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Mezőgazdaságunk s a kereske
delem.

Egy európai lürü államférfin mondot
ta nem régiben azon az igazságnak min
denben megfelelő szavakat, hogy a legne- 
liezebb helyzete ma annak van, aki a 
földjei után akar megélni. Ezek a nagy 
jelentőségű szavak nem csupán a mezei 
gazdaság mai víils.igos helyzetére vonat
koznak. Németországban ei nem lagad- 
ható az agrártörekvéseknek minden léién 
való érvényesülése, mégis beszámítva azt, 
hogy a német bddmives nép útban van 
a jólét, a hold.>gn ás léi.) - nap-nap 
után hillani olt is panaszokat, melyek a 
tni földmives- és birtokos-osztályunk pa
naszaihoz meglepőim hasonlítanak. Otl is 
mini miiünk általános az a nézet, hogv a 
löldbirtok a mai gazdálkodási rendszer 
mellett, nem fizeti ki magát. A termelő, ha 
piaczra hozza termesét, alig nyer rajta 
valamit. A közvetítő kereskedelem hasz
na legalább i> jóval nagyobb, mint a ter
melőé. Pedig hát ez az állapot viszás. 
Igaz, hogy ti kereskedőnek is kell a ter
mékeken nyernie, de hogy ez a nyereség 
több legyen, mint amennyi azé. ki elve
télte a magot, mu-ik.iltatta a földet, le
aratni, magtárba gyűjtött,, a termést ke
serves fáradtsággal, hozza hónapokon át 
koczkiValta immkájanak minden eredmé
nyét, az ellenkezik a méhányosággal.

Az agrár - törekvések egyik sarka
latos létele : a fogyasztóknak a terme 
lökhöz való közelebb, hozása : Tudtak jól 
az agráriusok, hogy a löldbirtok válsága 
nem fog addig meg.zílnni, a inig e.tnező- 
gazda.nl <i termékeknek a közvetítők kezén 
keresztit! vezető hosszú vnndoruljat meg

i nem szüntetik. Kell azért is, mert ez állal 
’ a termelő is méltányos árt kap termé

nyeiért, a fogyasztó pedig olcsóbban kap
■ .ja kézhez. Ez a közös érdek a csirája a 

nemet földön immár nagyszámú és folyton 
szaporodó értékesítő sző-etkezet dinek 
amelyhez hasonlót már nálunk is létesí
tenek.

Azonban ez még mindig nem koronája 
az agrárius törekvéseknek. Vannak egyes 
jelenségek a mezöga-dasági életben, amik 
gondolkodóba ejtenek. A mezőgazdaság 

i egyoldalúsága még talán nagyobb baj, mint 
a közvetítő kereskedelem túlkapásai. Kü
lönösen szembetűnő a magyar földön, a 

; föld művelőinek és a föld birtokosainak a 
l régi hagyományokhoz való ragaszkodása, 

s az azokkal szakítani nem akarás. Pedig 
i liát a gőz és villám korszakában élünk, 
I amidőn minden talpalatnyi t. rnok, minden 
j pereznek, minden legkisebb eszköznek 
j kell, nogy meglegyen a maga rendeltetése. 
! A napi élet számtalan oly' eseményt idéz 
1 fel, amiből meggyőződhetünk arról, hogy 
| parányi dolognak a helyes kihasználása 
I sokszor meglepő eredményeket szülhet.

Ismeretes, hogy Budapest piaoza ki- 
I csínyben képe az egész ‘ország kereslte- 
j delemének. Értjük a kereskedelemnek azt 

az ágál, mely szoros összefüggésben van
■ az ország mezőgazda-ágával

A figyelmes szemlélő hamar rá jön 
arra, hogy a magyar piaczon oly terme- 

I kék, melyeknek elő dli.asa a mezög izda- 
I sági tevékenységnek egyik mellőzhetetlen 
| kiegészítő részét kellene képezniük kül

földről kerülnek hozzánk. Budapesten grasz- 
| szál a szerb baromfi, zöldséget pedig 

1 Olaszország importál nékütik. Hát bizony 
(■/. szomorú dolog. Nem is szólunk arról,

hogy itt nálunk, sőt vidékünkön is leg
nagyobb részt a közélelmezes napi szük
ségletét csaknem kizárólag a fővárostól 
fedezi, természetesen méreg drága áron és 
nem is mindig jól. Ki is gondo'na arra, 
hogy nálunk nagyobb szabása intenzív 
konyhakertészetet rendezzen be. Pedig 
mily jövedelmező üzlet lenne nz !

A kis gazda még csak ráfanyiilódik 
n baromfi tenyésztésre, de már a nagyobb 
birtokosok nem tartják érdemesnek vele 
foglalkozni. Es igy van ez a mezőgazdasági 
éleltel kapcsolatos minden más téren is. 
Állntienyésztéaünk általában véve nem 

elégiti ki a várakozást és az igényeket. 
Mezőgazdasági iparunk egyáltalán nincsen 
pedig hogy mily hordereje vau a mezö- 
gazdasagi ipar fejlesztésének, azl csak az 

: tudja, aki ismeri az agrárszoczialis moz
galmak indító okait.

Nemrégen jelent meg egy figyelemre 
méltó munka, amely rámutatott arra, hogy 
a magyar gyümölcscsel mily sikereket le
helne a külföldön élérni, mily könnyen 
meglehetne hódítanunk a külföldi ‘gyü
mölcs piaczot. Van gyiimölos kivitelünk 
azt el nem lehet tagadni — de nem oly nagy 
mint a minő viszonyainknak megfelelne. 
Látjuk, hogv a hti gazdáink a gyümölcster
melést az Alföld és a Dunámul némely 
vid‘két kivéve teljesen elhanyagolják. Más 
országban a nép a gabona mellett egy 
formán megbecsüli az ízletes gyümölcsöt 
adó fát is. Kárát nem is vallja.

Azl hisszük hogy az agrárpolitikának 
a közel jövőben nem lesz sürgősebb és 
fontosabb,feladata, mint néptlnkel|kinevelni 
a mondott irányban. A földinivelést ki 
kell szabadítani mostani^ egyoldalúságából. 
Akkor mezőgazdaságunk a folyton nőve-

tgy kis tévedés.
Irta ; Ilollósy Mihály.

Küszöbén áll •.•lant i legk'-lemetlenebii mwg- 
lepetésm k, mely abból állt, hogy üres zsebbel, 
nyakig adósággal és elcsigázott hitellel köszön- • 
tö’t ram nz ujeszion-lei boldog ünnep öröme. i

Elszomorodva ültöm asztalom melleit. 
Szórakozottan doboltam ujjúimmal az elöltem [ 
heverő napilapon s n<g\okat ásítva futottam 
végig at apró hirdetéseket.

