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Bérinentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Megjelenik minden vasárnap.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Aszódon.
Hirdetések

egyeiség szorlnt jutányos áron köxöltetnok Nyllttérsori*
50 Fillér Előfizetőinknek najzy árenged aiAny

Bünkrónika.
Bárhová nézzünk széjjel, mindenütt 

a megdübbetö s gyakori bűnnel fogunk 
találkozni közéletünkben. Ma egy sikkasz
tás, holnap egy gyilkossági, naponta több 
lopási, rablási, itt verekedés, ott késelés 
es»t. Amott családi állás elleni kihágás 
•tb. Ki ludiiá mind elősorolni a modern 
bűnök krónikáját. És járásunk bőven ki 
veszi a részét különösen az utóbbi — ki
sebb kaliberű — bűnjelekből. A fegy- 
házak, börtönök fogházak tele megtévelye- 
delt emberekkel ; s ma holnap már kevés 
lesz a hely ezek számára.

Napról-napra szaporodik az elveteme- 
dettek száma. Visszafojtott lélekzHtel hall
gatjuk végig a lörvényszéki tárgyalások 
lefolyását s mindannyiszor egy gondolat 
támad agyunkban, miként lehetne eme 
romboló betegségen segíteni ? A törvény, 
az igazságszolgáltatás fogyatékos s nem 
szolgál eléggé elrettentő például a vétke
seknek. A csalót, a tolvajt, sikkasztót, a 
giilkost elitélik, még sem fogy a vétkesek 
•zárna.

Teljesen megs: (Inleiin a vétkesek 
számát lehe'etlen. mert a rossz a jók között 
mindig ott 'esz ; de igenis van rá mód, 
avagy módot kellene találni arra nézve, 
hogy a rosszak, a vétkesek, a bűnösök 
számát redukálják. Mert bizony kétségbe
ejtő a mai bünkrónika I

A pénz az uralkodó szellem, ez viszi 
a főszerepet mindenütt, minden társadalmi 
osztályban A pénz s az ezzel járó önzés, 
egoizmus sodorja az embert a bajba, a 
bukásba, melynek végeredménye a börtön 
vagy az öngyilkosság.

A kinek van vagyona nem elégszik

Vigasztaló.
Nem irigylem, ki nagy, vagy ünnepelt, 
Kinek reménye, vágya mind belelt: 
Csak sajnálom, ki pompa kőét ragyog, 
Hitt én eteknél boldogabb vagyok.

At én 81írem bimbó, mely most fakad, 
Vágy ét remény nyit rajta stirmokat ; 
At ő stirük immár kinyílt virág, 
Mindennap vcstli síinél, illatát.

Kürti Nándor.

A kard párbaj veszélytelen kimenetele és 
annak eshetőségei.

Irt* : fölső Eöri Cseresnyés Zoltán honvéd husiár 
fölisilnavy.

Egy nagyon okon, körültekintő tnunko je
lent meg ne elmúlt napokban a könyvpinezon a 
fenti ctini Kinti. Olvassa mindenki, mert nem 
kölöneógee. eeblunos párbaj kódexről van sző: 
K párbaj lélektana van benne megirvH.

Analizáld költő se tudna n gyiingeségnek 
rettenetes nyomorúságát ineginditóblian leírni, 
mint ki • kutonutisst Cseresnyés fóhmlnngy. 
Nem kódex amely n sértéseket osztályozza, 
nem sz»t>idyzat. amely felek, ssekundáiisok dol
gát pontokba foglalja, nem is használati utasítás 
nz úri becsület megvédésére, hanem bölcseiké- 
oés az erőről és a gyöugesógről, ni erő k mié- 
dióséiról és a gyávaság ssagdnyeiről. Valami 
különös karm-éke ez a könvv a természet filozófi
án k és a romantikának, iu erőkultusznak és az 
igesságban v-Jó hitnek. Nem is a lovagiasság 
•znkemberénsk ajánlom ni olvasását, hanem 
Moknak, akik nein értik meg, miért adatott ni 

meg a meglevővel, többre vágyik : lop, 
sikkaszt, hamisít, sőt nőin retten vissza a 
legállntinsabb, a legocsmányabb cseleke
dettől sem : a gyilkolástól, Nincs ma már 
önzetlenség az emberekben, nincs igazán 
felebaráti szeretet, nincsen igazi szerelem.

A felebaráti szeretet csak számítássá, 
a szerelem aljas csábítássá sülyedt alá. 
Az ilyen emberekben hiányzik a jellem, az 
erény, az erkölcs. Felebarátuknak kárt 
okoznak, azt is a bűnbe rántják magukkal 
együtt: természetes és kényelmes mód 
erre a váltó giró.

És ez a bűn meg van úgy az alsó 
mint a felső fokon a tanult és tanulatlan 
osztálynál egyaránt. Mintha általános rom
lottság korszakát élnök, a hiúság, a büsz
ke szegénység, az önzés mindenütt befész
kelte magát a szivekbe!

Nem egykét ember bűnéről van itt 
szó, liánéin ezerről és ezerről. Elszomorí
tók a Rlatiaztikai adatok a bűnügyekről. 
Évente át'ag bűntett mintegy 45-50 ezren, 

vétség miatt 200-250 ezren, kihágás miatt 
250-300 ezren jönnek a lörvényuyel ösz- 
szeütközéslie kaz lukban, összevéve min* — 
egy félmillió! Mily égbekiáltó szomorú 
adat ez ! Hát még ha azokat a bűnöket 
is vizsgáljuk, melyekre nincsen paragra
fus a büntető kódexben.

Az erkölcstelen-ég, a ledér élet hány 
családnak okozta már nálunk romlását és 
ad időnként anyagot a társaságnak a 
súgás-búgásra, megbotránkozásra. Es kon 
stalálnunk kell, nemcsak a tudatlan műve
leti nép kiizött, hanem intelligentiánk 
soraiban is.

Régóta panaszkodunk, jajgatunk e 
miatt. A nevelés fogyatékosságában, ferde- 
ségében. hiányában keressük e bajok 

Do csak messziről. | szedve

embernek gyönge/ég is, amikor a természet 
megalkotta az erőt is.

A kérdésükre ebben a könyvben sem ta
lálnak feleletet, de talalh-ítmik benne valami 
olyasfélét, ami talán az erős őideirásanak ne
velhető. Megszólal benne az erő és beblzonyi'ja, 
hogy bölcs és ig'z-ágos.

