyek dobozainak fedel m piros színben .Pserhofer ‘ kézírása látható’

f*

SS

I’Á-V 'V J'-'V i'J
|i [fen 0»h 3;est V., lipiH körűi 8

Epitö anyagok:
mész, gipsz, porthindi és román ce
tliéül. fali tégla, tető fedlelliez. kál- 

. riínv, sodrony szövetek és keriiásek, 
f szúrós sövény sodronyok,

kehlheímí-

keramit-

metlahí és

cement la;iok.

Tűzálló chaniotte téglák, (dia- 

motte agyag és chainotle liszt.

Mint különlegességek:
oppelm porlhind cement agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatok.

Betoiiirozásoknl, kövezéseket, va 
i laniint gránit lerazzó múnkákat jutá

nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 
I 21 —52 ingyen.

Budapesten. V.. Lipót körút 8-

M • *r  jt! »’íah'; < a gil illői iivnrdóm- 
b fi (Gizella u 31 ) íh Hevesen átveszek. 
Ir>l :i síi'< ni >i vir» fe világosit is.>.<kul is 
készségnél szóig il >'<.

a

ÓNK*  IJgysziutmi

Jmányosi lirlnm «-l sitiin lolt
mindennemű

1> ili Óm Inkorit*lint vök
elkészítését a legrövidebb idő alatt.

Vidéki megrendelésekéi utánvét mellett, posta 
|öi.diiltáynl eszköztől,. Meg nem felelő árut kiese 

rélek a vagy u p mzt visszaszolgiiltat.m).
Községek rész u-e egv negyed évi hitelt nyújtok 
azon megjegyzéssel, Ilii a’ rendelés u jegyző és n 

bíró ur iiláirásávtd történik.
Kiilötiös figyelmébe újául un nyomda vállalatomat 
a kő-sági jegyző urak figyelmébe, amennyiben 
nyomliitvútijokiU szállítok a legrövidebb idő 
alatt a jegyző ár saját, beosztása és külön ren

delése utál).

A n. é. közönség becses megrende
léséi kérve, maradok

kiváló tisztelettel :

<31 51© Sj Zj
0133 wMi Hinw- é*  papirkereskodése 

(Pí'slniegypj

B L I S T I L L í-------------------

i.-ih.-i Im-x.Ómí vúll.>l>itn GSH<l<il|<"»n, A’Áozi utexu-4(10.
Miudeifimmll kopoi-nok luiphutók érez, kéméiiyf:

seb.b nagyobb mértékbeli.
Szemfödelek, virágok, szalagok, koszorúk, viaszqyertvák

nvi.on'hn V Wemélyzet disZI!B e1!.v,'„nl|llll,i,. „ gl ,ísXchí m!ll.,u fáklyával 
' J vüul l I L ilves kocsi akar valókra is minden felszereléssel elfog.ídmtik.

A g.) ■mzp'|1'nt.?s,.k ,.gy óra uhut elkesziltetoek a logjutfm.voHabli arak mellett.

Nyomatéi' az aszódi javító aüt kiiayvnyomdnjábim.

E I > E TB®

--------------- -- --------- wz.mti.
a, fényezett fenyőfából kis-

41-6>