De nini! Mi ez ? . . .
wPéiiE köles*  nt. kezes nélkül szerzünk min- ; 

<len irániban, legméltányosabban. gyorsan es 
diszkréten, heti törlesztések mel
lett is. Értekezés egész nap. Szőke fele 
bank bizományi ÜgyvivŐseg. Sas utcza 20.

— Zseniális hirdetés ! — böktem ujjammal 
ni apró sorokra, iiáihu! . . .

Nem is haboztam rossz katona módjára 
peresig sem. hanem fogtam kalapomat b izgatot
tan siettem megostromolni a ram nézve egyetlen 
pénzforrást.

Csak a Sas utcaiban hökkentem inog egy 
pillaniiirn. — [Jgydiis szórakozottságomban és 
a nagy aieteég közben a lapot otthon feledtem • 
most 15 megnyerhető karambol-partiért sem 
bírnám megfejteni. hogy a házszáinmal hányadán 
vagyok és BzerencsetlenBégemre a \\ H theim 
Hzekiényeg ezég neve is csak a szivárvány 
valamelyik Hz.ineképen játszott emlékezetemben. 
Ha tíz ha hu /., h . harminc/, töprengtem magam
ban, van nulla a végén, nz szent. Eh! hiszen 
l»em Jeni .sál ni ide nz utcza vége, majd csak I 
megoldom en » gmd usi csomó',ha tapoxaiódzok. |

Benieg)' k . pl szám alá, invgn *zeiii  a ■ 
|utpu ul.it álló lakú j Cs.duigj m talá

lok a 8 ik ajtó alatt valami „Barmi Elemér*  
banklÍHztvis«*lő  nevére szóló névjegyet.

— Síimmel ! - dormógtem Kezeimet vígan
dörzsölve es es tkh im.ir líMC.sőiigetielit.

Egy esitri szobalcány nyitja hm iíjlót.
— Barna Elemér urat keresem.
— A nagyságos urat ? Tessék befáradni az 

irodába !
Benyitok s otí egy köpezös jóképű öreg 

emberi találok ki illedelmesen f láll. csiptetőjét 
orrain illeszti s vizsga szemekkel tekint ream.

Jóe-tet! Bírna úrhoz van szerencsém ?
— lgi'ii uram. Miben lehetn k szolgaiamra ?
— Bi oayos ügy indított uraságod fel

keresésére, mire nézve a napi lap apró hirdetése.
Ah ön? — szakit fedje az öreg ur mo

solyogva, mig barátságosan néz végig teiolól 
talpig. — Van szerencséin. Tessék helyet fog
lalni ! — s az átellenes székre mutat.

Az öreg úrral szemközt foglalok helyet.
— ön tehát az apró hirdetések végett 

kereset fel engem? . . Szép. Tehát komoly 
szándékai vannak ?

Kérdőleg tekintettem reá.
— S mert — folytató ünnepélyesen — 

bármily eshetőség után is a teljes titoktartás 
lo vagina kötelességünk.

— Nagyon természetes, —J feleiéin hely- 
bonhagyólag

— így hát első sorban is kérem becses 
nevét és aílását •

— Eehér Dániel festő művész vagyok.
— örvendok, valóban örvendi k ! Nevével 

már gyakran találkoztam az ifjabb gárda cz»>. 
lebri’as-i közt.

— Ez hízelgő teám nézve — válaszoltam, 
büszke ön rzettel.

Se.ami sztT.'iipég u - ..u ! - nyájas- 

kodotl a jó öreg. — De hogy az ön várakozását 
kidé iisem, térjünk nz ügyre. — Biztosítom, 
hogy nagyon kedves, előkelő és nem tiilviígosaii 
etr.anezipalt, a mi nagyon is megbocsátható 
tekintetbe véve annak előnyeit a inai jrapucs 
világban, — jegyzé meg jóízűen kncziigvn derék 
szomszédom

— De kérem — hebegtem elképedve.
—• Nos igen, est mellékes részletezni, mert 

ön sxemélyesen is g.\Üjtlv*t  arról elegendő bi
zonyítékot. — Do fontos dolog minden körül
mények között a pénzkérdés is> akárcsak a há
borúban.

— Bizonyára A mi engem illet . . .
— Ismerem e művészek igényeit — foly

tató hévvel, — » nzt is tudom, hogy gyakran 
pénzzavarba jutnak önök.

Nagyot nyeltem.
— I>‘ ez csak n fiatal lélek könnyelmű

szárny-dósa. Rossz szokások némely erényhósök 
előtt: én azonban nem ítélem el.

— Nagyon r»ép de . . .
— Kérem n fedezetről majd én gondosko

dok. inig a dolgok megvábóznak. Vr.gyonllag 
elég szépen állok, hogy a boldogulás tóié veze
tő útját előkészítsem.

— Ebire is fogadja érte hálás kósiönete- 
met — dadogám felig hálálkodva, félig kétségbe 
esve, mert száz forintért nem bíztam volna el
találni, hogy mire való tulajdonit épen e nagy 
ienékkanyarilós.

— Sajót, s(mi» érdemel, mert hiszen mtodezt 
úgyszólván önzésből teszem Nagyon szeretem a 
kicsiket s nekem ki agglegény vngjok lehet-e 
nagyobb ör>n>im, mi it o<b><g « le nii ót.

— A klóik t? — kérdem elaniulva.
— lg n a kis mokuskamat, mini beczéió- 

l»*g  őt n wzni szoktam.

gazda.nl
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kedö knZ'Ziikséglet minden kívánalmát ki 
fogja tudni elégíteni.

\ nepbe üzleti szellemet, kereskedői 
tulajdonokat lielécsepi gtetni a jövő feladata.

Az urhatnániság.
(Kgy tisztviselő levele.)

E lap egygyik utóbbi számában ,Nyo 
in o r- czim akut megjelent igaz es őszinte 
t.nta.inu, szépen és nagy gombiul megírt vtu-'-r 
ezikkie t. szerkesztő ur riigedcuiiével a követ
kezőkben óhajtók válaszolni, illetve azt a követ
kezőkkel kiegészíteni

A magynr középosztály pusztul »-ar«»l s a 
magyar tisztviselői kur. a honol aciorok osztályá
nak nyomasztó tűrhetetlenné vált helyzetéről sok 
szó esett már a négy folyam es imrm a bérez 
honában. Sok toll kopott lénia fogyott azon hal 
\nsxhletett es életrevaló, egészséges es egész
ségidén ideák, insnió tervek folszinrc hozásain n, 
a melyekkel ezt n nagy /-leibevágó, nehéz tar 
sadalmi kérdési megoldani akarták.

Csak egyet említek, a mit a bajok kur- 
forrásának keresésében minduntalan emlegetni 
hall az ember, mint olyan kórlilmúiyt, a mi 
középosztályunk pusztulásának 'gyik fótény**-  
zajéként felhozni ik. Az igények és a megváltozol 
viszonyok követ ig-uyek, a mikhez alkalmaz 
kódunk — ha élni aha: illik .kötelesség. azok 
kergetik anyagi vessed I nőkbe, adósságba, rom
lásba nenizetfentartó társadalmi osztályunk ezreit.