Hogy az deim-k művészete és a szépség
nek biztosítéka. A naturalizmus rideg kegyet
lenséggel magyarázza az »*ró  jogát ei a jórészt 
romantikus munka pedig nemes bölcseséirgel sz 
erőhöz való kötelességet hirdeti. Legyetek erő. 
sek. mert az »*rő  nz n \ ugalom, nz erő az életöröm .' 
Messziről szinte olyannak hala'szőtt ez »i szózat, 
mint a boldogtalan német kökő filozőfui utolsó 
szíva, hogy: „Testvérek, legyetek kein ’iiyek 
okosodjatok a kalapácsosul !“
Mert nem ni uralomra törekvő keménységet 
prédikálja, hanem a senki uralmától nem tartó 
nyugalmat. Amaz uj viligot. sürgető apostol, 
ez csak pedagógus, aki nem uj életre tanit, ha
nem u mai élet tudományára. Olyan nagyon pe
dagógus. hogy a könyvét olvastatnám fiuk, de 
meg lányok ssüleivel is.

Tanulják meg belőle kö*  elégségüket. Ta
nítsák a gyerekeiket nem félni. Nem felni sem
mitől senkitől. As aki nem fsl lehet küzdő lehet 
idealista, lehet a meggyőződés embere Cseres
nyés főhadnagy nem a párbaj szempontjából 
hirdeti ezt a tételét, hanem a bölcsesség ma
gasságáról. A bátor ember nyugodt bölcsessége 
magasságáról. Én magam som a lovagiasság 
könyvét látom abban a kis kötetben, hanem az 
erő és egészség, a gyönyörűséges életbiztonság 
azimpátikus nyllvánula-át.

Hanem asért érdekesek a könyvek ama 
részei is amelyek párbajbölcseségoi tartalmaznak. 
Ez a szó pedig ne vétessék gúnynak. Van ilyen 

okait. És méltán I Mert a mai nevelési 

módszer nem nevel embereket az élet 
számára, hanem páriákat, nyűgöt, terhet 
a társadalom, a haza nyakára.

A férfias tetterő, az akarat, a szilárd 
jellem, a tisztességes becsületes munka 
szeretet, hiányzik az emberekben. Mig 
cek a kellékek erős gyökeret nem ver
nek a mai nemzedékben, addig mindig 
bűnös, romlott ■ gyenge lesz a társadalom.

E bűnök sokasága előfuiárju egy 
hatalmas fergelegnek, társadalmi forrada
lomnak, mely excomminikálni fogja s ez 
által megvetésnek adván át el — fogja sö
pörni a mai romlott nemzedéket mint 
hajdan, Noé idejében az özönvízzel, hogy 
ne legyenek botránykövei a szeretetheti 
megújuló tiszta, szeplőtlen társadalomnak.

Pestvármagye közgyűlése.
Pest-Pilis Solt-Kis-Kim-vármegye törvény

it ■ tósági bizottsága f, hó 15 én délelőtt kezdett© 
ineg évnegyedei rendel közgyűlését, Beniczky 
Ferenci v. h. t. t. főispán elnöklete előtt.

A közgyűlésen ré«st vettek: gróf Bzapáry 
István v. I). t. t.. gr- f Teleki József, gróf Be- 
nyovs'ky Sándor, Bnroao Pál, Csávolssky Jó
zsef ez. püspök, Knpezy Vilmos főssolgubiró a 
F.-rencz József rend lovagja Freysinger Lajos, 
László Zsigmond, Majthónyi István, Főldváry 
Mihály, Lowy Mór, Förs'<*r  Aurél, Símig Rezső, 
Wolfner Tivadar, Kársai Vilmos, Taliy István, 
T.diy Lajos, Vuncsó Gyula, Halász Zslgmond, 
Gajáry G»* ih es mások. A főbb tisztviselők kö
zül jelenlek : Beniczky Lajos alispán. Faze
kas Gus/.'áv főjegyző, Bellaágh Imre tiszti fő
ügyész. Dalmady Győző árvaazéki elnök, Baky 
Béla lószámvevő Stb.

Az alispán évnegyedei Jelentélét Fazekas 
Gusztáv főjegyző terjesztette elő. A jelentésből 
kiemeljük a következőket: Ai évnegyed első 
hónapját a n é p ■ i á in I á I á s munkálat hí vén

bölcsesség még a kodexparugrafusokon kívül is. 
Mert nem puszta hóbort a páros viaskodás, ha
nem ahoz a társadrlombos méltó intézmény, 
amely elfogadj,! sőt megköveteli. Szükséges ott, 
ahol megvan, mert külömben megvetnék az em
berek. A könyv előszavában Báró Bathni’i Jenő 
hu-*zárszázados  azt kérdezi, hogy mig as államok 
sorsa is támadásnak és védelemnek van kitéve, 
mért hiányoszék az egyén védekezéséből a 
párbaj ?

A párbaj talán nem is az erő manifestóci- 
ója, mert az erős mindig nyugodt, az erő mindig 
biztos, a párbajozna ellenben csuk alázatos pn- 
r mcsfogadója a társadalomnak. Eszem ágában 
sincs, hogy belemarkoljak a pórimjvllen»*ss Ag 
közlielygyüjteniényébe. és belőle néhány t ki- 

okoskodásképpen as olvasónak fejéhez 
vágjam. A pnrbaj ellenségeit finom humorral 
úgy jellmeziCseresnyés főhadnagy, hogy .ha nem 
akarjuk magunkat á'taluk ineggyózetni; kóny- 
nyen a kihívás veszélyének tesszük ki magunkat * 
A párbaj van és lesz, mig a gentdmsmiek 
gavallérnak kell hmnie, n gavallér pedig lehet 
nem gentelman is. A párbaj társadalmi institutió, 
és az marad, miiig « társadalom ai úri emberek 
sokasága. Amig a világot az úri világ szempont
jából nézik. Ha pedig van és lesi párb-i|, olyan 
okosan, nemesen elmélkedjenek róla.mint Cseres
nyés főhadnagy a maga könyvében.