Drága az ele', a lakás, a ruha. az. élelem, 
a g\eriliekneveles, a szórakozás es a jövedelem 
kevés, nz igényeknek al g egy tized részén*,  
hogy elegendő Es a nevetségesen csekély jö 
védelemből az let elemi szükségletein felül még 
társadalmi kötelezettségeink is v.-hiii «k.

A honoratior le i ( zt veszem például, mert 
a magyar tisztviselő k .r a magyar közép 
osziál\) tagja a var»s sok és különféle egye
sületeinek, Ónért hiába sok ember szamara kell 
elnöki tiikari es választmányi tagsági pozíció, 
azért v ;n sok- <-gyt süléi) mindezekre szép sum
mát fizet az évi il'e‘m Hiy'hől Ezen egyesületek 
azután versenyeznek névmással különféle ünne
pélyek. k ncertek. balok, joaruk. fingok *és  csa
ladjaik szamára) tartusában, amelyekről a tiszt
viselő férj és a legújabb divat szerint öltözött 
-migvs igos a-szom " nem Itianyozh <tik. Az elité | 
bálokon, s a tó ég tudn i megunt id mi még: hol j 
mindenütt meg nem ieleimi. egy a kinézésflel, 
az élve eltemet'vte.-se|, No meg az asszony 
rimánkodasanak mely modern f rj tt Ina ellen 
alkui ?

Egyszóval/ itt a mi kis vidéki varosunkban 
szegények vágtunk ugye, de jól élünk. Szidjuk 
a k rmanyt hogy nem emeli kellőkép a fizetést, 
bog) nem nevez ki bem diliket egyszerre a VI ik

—A kis mokuskájái ? — kordém elszór- ' 
nyüködvv Bocsánatot kérek, de en első Kor
ban .. .

— Uram ! nem élek vissza türelmével. Nos 
igen első sorban legyünk tisztában a hozom;íny
nyal.

Nőst Imjt ki a szög ;i zsákból. Egyszerű 
és világos l«n előttem a helyzet. E jó képű úri 
emoer bizonyára valami inirikus kihizisiio mié 
zet vezetője, s a mint veszem észre reá.n feni a 
fogát.

— Kap a leány egyelőre tízezret . . ,
— Szép pénz vágtnin közbe, de én 

magam ez idő szerint kevesebbel is beérném !
- Ah uram ’ kiáltó ő boldog meglepi 

téssel Ibit meg ha tudna, ismerne lelki tu
lajdonságait !.. . Valóságos angyal!

— Énem uram, érteni, csak azt sajnálom, 
hogy ön nemért engem.

— Mily tekintetben ? - kérdő a legszelí
debb flegmával.

Nekem pénzre volna szükségem és azt 
hittem . . .

Koréul, kérem ' Kölcsönös megállapodás 
•setén azonnal rendelkezőmre állok, mert én az 
igazat megválva szerelem, sót becsülöm önben 
ezt az egyenes őszinteséget.

Türelmem vegképen cswrbehagyott.de o pil
lanatban nyílik az ajtó s vidám toinperenv nium- 
mai, akárcsak valami legújabb Lili kisasszony 
rnnt be a szobába egy szőke leány, ki graczioz 
pukedlível hajtja meg mugat.

Bácsikéin zavarlak ?
Dehogy, dehogy kis mókusom. Van szeren

csém izé ur kedves húgom bemutatni.
— Nevem Eelier Dániel. Nagyon örvendek.
A kisassz ev kecsesen köszöntött, ram 

emelve vizes fényben usxo gyönyörű égszin 
szemeit Oh ez *k  a *zemek!  Inogni éreztem 
nvigam Alatt " talajt,

A >í/*p  leniig kedves h-esijálmz fordult n 
tudtam udl.i. hogy az esiebcd talalva van.

rangosztály első fokozatába, hogy nem államosít 
sth. Stl)..’de amellett ugy elütik (adósságra J 
..aufschreiben*  váltó, apróbb baráti kölcsönök, j 
Szstési előlegek, házbérlartozások, stb. slbj 
mintha az Vl-dik rangoszlály alsó fizetési fo- 

I kozatában leledxeiiénk.
Hát persze, hogy itt nálunk drága az élet, 

a lakás, a ruha, a levegő, minden, a mit az élet 
nvujt s a mire minden kétlábú tollatlan állatnak 
e szomorú tód kerek- u s ilksege vagyon, de hát 
kérem szeretettel, mi jog-m követel tőlem uz 
élet, a társadalom olyan legtöbhnvire luxus ) 
kiadásokat, a melyekre budgeteniben nincsen 
fede/et? Semmiféle jog m nem k-'ve'elhel és 
tli'in is követel, felelem a kérdésre ismét sze
retettel. Mert ekképen okoskodom: Ennyi m«*g  
ennyi a fizetésem vagy a jövedelmem, ebből 
szerény háztartásra kikerül ennyi (jóformán az 
egész summa), másra ne n kerül semmi. No. ha 
nem k'-riil Il it szépen meghúzom magamat, pon
tosan teljesítem kő eles-égemet s valamikor csak 
derül ram is ; előbbre megyek (ha nem érem is 
el az VI ik fizetési fokozat 1-só rangosztalyát) 
és akkor több kényelmet adhatok magamnak és 
az enyéimnek.

Jönmgyarán szólván : addig nyújlózkod m. 
a meddig a takaróm ér. Sőt azon vagyok, hogy 
a takaróm egy kissé hosszabb legyen, mint jó 
nagam vagyok, vagyis inkább csipegetek egy- 
k-l. gurust a szükséges kiadásaimból is, hogy 
semmi b-ij ne talaljmi váratlanul. (Teszem föl 
az anyósom meglátogat - váratlanul, hát akkor 
több kell, mórt ilyen esetekben csak hálni járok 
haza )

Lemondani, lemondani minden olyan kia
dásról a mi nem okvetlenül szükséges dologra 
fordítódik s nem úszni az árral, mely elŐbb-utóbb 
éltnél, miként a biblia tanítása szerint, elnyelő 
.Jónást a ezethal

Az urhatnániság itt nálunk a m g -bije a 
középosztálynak. Azt hiszi, hogy iu »sl is i.gy 
van. min» volt régen. Az edes anvaföld inind-mt 
megád. A mire nem került hát arra is kerül. Ott 
a regi jó lr*zizsidókat  pbol- takarékpénztár. Egy 
kis névaláfirkantás nuhány filkr urán knpk- ló 
papirszelotre s fölváltódik szép kékhasu bankóra 
a hitvány papiros.

A minek a vége aztán igen sok •Hétben 
egy pisztoly dörrenés, vagy nem tudom : hány 
esztendei fegyluíz.

Nem. szóltáin ezen szerény kis elmélkedé
semben égyöliri,' a mi jóravaló középosztályunk 
erkölcseit és igy /exisztmic/.íájat pu<ziitó beteg 
ségről a milyen teszem föl - a kánja.

Az urak kártyáznák, a mágnás, a gazdag 
dzsentri, a uankár. a képviselő, a szellemes pub 
licista példáját követi a kicsiny ember, s a kibe 
a kártyázás, lóversenyeken való játék és ezek
hez hasonló szenvedély ménkűje beléütött. az

— Reményiem velünk tart, hogy vacsora 
után egyet mást megbeszéljünk ez ügyben.

— Mifele ügy? kérde a kis mókus 
kiváncsi érdeklődéssel

Vnlnmi fe<lemöny, — vétó oda a szót 
a jó öreg jelentős pillantást vetve reám — me
lyet megrendelni logok.

— (hl ieh”t festő?
Igenis, becses engedőimével.
Ah. mily isteni hivatása van! Ugy-e 

bár elfogadja kedves bátyám meghi hsat?
i\eg\as elnézésük I kérem ez alkalom

mal. mi-. ho;f sz vám köt mar a mai esielyre, 
(i uol Elkopik az álam) »• szeriir legnagyobb 
sapmla omr» viss<a k II utasiinnom kedves meg
hívásukul Legközelebb azonban ha terhökie 
nem lesz k. szives ngedwimökkel tiszteletemét 
teszem

— Tehát holinip estére nagyon örvendeni 
fogunk, monda a jó (h eg mos-dx ogv.i. S bizal
masan fülembe sugta : Csak türelem és bátor- 
Rag li ital barátom, majd h dnap . , — s fon 
loskodva melegen szorritoit vetm kezet.

Meg voltam zavarodva. Hogy juthattam én 
I e kii iinös szerencséhez | Haza siettem, mert 

szükséget éleztem annak, hogy meghányjam ves
sem az eseift es a benxoinast mérlegeljem, 
melyet e külonö*  kaland alatt szereztem.

Oillmii böktem csak nagyol, a homlokomra I 
Vas uicza beíveli Sas uiczái olvastam h-vé
nyében s ez volt az oka különös tévedésemnek, 
nn-ly ki nidj.i mire lesz jó

Musimp a Vas utczalmii mégis kísérletet 
leltem, hogy Kortana istenasszony jóindulatáról 
t ipasztalatokat szerezhessek, de kísérletem balul 
ütött ki.

Mit vi»lt mit tennem, bar kevés reményűvel 
ismét kezembe voltom a kaland fonalat, addig 
fontam, midig g-miholyiioitam, hogy a kis mókus 
niégi- esik az mi kedves, aranvos lelkű feh- 
Regem lelt, s lm most eszünkbe' jut a véletlen 1 
sniat-agoR keze munkája, mosolyogva jugyii meg j 
a jó buesj ;

— Mi deli zsák megleli a maga foltját. ' 

elveaiett ember, azt még tudós és híres Fazekas 
kúrája sem fogja többe megeleveniteni.

Szóval menői drágább az éb*t!  mennél több 
követelménynyel lép föl velünk ezemben a tarja
dalom (ez küiömben csak frázis, ürügy a lelkis- 
meret nsititnsára), annál kevesebb igényt támasz- 
Mzunk mi magunk, s a kiben egészséges gondol
kozás vagyon, nz ugy él, a hogy tud, füttyül a 
„konvencióra- s az urlmtnámságol csak mások 
szomorú példáiból ismeri.

Nem oly nehéz az óiét művészete, csak 
egy dolog kell hozza, u mit az embsr az elemi 
iskolában megtanul : a kétszerkettő '.

Hírek
Erzsébet föherczegnö betegsége. Er

zsébet fohorciegnó, a megboldogult Rudólf trón
örökös leánya — mint nekünk Becsből jelentik 
— két hüt óm influenzás, ágyban fekvő beteg. 
Betegségében most kisebb jelentőségű rosuab- 
bodas állott he, ami környezetét arra indította, 
hogy a föherczegnö édesanyját, gr. Lónyai Kle- 
mérnét, a ki férjével Kminesbon tartózkodik, 
azonnal értesítse lenn va állapotáról. Ló.nyal 
grófnő a hir vétele után vasútra ült f. hó 28-án 
délelőtt Becsbe érkezett botog lean) ahos. 
Lányai grófné eiry pi laimtra sem távozik leánya 
mellől, bar a föherczegnö betegsége komolyabb 
aggodalomra nem ad okot.. Anyja két uj orvost 
hivatott a beteg konzultálására.

Erzsébet szobrbizottsági gyűlés. A gö
döllői Erzsbeli szobor bizottsága t. hó 24 én d. 
u. 3 órakor a kaszinó termehmi gyűlést tartott 
Kapczy Vilmos elnöklete alatt. Jeleli voltak: 
Deiuinger Imre jószag igazgató, Egyed Lajos 
áll. tűnök, Elefánty Bein kös. jegyző, Hejk lit
ván, Ivmiich Eerenex gazdal. hiv., Kapczy \ il- 
mos főszolgabíró a Ferenez Józsefrend lovagja. 
Kárasz Pál tak. pénztári hiv , dr. lvluin Rezsb 
főrabbi, Niek Ede kir. tanácsos jószágigazgató, 
Pettera Hubert kir. fővadasz, Pirkner Ernő foer- 
dőmester, dr Pruzsinszky <1 zsof esperes plébá
nos, Rettegi Ferenez adó tárnok, Ripka Ferenez 
gyári hivatalnok, Szomly Lajos kös. jegyző, 
rfzvoboda Ignácz kántor tnhitó. Teehy Gyula, 
kir járásbiró és Wolfimr Tivadar orsz. gyűl, 
képviselő. A gyűlés lefolyása « köva’kazö volti 
pont 4 órakor nyitom meg Kapczy Vilmos elnök 
a gyű.őst s üdvözölte a szép és előkelő közön
séget. Örömmel jelentette hogy a szobor ügye 
mára megvalósulna sladiumaba jil ott A szobor 
az ére/.öntödébe van Bőt marja napokban ké
szen lesz vele az öntöde is. Jelenti . egyben, 
hogy a szobor •leleplexé.-ém*k  időpontjául legfel
sőbb helyen f. é. május 19 én <1. «, H óráját
tűztük ki. Kéri ezt tudomásul venni és intéz
kedni a leleplezési Ünnnwpély részletei iránt.