Azt adta a könyve czlmének, hogy ,.A kard
párbaj veszélytelen kimenetele és annak eshető
ségei.- Ne essenek neki az olcsó körök, n elvár
ják benne as Útmutatást a nyugodalmas kötöké*  
désre. A krakéler ürességét és vessélytoHiségét 
még úgy kevesen jellemezték, mint a könyv 
szerzője. Az ember sx’iite kaczag, amikor a nagy 
szájú hős leírását olvassa benne. Cseresnyés 
főhadnagy a párbaj veszélytelenségét a veszede-
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luk igénybe. A n»*p>z.  ánil.dns akr.daly lalaiinl tör- 
tent meg s az o<í.v w;ras -gisz anyagai elküldték 
a Kitűzőit i u H*  I n’u a w u is - u.u hivatalhos. 
Örö mii -I leien i az ali«pü i. Ii-*g\  a varmegye 
hiKogiga ax elmúlt >ix -v <Imu letvme.ien sza
porodott, HlPi’t Ilii; l'J H ÍK uvb<*i|  h lakoséiig 
NSAIII Í 67 l 2.1 I Vol , II »<l al't- ;l!ll 822.032 h 
igv a száj »! i. r I 17 73 ). a trndy 21 9 szazulék 
gyarapodásnak fel<*|  im-g. A k ó s. b i z t o n .1 a g 
Ailalab.iii kielegiio volt. A katonai sorú 
xas máreziiH 1-^u kezdődött s azt eddigeló 
t ize i.rír » 11 1 ír'3 > rí fejeztek bt.

Az or>z.i4»f \ iile.si k>;pvÍ8előváto*«tók  mlv- 
jagx zekére vonaikoxó kiigazít.inukat márcziui hú 
nap inas ülik felélem belyziék

A gazdasági lUyede vo.mlkoaólag, jelenti 
as el spin, iii»g\ az őszi vm csele altalnban jöl 
kiteleliek. a tavaszi velősek megkezdését es 
hefejuzósút a hossza*  tél s ><1 ezt kővető hideg 
•sós 1 lójuras naivban akadályozta. A hosszan 
tarló tel s a növényzet fejlődéséi kesl-dletö 
időjárás különös n az állattenyésztő g • xdaKin 
volt hali inyos. A nagy teli hideg a gyümölcs 
termesre is karos lefolyással bírt.

A munkasviszonx vkban figyelemreméltó 
joleiiHAg m*»n  fordul! elő. Izgatás saándékat 
úgy in tapasztalt ik. du eredménye nem lett az 
agi’aci 'link A gizd.isagi munkaspúnztár érde
kében min Imit megtettek a hatóságok; a köz*  
segwk. trstü’ctek, birtokosok közül sokan alapi 
tűkul I) j is 1 pt-n. \ h d isi népies kurzust 142 J 
• mbur I Unjál) *,  “z ipiri kurzusnak 43 tanulója 
volt es v.iiry lútexaz kosarat, kefét, •eprét fon 
tok. Ezekből 4 tárgyakból kiállítást is rendesnek 
a kurzust, fwjl-jszt-mi f-'<jnk Az allat1 viiyésztus 
urdrkébea sokat leli a gazdasági egyesület, a 
miben h'tliatósan támogatta n *oldmiv*lé«i  mi
niszter. A Obi ibaj-isuk hz natoriumára ÖOÖO ko
ronát a I ik Az árvapénzekból haiszázezer 
koronát a/. Or.«z-ig z központi hitelszövetkezetnél 
helv'X'i-k ul. \z erzs ib 'ffalvi lis/jaji tás es a 
dunakmd bír ivalusztas ellen lm I itt f .ubbezé-l 
elutasítottak Megengedtek, hogy Kun-Szent Mik 
lós ú i/.segH huszonnégyezer koronányi kölcsönt 
véli s«hu föl a jár is-nrolégi ép.ilet javitasára. 
bar 8za'> bhzállás « l*miHZtw,  mixel maga akarj 1 
a jaras-nrangul. A Ludu»iueumbau üresedésben 
J«vő három helyre M nyó<< Lurándut, Lesmr 
Ödönt es Segesvár)*  Sándort (elöltek. A Buttler- 
alnpitx A ívni senki smn jelen k'wz-tt A budapesti 
zzéklins t 4 irozasára egy százaléknyi pót adót ve
tettek ki, a mit névszerinti szavazással hatá
roztak el.

A közgyűlés következő — második — nap
ján Ibm cíky Frrencs főispán dnöklésével a 
többi k i/. >tt elhitirazta. hogy a K 11 Sze- it Mi
hály-J 1 • i-P itaj, vaL iiint Síroknál’ Né tívdl-B.i- 
iívi kőziit vezető vicinális vasutat kilomu.eren- 
kint h it-» . *r  koronával •egiti. A Vácz Drégel- 
Paiinka k • *. 1 v:cziii il’s váez v<»raa<“i vonalán <k , 
a ses-i1 -s negiagadlák - P.izmand) Déliéinek. 
-1 ’ a < iol\ szívt s/.cnt miklási és Paulovita 
Sí l» < jegyzőink inog ultik a n.xugdi
)•* ’. tu'ii István jegyzi özvegye is megkapta 
özvegyi jutalékát.

E közgyűlés tárgysorozatnnuk kiiblnden 
G > I illőre ,,ezva wgv fontos es érdekes pontja is 
volt : a niegvaltoziaioll községi sr. abalyt-tilde
let i ira iu v m ami » >r'i ingniag el!i-r..iozta»- 
vpn. iiinsi mar Gödöllő kőzigaxcat iss jó darab 
időre szeivey.ve vmi s valószínű, lio-jv az ni