A lelkes éljetizésw«*l  fogadott elnöki meg
nyitó és előterjesztések után R i p k a Feeencz 
végrehajtó bizottsági elnök emel szót. Előtorjeizli 
az általa már kidolgozott p r o g r a m javasla
tot, mely szói int : Reggel mise lesz az udvaii 
kápolnában, melyen csak O felsége, a királyi 
család Jelenlevő’ tagjai s a meghívott notabilitá- 
sok vesznek részt. Azután athajtat ö felsége 
magas kíséretével az Erzsébet parkba, hol őket 
a szó*  orbizottság fogadja Kapczy \ ilmos ea 
Ripka Ferenez elnökök vezetése alatt. Ennek 
megtörténté után kezdődik majd a tulajdonképeni 
l-leplezési ünnepély, melynek első pont ja a budai 
és Ganz gyáti egyesült 3(X) tagú dalárda 
által előadott Kölcsey Ferenez: Hymnusa. 
Ennek elhangzása u'an K após y Vilmos rzo- 
horbizottsági elnök fig rövid beszédei intézni ő 
felség‘hez melyben kéri, hogy a leleplezést leg- 
k<gyelmesobbon megengedni ‘ziveskedjék. E bő
szedre Ő felsége viaszolni lóg, miközben a le
pel lehullik a szoborról. Erre Ripka FerencB 
lép elő, es Darányi Ignácz föl Imivelésügyi ini- 
nÍKzt»ihez intéz beszédet es kéri Őt, hogy a 
szobrot vegye gondozásába E beszédre Darányi 
miniszter válaszolni fog, mire Keni 
Aurélnak Erdélyi Zoltán szövegére irt 
alkalmi hymnuszat adja elő az énekkar. 
Ripka Ferenez ezen elől erjesztése Wolfner 
Tivadar Dmnhiger Imre é» Kapczy Vilmos 
hozzá ezóllasa után egyhangúlag elfogadtatott. 
Azután »iz ünnepély rendezésének a részleteire 
nézve tesz Ripka Ferenez elöteijesztós-ket, me
lyek alapján elfogadtatott, hogy a legfelsőbb 
ui Ikodó ház minden tagja egy — () felségéhez 
intézett — kórven.v utján libát ik meg. 
Meghlvatik továbbá a MinÍHBierium minden tagja, 
a förv nyhozás két háza, Budapest főváros, 
Pestvármegye, a szomszéd községek a sajtó, az 
udvari méltózágok, a budapesti hölgyek küldött
sége. a környék földbirtokosai és Gödöllő min
den lakosa. Ripka Ferenc*  előterjesztésére ki
mondat ik. hogy jegyek csak meghívottaknak 
i tlatmik ki s hogy jrgy nélkül senki az Ilimé- 
páirre be mmi boc.-nitnt k. ;Jegyekről |miml< nkl 
legalább »*gy  nappal .íz ilniu-pi lv r|otf golulos- 
kódúi tat tűzik, amvl. yiben -azek a föszol^abirói

cswrbehagyott.de
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hivatalban iga ulaa után bálki rószáia ingveli 
kiallittutnuk.

Uipkn Femnez inditványáia elhatnr’Zintik 
hogy az utvoir I a vasúttól kozdvu zászlókkal é< 
drnpprinkkal diszii tessék, melyre tmzve Ripka 
Ferunuz már tárgyalt; is a RÍimliolil czoggul; 
továbbá ulfogndtalik Ripka F.icnez azon indít
ványa, hogy a szobor mellűt nz uralkodó csslád 
réssáru egy tetovál ellátott emelvény éplttrssvk. 
Ennek kivitelét Ripka Feleltei vállalta magara. 
Az Ünnepélyen a remi tuiintur.u.ura uézvu Rip
ka Ferenez vsjrohnjl.i bizottsági ülnök indítványt 
tesz, hegy a végrehajtó bizottság vezetése alá 
egy 100. Ingből álló rendező bizottság szervez- 
tessék, mely hivatva Imino a végrehajtó bizott
ság intézkedéseit végrehajtani. E bisotisngba 
leendő b«lépéaro götlöllö fi italság i volna felhí
vandó osziAlyküldnbség nélkül. E végből n hiva
talok vezetői a helybeli iparlestület, a tantestü
let, a tU-oltó paratieznoksag stb. megkeresendő 
u vezetó.-ilk állott levő ifjúság kivuzéuylé.ére.

Ripka Ferencz ezen Indítványa iá elfogad
tatott. A után n vasútnál a fogadás, a zsil .sá
gié kocsik is külön vonalok ügye s még több 
apróbb és kisebb jelentőségű ügy intéztet.ti el. 
melyek után Ripka Ferenci indítványt teás a 
szobor talapzatában alapokmány elhelyez:se iránt 
Ez elfog altatván előterjeszti Ripka Ferenez ezen' 
alapokmánynak általa mar m> gsznrkesztett szö
vegét melyet n gyüle. elfogadott es megbízta Ripka 
Ferenezet amink pergamenre való leírásával. Itt 
megemlítjük, hogy a két ívnyi terjedelmű szépen 
megírt s mveg a szobor keletkezésének es létre
jöttének történetét adja és igazán értékes ok 
mány lessz majdan ntó'luin'iinik kortörténeti 
szampon-lxd. Végül még Rjikn Ferenez azon in 
ditványait fogadta el a gyűlést melyeket ó n 
szoborra jövő feliratokra nézve tett s azután — 
d. u 5 órakor — feloszlott.

Hymon. Hmwtti Géza rákoskeresztúri ta
karék pénzmri könyvelő f. hó UOan esküdt örök 
hűseget Jankó Ida kisasszonynak Aszódon.

Oyaszrovat. Kesseleökóí Majlhónyi Béla, 
adóhivatali ellenőr, hnrminezöt éves korában 
maghalt Budapestéi). Temetése szerdán délután 
hármn órakor volt a X. kér. rákosfidviii vnin- 
[; alotnból

400 korona Hévíz tütkározultjainak. 
Wo.'n-r.Tivadar — kerül: :. orsz. gyűl, kép- 
vis' 'öjér-'.l a legelkes -redettebb politikai «l- 
lailiga is kénytelen elismerni, hogy jó kiíívU 
ember burát. Ahol nyomon-.I, bajról sz»'rei:ci‘t- 
lenségról vnn szó kerllhtaben. ott mindig első
nek vun jelen adománvnvnl Mo«t in a galgi.hi- 
zizi lilzkaroHUitnk Javára 403 koro"á’ adományo
zott inagaii pénztarab I mely I. lm 23 an kiosztás 
végett n nyomor enyhít *h th mar meg is érkezett 
Gulgaboxis lölarósngahoz. Vajha járásunk 
nagyb rtokosni közöt' e nenu.s pMdi minél több 
Utánzóra akadna.

FőltAmadás napja msgűnnopelóae. 
Jó leső megnyugvást okozott a p'czeli katholi 
kus körókb-n azon kö'iílméiiy. hogy n Eiiliama- 
dás ünnepét nagvNzo.nb.it dilufanján fél hatkor 
kedvező id > esetén ünnepek ps körmoneit d k ip- 
csolatosm Pieielrn is megfőjük tartani A 
templom i< tninllasa óta ez az. alsó eset. Eddig 
a hívók kénytelenek voltak Rikos-Cs illára út- 
zarándokulni, ha a Eöliamadason részt óhajtót 
talc venni. A besnyöl kolostor plébánosa fog 
celebrálni fényes segédlettel az ünnep alkalmával.