lemtől vilii iiem-féiosben latja. Nem a jő vivő 
nz erős-hl), h ui-m az erős ember, ki 11 jobb 
vivő. A lelkileg er.H ember. A ba or h ki 1 
k erdőt csakis kardnak túrija. Olya in .k. amely 
nem csak arn való, hogy uz om'iert m-gvagj k 
vsle. h iiieni arra is. hogy az ember a másik it 
megvágj< velő. A bátor ember nőm is gondol 
ra. hugv m»j<\ iglmijak, mert ez u gondolkozás 
mar is in-ggv > igiti. A b itor •mbar egyáltalán 
nem g > >d >1 amolyuH mellék körülményekre, ami
kor a liei-sühl lovnyins megvédéseit vállalkozik. 
Még arn <em.hoty mii gondolnak róla, ha „In 
o.nin! k ie>s*l  teszi jwva hibáját., amely mind.*  
nek to rr |(*gn  igyobb elégtétel. " A bátor ember 
hse^ il ik. ii'.^r. olyan, aki, jól ludi.i. hogy sa 
jut buc -• nasuu it lo e s-m nem emelheti, sem 
nem al ie< myith ltja Iátért min lunki irányában 
in lióságt i"4 s/.m»»'iyseggel vis-|t»ták.“ nÁIég a 
•xeihsmoM ömlicsekvóvHl szeműén is türelmes os 
bukes túr ■ Mimiid hallgatja végig h s/ajbősök bátor- 
•agat “ Ebből a néhány SíeiiiHlvénybő) megért
hető, hogy kit tart a hu</.ai főhadnagy — szerző 
erős em'i -niek. fis kívánja ast is. hogy a párbvj- 
■eged ugxuncsak komoly, ba’or, erős ember le
gyen. Olyan, aki csak akkor segédkezik, hu 
ui iga i- Ht’ozi a eéi-wlni-t, vagy az elégtételadás 
>/ i\íf.gfss-xgót No legyen parbiíjsogéd nz, aki 
b»r a Int i. «»- m.hg keyisbs ez, a.i meg az 
s \ kH'ond felfojnNra bivatkozv i szokták a
pl -i .1 öről||.-t..||einu < nondiiai. Örvendetes 
doiog. ni -pp-n ez • k Ut-o.ii .0.fogás bölcsnek, 
emusuusae.., igas.4.»,3>n i % m<i:.i. kozili.

itatulumuk alapján most már be is fog jutni a 
| rendes kerék VMgásbu.

l’gyaii-u közgyűlésnek volt tárgya aiun 
I szerződés is mélyül A siód város kötött nz 
j „Általános Aerogen gaz részv-my táiMasággal, 
I Aszod kozvilagitíisa tekintetebeii. Ez is wg)han- 
. gulag juvu h igyatoti es igy most mar mi som 

all útjában Aszod varos érdumtM elöljárósága 
ezen U'diez J— :i váró- -r-ndezós u-kiní-H ben 
lalan legfontossubb - niuakaja iák : a közvilágí
tás modern és minden tekintetben megfelelő 
ulupokon való rendezésének.

Hírek.
Előfizetési felhívás. Kifejtett program

műnk é. eddigi inukiidésíink alapján kér
jük lapunk t. barátait, hogy előfizetései
ket inogiiiitniii é azt kiad'*  hivatalunkba 
beküi l'-ni rt/.ivp.skodjenek. Ibitral(‘kosain
kat pc lig hátralékaik mielőbbi beküldésére 
kérjük, nehogy a lap küldésében fenna
kadás történjen.

Királyi kihalgatás lesz a király budapes
ti trrtőzkodaíii >dait, ápiilis 22 élő) minden hét
főn és csütörtökön, kivévé áprilts 2ö-éi. Jslunt- 
kezűi lehet áprilw 18-átúl délelőtt 9 órától 12 ig 
a bulni pálmában.

A gödöllői Erzsóbot izobor. Darányi 
Ignác főldmivelésügyi miniszter f hő Időn dél- 
maii lel 4 or.ikur Gödöllőre utazott, hogy meg- 
tekint-e az Erzsébet szoour miinkalalaii. A vu- 
Mitnal Niek Ed*»  kir. lan. jószasjguzgat • fogudia.

■ A mii>iszÍHi|kisérelx ben volt Svlley miniszivri ta- 
' nacsos, Mol inr ősz álytanncsos, “Tavi fóerdötnná- 
1 esős é*  György titkár, A pályaudvarról egy-ne 
j sen ai Erzsébet ligei be h íjt.Uotr, liocy ménné ze 
. az Erzs-bvl szobor Ultink.datait és nz ünnepély 

rendeze-éru tett intézkedésekor. A parkban n 
1 szuburbizotlkíHK élén K.ipr y Vilmos bizottsági 
i wlnök, Ripka b’erencz v- gii-hajió bizottsági elnök 
| és Róiin József szobrász fogadták a minisztert, 
! nki min luii részloirw iiózve informáliHitii magát es 
I telj.-s mugelégudését fejezte ki a latollak fel«-'t. 
1 Az Erzsébet púkból a ifiimsz’er a gödöllői ba

romfi tvlepru haj’moll, hol u tyukasz.it es a 
méhészei fölött tMr'ott szemlét, legnagyobb meg 
eléged 'sének ndv.ui kifeje'Hst u hHoltak fölolt. 
A miniszter esto 7 órakor utazó t vissza a fuva
rosba. A l-leple/a.‘si ünnepel v rendezésűre ma 
3lK) t.igu bizottság alakult Ripk i Eereiicz el
nöklőié alatt. A bizotpiag a meghívók szétkül
dését mar niHgk’-zdelle.

Egy kÖAsógi jogyzö űnnoplóao. Szép 
ünnepe volt já.asaiiknak f. hó 13*»m,  sMombnlon. 
E napon adató't át Bitskey Gyula Ciömör köz- 
■ugi jegyzőnek az Ő es. s kir. Eelsege alul 
kival i - rda nei jutalmául legk'igyelmestdd)<m ado
mányozott iir.mx uraein kereszt. Az ünntpelv 
d. e. 11 órakor kezdődött Gödöllő községház inuk 
közgyűlési termében Kapczy Vi nius járási főizol 
gabiro a Errmcz József rend lovagja gjönyörÜ 
bés«éd kíséretében .eltii'.te a kitüntetett mellere 
az érdrmkmeaztri Eiefmiy Béla gödöllői jegy
ző karínra, i iiuvdien üdvözölte az üa.iepellet, 
min*  szép beszédben kÓT.du'e meg kariarsai 

I jó kivan itat Ezuiaii Kratoehxiil József csömöri 
I rom. kiiíh lelkész h szelt mint c ömöli lakos, 
1 mint jó b.-irnt e*  mint a csömöri mm. kath. 