A galgahóvizi tüzvésa. E. hó 22-én 
— mint lapunk legutóbbi szamában is megírtuk — 
29 ház egett le a hozzá tartóié mellek helyisé
gekkel együtt Gnlgahevizen. A kár összesen 
77880 koronát 'esz ki. A tül keletkezésére nézve 
megejtett nyomozás aurán megallapittutott, hogy 
gyujtogifáz esem nem forog fenn Gregus Mihály 
és Gödör János tanuk — kik a tüzet, először 
vették é zre — ugyanis vallomásaikkal béigdől
jék, hogy a midőn Benedek András náddal fe
dett házának a tetőzetén a tűz kiütött, nz nem 
’dy helyen történt, amelyhez ember egy könnyen 
hozzáférhetett. A tűz ugyanis a kamara tetőzetén 
ütött ki és igy csak is belülről gyulladhatott 
meg teli it c*uk  ii Buneihk András gondatlan 
sAga okozhatta, mit ne terniézKeicaen el műn 
iimer. Minden Hl arra mutat azonban hogy 
Galgshéviu szerencsétlenségének ő az okozója 
Kn ember gondatlansága igy okossá puh ulását 
most 29 30 családnak.

UJ vasúti sínpár ópitéso. A nagy for
galom könnyít lebonyolítnsa czéljából az illeté
kei faktorok tervbe vonók Pécseién n vasúti 
áll nnáson ai ötödik sínpárnak a kiépítését is. 
Különösen a nyári óv d alatt, mikor is az egyes 
mezőgazdasági czikkuk nagyobb szálitmánybati 
gyors szállítást igéin élnék uz esetleg talán ha
mar beálló romlásnak elejét veendő — a közié 
kedés lebonyolítása olykor-olykor nagy nehéz- 
stégekkel] jár és óriási vigyázatot igéinél. Más 
oldalról is bonezolgatva a terv ssüks.-g.•aség’4, 
aison körűim nyrv bukkanunk, hogy az ötödik

| sínpár kiépítésé előd.iz'i.illan dolog oiyuii inig) 
forgalmú állomási helyűn, mint Péezul.

Uj Munkásotthon Pőszolgubiránknuk 
mull héten megtartott vizsgálata értelmében 
a Rxubvenciionált Munkás Otth nban a további 
meglaknst kénytelen lesz a hatóság rendeb-iilrg 
egyenesen betiltani. Ez otthoni a p'czeli var 

' hegyre tervezték legelsőben is csak azon kölli- 
meny gátolta m-g a telepnek • bolyén való föl- 

I építéséi, hogy ivóvizet nem találtuk (') I’<r\ all 
I ti dolog hogy a munka ad-i mérnök nun ind- 

van a munkások rend.-s mimkadij.it f ilézni, rö
vid időn Indül kereket oldott, olt hagyván a 
ktit forrásához szükséges eszközöket. A p ■czeli- 
ek most azt szeretnék lm az eredeti tervhez 

■ kúpost Péczelen a var hegyen Hiesiilne egy uj 
, M mkás Otthon, met\e» maga a nép szövetkezeti 

inon építene fel. Nem hisszük azonban Imgy e 
mozgalomnak egyulőre er-dmi'mye lesz, mert hisz 
a kilakoltatandá Munkái .Otthonbelmkiiek a mo
mentán lakás szükségé ez hIIihI fedezve nem 
lenne.

Országos bukás. Az .Országos mngvar 
kölcsönös biztosító szövetkezet" bukása kép izi 
most a l-gfrissebb szunzáczió tárgyút. Tudomá
sunkra jn ott h >gy j irá alakban h többen v.in
ni k-e c.'.éggel díszek ittHtjsbon. E.dhivjuk ennél 
fogva mindaz -kát, akik járásunk terűimén ezen 
intézettel üzleti, vagy bármilyun ivrmészutü 
Öszeköttetésboii vaun ik. hogy érdekeik meg - 
vaia végsti ■zurkeszlőségünkl en bár mely hét 
első napián : Vasárnap, hétfő, kedd szerda:) d. 
u. 2 órakor jelentkezzenek.

Póozeli villatulajdonosok flgyolmébö 
A múlt szamunkban hírt adtunk a péczeli vasút 
vonal fölölti átjáró főépítéséről, \ terv megtes
tesítése — mint jeleztük — a póczeli nyaraló 
tulajdonosok érdeme. Azonban sokkal üdvösebb 
dolog lett volna a nagy far»idsa;g.| egybegylij- 
t'»tt p-‘iizen az „Erzsébet királyné sétány'*  t kisa- 
ja'itani, nedv fi Iv.d voieg Korányi egyetemi 
tanár tulajdona, ki nz egves telkek eladása iit ín 
a kocsi utat, mely az állomással parallel húzó
dik végig — a villatulajdonosokioi kisajáttiiaini 
kerte Az ín ennél fogva inagan tulajdon. Korá
nyi az ut j-i karban tartására gondot nhszo ii'e 
ne n ford’t, mivel sem ni érdeke nem k"t.i öt e 
ténykedéahsz. A tulajdonosok pedig azzal szava
tolnak, hogy az úthoz semmi közük, mivel n?n 
tulajdonuk. Imu e fura állapotnak kellett volna 

I egyszer s mindenkorra véget vetni. Ez nemcsak 
a ni.iganbir.okosok, hanem a község erdeke is. 

I Műkedvelői előadás Az aszódi öuk. 
tűzoltó egylet, f. é april. 8 áll saját pénztára 
javnru tHiiczmulatságg;il eg)bekötött műkedvelő 
színi előadást rendes. A múkedve ők Csepreghy: 
Piros bugyvllarist adják elő. Rendező: Groszner 
S.unlur, zenereiidező Holla Lajos lesznek. Kez
dete este 7 ólakor.

Rákoskoresituri panama Többször ad
tunk mar hirt azokról a nagsszabású vis-za- 
eiésekról, melyeknek annyi szegény munkai 
család esett áldozatul a Munkás otthon szövet- 
kizetbon Örömmel konstatálhatjuk. hogy fel- 

I s < dlalasimknak meg volt a IcHó eredmény*.  
Eelhivta a figyelmét az illetékes kö/s. gekn*  k 
oly dolgukra, melyük különben előttük rejtve 
maradtak volna és a váratlanul megejt tt egés- 
ség rendőri vizsgálat — melyet K ipezy Vilmos 
főszolgabíró es dr. Vecsey Gyula járás orvos 
eszközöltek — meglepő ermlniónyre vezetett. 
Hivatalosan konst-itahatott. Imgy a Munkás Ott
hon házaiban az egeszseg komoly v»«hz»’I\exfeté^a 
nélkül lakni nem lehet s az ott la'<ó 380 család 
Il ilmlóktulan kit'dí pitesH elhabisz.hailnn szük
ségessé vall. Mint értesülünk: a megkárosult 
szövetkezeti tagok nm-d szorongatott helyzetükben 
a kormányhoz fordultak segítségért, hol Ügyök 
meghalgatásr< is falait es valószínűleg rövidesen 
elinlézést is nyer.

Az öreg ur „kegyelete “ Péczelen van 
a Rádayak híres várkastélya, melynek tulajdo
nosa az ottani vidékén fösvénységéről általáno
san isiimre dúsgazdag Kulecsényi Ráfáel, kinek 
vállait! 82 esztendő telim nyugszik. Dacára e 
szép életkornak, az Öreg ur fiatalos rugékony- 
sigával túltesz akárhány modern világfin. X-A 
kastély «gy nagy termet remek freskó képek 
díszítik. Az idő vas foga a freskó képekben 
imiti-nmott nyomokat hagyott, mi persze a ki
javításra várt. Az öreg ur piros fustéket hoza 
tott és ezzel az egész tormát bemásolt itta. E 
„kegyeletes" fénykedés után, mint ki dolgai 
jólvégezte. vi;ia utazott le baracskai birtokára.

Gyújtogatás. Versegen a múlt héten egv 
nap barom g;vxdHember<iek szalmával fedett há
rom sértik ólja éget' le. ami nyilván mutatja, 
hogy Verseg n ismét megkezdték munkájukul a 
g\ ujtogiitók. A három károsult g ixd neve: 
Horváth István, Kukueska András és Luinma 
István kinek két serté.m is beim égett, A tűz 
mind a barom helyen f. Ibi 19- n d u 2 órakor 
kclcLvuzuU .s csak a kü.J’,g k >.<■•..g ma:, gyors

| segiuege áltál \ öli elkel Ülhető a uegyobb \e- 
szadidéin, \ kár un\ ia elég nagy. A gyújtoga
tó t k;nyomozni ez id. ig nem lehetett.

A közigazgatás egyszerűsítése. A be- 
ba|üg\ ininisziur kodoliiiám oazlnlvA befejezte o 
köti iaiiiobhi el/di is et/i/vgci iisilébt^ről szóló törvén V- 
ja\a lm leivazeianvk <-s résziem- indoko mának 
szöxegui. a Szé l Kálmán belügyminiszter által 
niegalmpiloti irányelvek szerint és az orsság ösz- 
R-zm torvónyhatósn^nibnn murrmHoH timOvíonlói 
uriukuZIf. ui .dili Íill Ilik liu\<-|».;i V’-lld' ud. 
A méu g/ilks IJT..R firíxyni isol. b. mp-zé-a km-- 
d s»'< t'irvunyj.ivasbd, udnt a közig.izg lús ecy- 
Rxrrüsitésel czulz» kidilicalorius iilkotások első 
láncz-zeino. rlörehiihmóhig már aprilH h-> folya
mán nz országgyűlés elé ierjesaibol" l'-sa l 
k'iziga/nat:i8 egyszerüsitésái-ől szóló jitviiHlm a 
következő : I. A kÖzigazgalnsi ügyekben a jog
orvoslatok terén ma fennálló teljes rendszertelen- 

i súg megszűnte:ése melleit a ("gorvoslati m« do- 
I zatokés határidők egysngesih'>(» 11. A rendőri 
| büntető bíráskodás terén a h'tos ífi fokozatok- 

nek, a jogorvoslati induzatokiiHk és határidők
nek egységes megállapítása. Ili, A kiliágmi bűn- 

J te'*  spénzek rendeltetésének, szövevényes ki-zeló- 
I fúnák, nyilvántartásának és elsimnolasának 

egységes alapon való rendezése. IV. A kézben- 
tűi ü ívnek, — :i posta intézmény minél nagyobb 

' mérvű igénybevéi eh mellett rendezése a modern 
élet követeléseivel. V. A inai ügyvitel általános egy 

' s/.erüsitése. megjavítása, különösen a vármegyei,, 
kösponti és járási, továbbá a községi (kör)jegy
zői és a gyámügyi Ügyvitel szabályzatainak, va
lamim u törvénybetóságu és rendezett tnnác^u 
városok és a községek ügyvitelére vonatkozó 
a lapéi vek megádiipitásn.

A javaslat szerint a megyék többé péiiitá- 
r'ka’ nem fognak kezelni. Az öseies megyei 
pénzek az állampénztárba kerülnek, de az alis
pán rendelkezik velük. A fellebbezéseket illető
leg két egybehangzó határozat ellen felebbesés 

j nincs A büntetéMpéznek nz illető köaségé 
: lesz, fele pedig az állampénzturba utaltatik. 
I lnnAt fogják aitán a büntetéspénst kiutalványoz- 
| ni az igasfb'gügyi miniszter, a kereskedelemügyi 

miniszter és a földmivelésügyi minisster céljaira.
A többi törvényjavaslat, tudniillik a vár

megyék pénztári és számvevőségi teendőinek el
látásáról. további a gyámpénztiri tarlnlékala- 
pok. és jövedelmek rendeltetéséről (ennek kere
tében a 7 év m fe il’i árva és ‘elhagyott g.ter- 

I mekek s »isáliak biztosításáról,) valamint a köi- 
| szolga tat ások Lezeldsenek egyesítéséről szóló 
I tőrvényjaVHiöntok ez idő szerint még a tanul

ni i lyozás es élőkészitói stádiumábiiu vunnak.

Magyar kalandorok külföldön. A f<»vá- 
> ros' mulatóhelyek egyik legléhabb alakja, Ráday 
: Andris gróf, tavai) nyáron külföldre szökött, 

minekutána nz edes anyja nevére váltót haiui- 
sitoti A kis gróf, a hogy az éjféli világban 
nevezték, nem utazott egyedül. Magával vitte 
Terenyi Irmát, egy festett hajú szirént, a kh a 
bünteiolörvényszék mindenfele gyanús manipulá- 
czioja miatt szintén számon tanult. A szökevé
nyek Parisba mentek s az Avenuu de l'Opura n 
a B 'evue-fogad *ba  ssálltak Itt lelt belőlük térj 
és fulcsóz Boldogságuknak egy fodrász volt a 
la.iuj , a kit iriózat »sa i megpuiiipnltnk. A sárga- 
hajú grófnőt nehány hét múlva kniliotlak a 
fogad hol s ekkor megkezdődött s bujkálás a 
törvény kezű elöl. Páriából Sváje/.ba illánk a 
Rnday-pár s mikor olt is lolopleaték őket, Albi- 
onbn vitorláztak. A londoni detektivekkwl esőn*  
bon nem lehet tréfálni. A k h gr- főt. a király- 
utczai hlmjok hősét, a londoni Crcil-Hoielben 
lefülellek, a csakhaimr kiad'ak t sv.ijezi ható
ságnak. A zürihi felső bir<*sag  f. hó 22-őn i’-r-
gyalta Ráday /Indrás gróf bünpörét. A vád 
sezrint négyezer frankot csalt ki a kis gróf 
valakitől s ezért került a törvényszék elé. A 
svájezi bíróság pedig az ilyesmiben nem érti a 
tréfát, legkivalt, ha idegenről van szó. Az Ítélet 
ezúttal nagy n szigorú volt, mert a törvényszék 
Ráday Andrást egy évi kényszermunkára Ítélte 
és 10 eszi emlőre kitiltotta a köztársaság terüle
téről.