egyliu’ megbizouji, A» ü Hiep It válaszúban 
megköszönte Csömör község j-öndul ila> s tamo- 
gutá.x it inulylyei s *git<égére  volt >k mindig köte 
les •gó-.i >k |o||e •il‘,se'>»*:i  s köri tov :bbl*>i  is 
joak iiaiukiit Az Ümieprdy melyen j-lwn volt 
II l’.H jegvzói kar i, il holvbelj e|“ .wloszgok nz 
ünn *p “lt isin -msei és barátai nagy számban, 
CsÖrn il*  köz-‘4 oioljár *-n  i » k**px  i.se o te-l ih lo 
•ib - ou.el véxet ért. Deluián 1 órakor azon 
bán ba kéit vob a/ Erzs- het •zálod.-i nagy ter
mében, melyen a következő diszua lársasag vett 
részt: Be Le J »j»sef. Bodnár Zoltán. Böhl Ambrus. 
Bokodv B 11. Bitskey Kálmán. Dibu-z An'al. 
Do »k Ta-iias. Eleianty Béla, lílef.m y Kálmán, 
HTidrik B*  i. Ka kas ignacz. Eischvr Géza, Go
rán D niel. Gallxy Imre, dr Hekler Elek, Ha- 
niseh György, llu-zk” Gyula, Hauszur Gyula. 
H.iiieeker Vi al, .1 unrhku Lajos, Juhász Mihály, 
Jankó Bdi. K i.i.tzy Vilmos, Kremnlics Sándor, 

• Kalix 7.' jinond. Koviiesovivs Gyűl i. K*  inenyfy 
I Gyűli, K lochvil! József, Kapczy Tamas. Kol

lár L; <>s, I, uard P.d, Martonossy Eorencz. Mi*  
hnlovi c< Elek. Padi János, Pilicli Gyula, l’ejrsik 
Bébi. Sd‘riiimvic< Karolv. Sitnonies Balaz<, Szu- 

I hó berencz, S --M-dy Alhen, Tiiui nvi Isis n, 
l’okeiGya i, \V h ml Károly, dr. Z ichar K lauán 
(’*oai  ír kőzHög elöljárói! ga : Morva J .no.«. Lacz 
kuvicj Ja nos, B.itovszky Pál, Sz Has Eerej-z. 
Szilátok' .Matya-J. Mongrr Lórii.ez, Speidler J zswf 
G.ioe.c biv.m, Skriva'iek Jaiiuz. ALliu.i.i József. 
A öaii.»»-tie.t az i-bo fölkőszöii.ut Kapczy Vilmos 
los/.o g.ibii", n Eui vncz Jó>8( f iwml lovagja 
tUu.idolt.*,  Ö leldé^út a Lírai)k é tctvua remek 

beszédében. A lelkesült? közönség éljenaésseV 
fogadta a hatásos felköszöntőt. Azután Ss^gedy 
Albert Rákoskeresztúr érdemes községi jegyzője 
mondott nagyhatású felköszöntot, melyben rész
letesen leirvan nz ünnepelt életpályáját, nagyssa- 

I bnsu inűködéHét, méltatta anna kiváló érdemeit, 
i Nagy, leikos éljenzés követte Szrgedy eihiuigaott 
; szavai), valamint *<z Ünnepelt felszólalását le, 
1 nmiybeu n barátai részéről ért megtiszteltetést 
I köszöni« meg. Puharköszöntot mondottak még :

Lénáid PhI csendörszazadoe, Vtynnd Károly igns- 
galó a ptn-szt.-Mihályiak. •Kratochvill József a 
csömöriek nevében, Mihalovits Elek, dr. Heckler 
Elek és még többen. A bankett a késő délutáni 
óinkban élt veget Távirátibig üdvözöltek az 
ünnepelte) : Sárkány .Sámuel ev. püspök, Benies- 
ky Lajos alispán, Dezsoffy Emil nagykátai, Ivánka. 
Pál váezl, Sárközi Pál m nori főszolgahirák, 
dr. Kaiupis János, Lángos Kálmán, dr. Székely 

i György, dr. Doleneez Gyula, Bojtos Ödön, Bits- 
! key Venczel. Künsze Imre, U.szkay Bálint, Zsol- 
I <los János. Komoróczy Jenő, B >kody Jenő, Sípos 
I Karoly, Morvay János, Kémény Kálmán és még.

számomul.
Kópvísölö'tostületi közgyűlés Gödöllőn.

I Gödöllő képviselő bestülete f. hó 16 an ^délelőtt 
I i.iriotia az évi vlxó rendes közgyűlését a vóros- 
1 háza nagytermében A közgyűlés elég hangulatos 
' sut mondhatnánk viharos lefolyású volt, ami 

lermeszetes is, inéi t hiszen az 1901 évi rendem
I és közmunka költségvetések voltak a tárgyai.

A ellenzék vezér szónoka: dr. Rosenfeld Sándor 
volt, ki a vita során igazán temperamentumos- 

| debateiirunk bizonyult. Támadtn a költségvetést 
mert az a varmegye által még jóvá nem hagyott 
mó loHÍtoit szab dyremlelet alapján több oly ja- 
vmlalmaznst laitalmaz. ami csak akkor fog bele 
jöhetni mim s ükségHS kiadási te.el a költség- 

I •■löii.i'-y ly.iiba, hu m ijd jóvá 11 (gyűlik n szabály- 
rendelet-’ valtoztat.i®. A közgyül x többek hozzá- 

.' szol tsu u au el irt f gadt i ilr. R Monfeld állás 
1 pontját 'főbb tétel örh-SH s ujab!' k beállítása 
i uian 3G xzaxalékos p»ialó allapita ott m<*g.  A 

köxs.-gi uv< i.ö fizcésc 600 koronára a dajka 
, fizetése .360 kotonára eiiieilet?tt fel, inig a ma

gán óvónőnek 260 kor.ma segélyt szavazott meg 
a közgyűlés. E.mios h taro sra meg a közgyü- 

j lésnek az is m 4v szerint az u c/.a és gyalogét*  
; járok lüt’-xi és •I II őt év al ti 1. ii lcizleiido 10,000*  
‘ koronás mnoriizai’zii'S kolc>ón fi lv-'üdét h rímek 
' első részletet a kö munka köl.srovetés ki>-dá i 

rovat iba főlv nni i di..iái< xia. Több aprólékos 
| ügy elinlezese u.an a közgyűlés vegei ért.

Gyá.wov >'on<h Eereiicz t.’rvénybiró- 
I ki hossza |b id'-i; k i -égi b r • is vol . allalaiios- 
i ni tisztelt x i. ■/. •••••! ötben ad*  pdg/irn Bag 

k •/<■• ;nek. f. : < lii-áii 'ii •ghalt Bagón 43 éves 
j korában. Toinerósr f ho I < 11 m -m végbe nagy

I’ószv e III Heti - f liléinél’ budapesti
l fővárosi tiszívisehi, a felső kmeíked Imi iskola 
! mag-uitaiiulója f. hó 13 án áletenek 21-ik évében 
i elhunyt Riáos Csuhán, 'rem-uósu f. h<> 15-él>

ment végbe irigy ms«.v I mel’u t.
H HyoLtjntójjá A nyugdíj izás folytán 

I megürült I»s>*sz  • ;hi ki.ogi i ‘g.z.>. állásra Szé 
i kely Miklós iklu Ii kő só;i jegyző, i nagy tarc-ai 
I közs jegyzői altosra púdig Eay Aladár ráko» 
i keresztúri s j*gv'.  > helye iKÍltHtett.

A Göl5L13i Ecz3Ő Jat szó joc biz xttoága 
f hó 21-én d. u 4 órakor gyűlést tart Gödöl
lőn. a Kaszinóban. Tárgy: a végrehajt • bizott- 

i ság jelentése*.
Elh-i iy i?olt plébánia. K ulio iklu •gy- 

i házainknak rendszerint a puttóim us szűköt*  a 
melóin a • i| • ío 1 »I h »• i olny * n >i i lel i’, ’gy 

• van «*z  - i'ii'it a Ii vek p inaszab d I- tj.ik — ti
B.i;hi r ru ; kath : e;ynftzmil is, amelynek a 111. 
kir koron iur id >1 • ;i a p itroiHGa T*mplomu r 
papiaké, rí leli l> levelii i-;\ot/abh :illa|H)tbaib 
var. A teii.dum t.»i j»t ugynn u:y ahogy meg- 
csinuliaita i p :• » i p. mikor mar a h ss/tis át, 

I nvg át iz.rs .< ix *Lie<Lé  *eu  i plafon buixakadá- 
: ss I jeayr^omi, le az abl lkokon, ajtókon ma 

is ujiivi nyílásom r-piilasek vannak, m*h»k3ib  
isteni tisztelet közben egész konezertet fütyül ki 
a szel, TJbNr■■ azúrt is nwm járnák a templom
ba, mert féltik az egásségükut llogv h papiak 
milxen nll ipo’.'.rin van, arr-d ne is H/óljunk. A« 
islálojának most dőlt ki nz oldala. A szobái nemi 
befülhetök. mert nedvesek, s ajtóikon, ablakai
kon fütyül be a sx *1.  Teteje is rossz. Felhívjuk- 
t* Hxógypiileies állapotokra nz illetékes körök 
lig.x elmét.

Az Erzsébet szobor érozbe öntése. A 
gödöllői Erzsébet szobor ünnepélyes érezbe ön
tésé f ;ió 17 m lőném inog előkelő közönség 
jelen!ben. Ez alkalomból igazán sx-ép •■ meg- 
hmó ieleneteknek volt Rzinhely a Besehorner A. 
M. és lia ez *g  Bp"st Külsó-vaczi üli öntödéje, 
melynek vrzelóNíKe a diszöiPést rendezte. As 
Ünnepélyes r.klUHiiál metjelentek : Darán)i ig- 
na< z földniiwlésűg) i miniiter. neme k« ri Kist 
Pál nllnimiik.ir, Deininger Imre és Niek Ede 
koroiuiui’ud.ilini jósa gigazniuk kiséreUbeu. A

tyukasz.it
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szintén meghívott Hegedűs Sándor kereskede
lemügyi miniszter, dr. Andor Endre minisét. rí 
Hegedűikéiral képviseltette magát. A vendégek 
soréban voltak továbbá Tisza Kálmánnó, (’sikv 
Kálmánná leányaival, öav. gróf Telek}' Sandorné, 
báró Kemény Kálmánná, báró Prónuy Gaborné, 
báró Béntty Györgyim, gróf Pcjacsevich T- dór
iié, bóji Patay Gyuláim Buduy Barnáim, Rudnsy 
Józsefné. öxv. Arany Lászlóim, Róna J.'.zaefné, 
Kapczy Vilmosné, Magyar Kázm-'iné, Rippka 
Füívczné, Gulner Gyuláim, G tran Dánielné, Niok 
Ede, Vészi József orszÁggyül si képviselő, Kap. 
czy Vilmos főszolgabíró, h Ferecz József rend 
lovagja,^ szoborbizottsági elnök, Ripka Ferenca 
végrehajtó biaottsági elnök, a Magún*  Kázmér 
min. osstálytanácsos, Lénárd Pál csendőr száza
dos, Garán Dániel es BrüU L jós dr. ligwédek, 
Bgytd Lajos áll. főnök, s a sajtónak több, elő
kelő képviselője A vendegeket Róna József, az 
Erzsébef-szober megalkotója, s Titteldorf és 
Hoffinnmn gyárigazga ók fogadlak ; a minisztert 
Rippka Ferencz elnök Üdvözölte a szobor vóg- 
rebajió-bizotiságátmk névében. Miután a társa
ság Hlhelyezkedett az Öiitőinűhalyben, bovonul- 
az öntést végző munkások az öntőmesierrel 
élükön. Sorakoztak, levettek sapkáikat és elmond
ták a munka megkexdese elölt siokasos rövid 
imát német nyelven. A közönségül meghatotta 
az a jelenet. A férfiak levették kalapjaikat, hí Ik 
morsj futott végig a hölgyek között mintha 
csak ők is suttog ák volna a munkások imájit. 
Az öntőmunkások ezután hatalmas forgókat 
RÜlyesxtetwk a földb *n  levő hvvitöbe, kivettek a 
kölniből nz 1200 fokra hevített szinte fehéren 
izzó ehamotle tartályokat, egymás melle helyezték 
mintegy előkészítésül nz öntérhez. Majd átvonul 
va a gyár szomsz*(l  s nagy helyiségébe, hol a 
form-k felállítva voltak és azok barmi*  vörös 
homokkal bélelt a boldogult királynőnk szobrát 
visiintes fekvől’-ges helyzet ben magában foglaló 
üregébe httöntöllok az izzó, sistergő, forró ércz*  t. 
Az Önt/slmx 750 kiló bronz anyagot használtak 
fel. öntés u án a vendégek a gyifig-izg tők 
vezet mm mellett megtekintették az érezöntöben 
részint kosz, rés-ini készILó szobrokat, alakokat 
a királyi palota Mátyás ku jnra jövő kél mellék- 
alakot, a Róna József áltál mintázott Zrínyi 
Miklós és a Tóth István inin'óxia Hunyndy Já
nos szobrot (mindkettő •• király 10 szobra közül 
való ) az aradi Szent-Hálón ság szobrot, amely 
8zini-n Rétin íre-termüvu, u F.alrusz .János által 
niiipszoi’ kolozsvári M.i’yaR-szobrGt ■'•hm 8<*nr.y-d  
Kát oly Béke czin.ü al egoi ikilH csoportját, min ly 
izimén a királyi palota szamara ké.-zíil. Az ön 
té- e edin nyél még néni tudni mart tíz anyag 
cs; k néhány nap mii'vti hűl ki és csak akkor 
fog n szobor ti ▼•‘te’ni .< formákból.