Útmutató dftjkaöágba adottak ápolás
ára eunnrii dr. Gyömórey Oszkár orvostól egy 
a gyermek ápolávi téren hézagot pótoló fűzet 
jelent meg. moly a gyermekvédelem ügyével 
államilag megbízott intézetek követelményei 
Alapján, Öt különálló fejezetben,) szakértelemmel 
párosult tudással foglalkozik a gyermekvédelem 
fontosság:i, czéljnról, iilliinii és tárMidnlmi jelen
tőségéről s gyakorlati Útmutatást nyújt nz anyák
nak és a dajkáknak a gyermekápolás legfontos- 
ubb teendőiben. A miinek helyesen és czélszu- 

' lilén niugirt gyakorlati irányú tartalma külön 
| dicsér«,tr i nőin szorul. Az ön inmagát dicséri.

Melegen njiiiiljuk a iiag\ közönség, de killö- 
I nősen a gyormeknevelésso * s úp I iss.d foglalkozó 
l családanyák es dajk k l’uy Iliiébe.

Eeluloip szer., .u.u Nyír/ Lajos.

nagvNzo.nb.it
mimkadij.it
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p U PH I $****************$1 Építkezési munkálatokat 
f rd’l’dH Xk Dóni+An n fn+órnn * I Lakóházat, templomok, iskolák vagy bái-

Epitö anyagok:
mész, gipsz, portlandi és román ce
ment, fali tégla, tető fedh-inez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheimi

keramit-

metlahi és

cement lapok.

Tűzálló chamotte téglák, cím 
motte agyag és chamotte liszt.

Pásztón a főtéren 
egy 30 év ótn fennálló 

pipere és röfös kereskedés 
üzlethelyisége ti hozzátartozó lakás- 
sál elköltözés miatt

esetleg az egész ház örök áron eladó. 

Feltételek megtudhatók Pásztón, 
özv. Augusxtinovils Máténénál.

* £ £ £ * £ * £ £ £ * * 
ü,j ti # n f? a a a a a a fc a # a # £ 

Hirdetések
jutányos árban vétettünk fel lapunk kladó- 

hivalalaban.

* * * * * * * * » * *

i

mily modern gazdasági épületek tervező-

sót, nnnak kivitelét, épületek átalakítását,

nedves falak szárítását, aszfaltozását, be-

tonirozását vagy bámily föld, kőműves,

kőfaragó és ácsmunkálatokat hélyben és

vidéken előnyösen készít: Borsodi S. épí-

tési irodája Hatvanban

jó karban,
Vevő

Özv.

Szikvizgép
1)00 üveggel, sürgősen eladó 
forduljon

I’ohcIi A 1 il <'-li «*  ✓.
Katymáron

Budapesten. V., Lipót körút 8.

11-52

lap kiadó hivatalában.

vágj' hivatal szolgai ál

lást keres szerénv íize-

Nélkülözhetetlen házi gyógyszer 
minden családnál I

WBMMflBiWR j a wXJJ i'Xz

Nélkülözhetetlen házi gyógyszer 
minden családnál!

**WWr*»' ’M

' .. ..} ..... ju.iiu mu-zut kön}vnyomdnjiú.un,

Mint különlegességek: 
oppelni portlaiid cement agyag és ce
ment Csövek és kémén}' feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

BelonirozásoKat, kövezéseket, va 
lamint gránit lerazzó im’mkákat juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

as-62 ingyen.

MegrHii-lelést'krt a gödöllői ír aralóin-
. Imii /Gizella nicza 63) is szívesen átveszek. 
I hol n Kzakmaba vasi" le.\ilagosil .sukkal is 

kéazséggel szolgalo'í.

W P r THITTT TTJ7 

íVb”*’ l’f b*'  b’ b*  tf' 1 li’i 
. I t i í 4 Iliit*  I

KUKÁS PÁL temetkezési vállalata
A » >.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legogyszernbtől n legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart m I nclen íölo l<<»|»< Erez
keméiyfa fényezett fenyőfa koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzatok ravatal felállítás a személyzet disz egyenruli ib.-in fák
lyával <1 is-""- t>y l«szko<‘sl TM8

Temetések 100koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

G\itszje'eiuések egy óra lilát*  Rzállittntnak.

• Saját készítésű ili^zi-wés egyszerű pohrári bútorok
• knplintók u legolcsóbb szuholt árakon Ászodon, Kúrái l át épület és mübutor hm- 

latosnál.

Fnarhoier J.
VÉRTISZTITÓ LABDACSAI
tvttiedek óta el vannak lerjodve az egén/ világon • 
kővár azon család, a hol ez a páratlau hazigyagyaiét- 
hiányzik.

K labdacsokat az orvosok különösen az ol,v bajok
nál ajánlják, amelyek nahái • isiiéinek n dag Hátnak 
követte,mártja*.  mint pld. lavar az egekerlngaabaa, 
aájfijáal-ak. llélkiataln ak. kél ki. ar nyár «ib.\ értiaztitó listásuknál fogva kiválóan jó hatást gya
korolnak verttel nyara esőiéiben ■ az ebből szít mázó 
bajoknál, mint éefti fejfájáa tápko ntb. E vérliaztiló 
labdacsok nagy előnye, loigy azeiidru balnak, fájdal
mat nem okoznak a így a leggyöngébb szervezettel 
bité ügyének, nőt gyormvkek is bán au használhatják

1 doboz, mely lő labdacsból áll 21 kr. — x
1 tekercs, mely 6 dobozi frt Oő kr. £ £ 

pénz előzetes bekQldése után N 
bérmentve:

tekercs 
tekercs 
tekercs 
tekercs

Egy 19 éves
fiatal ember szoba inas,

lés mellett. Bővebbet e

1 frt 26 kr. 
t írt .KI kr.
8 frt 85 kr.
9 írt 20 kr.

EgyedUII készítő és szétküldéel főraktár:
Pserlpfer 5. gpógpszerész 

Eéc«, I. Singerstraase lő.
Elterjed ti*  fűknél f«|v> e laHicitlt ■ lég k ülöhklr Abk 

■lakéiban nevel alatt "taaaitatn k. tatát nlnaenll 
alak rSERKOFíil f la vért aitllá labáaaaakat kkrla*  a 
eirl arak válásiak, ameyel beutalnak faáaláa airaa ■fi Minket .PKRHOFEB- Unrkaa lítkat*.  ’