Legjobb orvo38ag Mindazok, kik gyo
morbaj, étvágv la lanság, rossz, em^szlég, máj fáj
dalmak, kólika, vérszegénység, ideges Ibgfáms 
bán szenvednek. h'Hználják a világhírű Pserhofer 
vériiszti’ó labdacsokat, melyek to! jesen ártalmat
lanok, gyorsan ás biztos ul hatnak és a legelső 
rangú orvosok által ujanllainak. Hasznos szol
gálatot vélünk tenni t. olvasóinknak, ha « l-iünö 
szert b. figyel idikbe ajánljuk. 1 lek'TC* 1, mely ti 
doboz á 15 labdacs I 05 frt. — A pénz előlege*  
beküldése után I tekercset. 1.2'» írtért. 2 teker 
eset 2.30 írtért. 3 tekercset 3 35 írtért küld 
bérintíutve Pserhofer J. gyógyszertára, Bécs, 
I. Siiigerstrasse 15.

Rövid hírek. Kútba esett és bele fulndt 
Nagy-Tűrés un Burányi Márton 3 éves József 
nevű fia. A szerencsétlenség a szülök távollété- 
ben történt. — Korona gyár Bagón. Elfogták 
Pozsonyban Koncz János bogi lakost, mert ha
mis peiix forgalomba hozásán csípték. A po
zsonyi vizsgálóbíró megkeresésére házkutatás!, is 
tartottak nála Ragon é*  neje előadta — bár tört 
állapotban — n gvpsz formát és az öntő kana
lat egy darab czinkel együt'. Az eset Bagón 
hol Konczot becsületes jóravaló embernek is
merték — érthető nauy megdöbbenést okozott. 
Tilt lMruslen. F, h» 13-i i hajnali 3 órakor leé
gett. Pék ári Díván föld birtokosnak a péozeli ha
tárban kvó szalma kazla. A tűz keletkezésének 
oka ismeretlen. A kár megtérül. mert a szalma 
a Fonciére biit. táreaságtin! 4000 koronára bu> 
tositva volt.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött biróRági végrehajtó ezei- 

nel közlrrré teszi, Iiox.v a gödöllői kir járásbíró
ságunk 190 ) évi V. 1097 *zá  aa végzésével Dr. 
Mihdloric.s Béla ügyvéd alt- I képviselt Sander 
E. és lái-.s i végrehajtat" részére Seyderhelm 
Emil és Snyihirhelm Rsső végrehajtást szenve
dettek (dión 6763 frank követelés és jár. ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 

végrehajtást szenvedetteknél lefoglalt 2708 K 00 
F. rv b ■csüli iagós ig"kra a gödöllői kir. járásid 
róság fenti számú rag/,‘iével az árvetés elren
deltetvén. annak a Grósz Mór 942 kor. 4<> lill. 
Ehrenwald Hándor 37 4 kor. Weinwnrni János és 
neje 22084 kor. 86 lill. Altschúl Ad df 2109 kor. 
Hasenórl I’.du 1000 kor. f(dülfoglaliatók követel >e 
wiejeig is, amennyiben azok törvényes zálogjo
got nyertek volna, végrehajtást szenvedet’ek 
lakásán illetve a Rákos í:i. Wihdlyoii levő ker
tészeiben leendő megtartására halandóid 
éri Április hó .'>() napján délután fél :> órá‘"i ifi
zetik ki, tniker a bir’dlag lefoglalt virágok, di-z- 
növények, melegágy i ablakok, kocsik s cg\.d> 
ingóságok a loglöhhet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el lóg
nak adatni.

Felhivalnak mindazok, a kik az elárverezendő 
ingesáaok vételárából a végrehajtató követelései , 
megelőző kié ógit'et óslmz tartan ik jogot, mi 
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés inog- 
kezd-'seig alólirt kiktlldőonek vagy írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. 

A 'örvényes határidő * hirdelmÓHynek a 
bíróság tábláján va'ó kifüggesztem.•[ követő naptól 
számit tátik,

Kelt Gödöllőn 1901 évi április hó 5 napján. 
Trsztyánszky Kálmán x. k.

(P. H.' kir. bir végrehajtó.

E^y jó házból való fiú

! felvételik ifj. .Jurka Fcrenez szobafoslö és 
mázoló inostoinél —- Gödöllőn.

KURAS FAL temetkezési vállalata
Elvállal iniiidenneir.ii temetések l■elnic■z.é.■,l't le^egyszerübtöl a legelegántabb 

kivitelben. A.l.mdö raktárt lartmiiul ,n lííie Itopoi-wókhól. fírci 
kjnáiiyfi fonyezetl fenyőfa koporsók mindvii nagyságban.

Szobit behuzatoK ravatal felállítás a személyzet <ii»« egyenruhában fák
lyával y _vrtsixk<><-.* i

Temetések inokoronrtlól 1000 koronáig. — Megrendelések vidékr*  is 
oleso áron elfogadtatnak.

ü\a»ziihwnt<-sek egv óra aluli azállittslnak.

( í

Sm Hajul keszilósii <ii<Aj» isx.orii |><>Í^-Ar*i  bútorok I
kaphatók a legolcsóbb txabott arakon Almodon, Kurás Pál épület •• mtbutor baji- I I 

balosnál. | |

1899 V 1829 s unh <x. P.l H vgih. 26l‘» sz. 

Árverési hirdetmény

Alu'ii ut kiklild itt bírósági vegreh jió e/en*  
nel közhírre toszi.. hogy » gö l diói kir jbirósag- 
nak 1899 évi V 182 számú vo^ze-etel di !(<>• 
.•a nb> )(/ < < u_i \v <1 al. il kep\ isi-li //■ u alt.
bist. r. t. vegr.-naj aló r.“Z •re M ii i vhaj-
last szoavdeit elh'ii 221 kor 54 fdl. kovdelos 
es jár. eiejeig . Irwii leli kielégítési végrehajtói 
folytan végrehajtást szenvedetni I lefoglalt 
692 k .r.-ra b-cxüli ingóságokra a gödöllői kir. 
jbiróság fenti szánni vwgzase-. e| az afVerei el- 
rendeltet ven. “unnak a Leitersdorfcr D. > s fin 
38 frt. Nevvyork életi), r. t. 158 kor. 60 fill. 
fulülfoglaltaiók követelése erejéig is, Htneay- 
axok törvényes zálogjogot nyertek volna, vhaj 
lást szenvedeti lakosán Csík Törésén l■■endó 
megtartására határidőül Május hói napján d. e, 
l<> "’rája tűzetik ki mikor a bíróikig lefoglak 
szobabútorok s egyóbb ingóság k ké^z pénz fizet*  -4 
mellett, szükség eseten becsáron alul is el 
fog link adatni.

^elhivatnak mindazok, a kik az ilárvare- 
xendó ingÓRHgokjélelRraból a végrehajtató köve
telését megelíiz.o kielógittetéshez larumak Jogot, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket nz árverés 
megkezdéséig nlóliroit kiküldöttnél vagy Írás
ban beadni, vagy pedig szóv.-d bejelenteni tar
toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól 
szaluin atik.

Kelt Gódtfllőn 1901 évi április hó 14 én.
(P H ) Traztyánszkf Kálmán s. k.

kir. bir. végrehajtó.

í i
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4 ITA8ZÓD É3 VIDÉKE lUijJpHIÍs 2t;_

Epitö anyagok:
m*n,  gipsz, portlandi és román ce
ment. fali tégla, tető fedlemez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheimi-

I

I

I

keramit-

metlahi és

cement lapok.

S" Tűzálló oliainotte téglák, cha 

motte agyag és chamotle liszt.

Mint különlegességek:
oppelni porlliiud cement, agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Belonirozásoknt, kövezéseket, va 
lamint gránit lernzzó nnitikákat juhi 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

36-sa ingyen.

Budapesten, V, Lipót körút 8.

Megrendeléseket a gödöllői nyaralóm
ban (Guülla utezit 63) is szívesen átveszek, 
hol a imíkmábit vágó felvilágosítások kid is 
kewxneggel szolgálok.

Az ötzea 50.000 nyo e.neny 
JEGYZEKE.A loffnafvobb nyíreméin l ■'•raacaAaebb b«u 

1.000,600 korona 
A nyeremények részletei*  beo*itAna  a kővetkező;

Korona 

jutalom 6666C 6 
nyer i

Kiváló x y. <j i- ti >i o x <3
T O Ii O K-n ó l

Nagyon sokan szerenoiések lettek Altatunk. 
"" Öt millió koronánál többet nyertek ná
lunk nagyrabecsült vevőink.

Ai egész világ legesélydúsabb sors
játéka a mi m. kir. sxnb. osztály aorajátékuuk, 
moly nemsokára újból kezdetét vésői.

1 
I
1
3
1
1 
1
3
1
S
1
7

1 a 
ti 
CT

3
43.3
T«3 

1333

81700 
31100 
4000

SO 
8000 
3000

:O

02

CD 
rsi 

«=

02

r-

N <S> 
-u.

* *

■

9

9

9

9

9

9

9

4001)00
SODOmO 
100004)

OOOOO 
soooo 
70000 
60000 
40000 
80000 
35000 
30000 
1500 > 
1OOO) 
5000 
8000 
sooo 
1OOO 
500 
800 
»o o 
1 70 
180 
1OO 
80 
40

r

iCO.OOO sorsjegy 50,000
pénmyereménynyel sorsoltntik ki, tehát az 
ÖMzes sorsjegyek fele nyer s mellékelt sor»o- 
lási jégyzék kimutatása szerint.

5 iu'map alatt összetett Tizenhárom mil
lió 130,033 koronát, egy li ital nas összeget 
sorsolnak ki. Az egész vállalat állami felügye
let alatt áll.

Az I sö osziály eredeti sorsjegyeinek 
tervszerű betétjei a 
egy nyolezad ('/,,) frt 

egy negyed ('.J „ 

egy fél ('!,) . 

egy egész (',) „
A sorsjegyeket utánvéttől 

küldés© ellenében küldjük siet. Hivatalos ter
vezet díjtalanul. Megrendeléseket kerülik azon
nal, de legkésőbb

f. év április hü 28-ig
bizalommal bongunk küldeni.

Török A. és Tsa.
n a > r « n a. x------

1 liitln pe -t.
iaz’mk legnagyobb dtnatl omu lystirejálék üzlete 

l'öárudánk osztálysorsjáték osztályai:
1. A ác/.l-1. <“• vu ( -4.
2. IM uzöiiin-köi iit II.
3. I 1. öi-ti t. Ö-4.

következők :
—.75 vagyis 1 50 kor.

1.50
3.--
« -

„ 3.— „

„ 6.- »
12.— 

vagy a pénzbe-

I

Hí9

9

50,Ó0Ö tX 13 16 ),000~

9

H.mlelölevél levégmiiló l'örök A., éx 'IVii'hh l»»mk l>Azh 1 tit<ln p<-ml

Az ös!i7Pg«t koron a
összegben

Kérek résiemre I. oszt. in. kir. azab. osztály sorsjáték eredeti sor-je
gyet a hivatalos terveiét tel együtt kÜ’deni.

( utánvételem! kérem ) t u
( postautalványnyal küldöm ) A nemit'szó tor-
( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ) «**ndo.

JÜÜ Uö ixi ülZilIduU U U

g i i 1 uljt éi It » rt i magvak 

nem léteznek, mint a minőket
37 óv óta szállít

MAUTHNER ODÚN
•a éa kir udvari nangkereskadóao 

BUDAPESTEN
Irodák é* ) VIj Rottenbillor-utcsa 88 
nsktArak : ) (Közúti villamos megállóhelye

Klárn*üé ) VI. Andrássy-ut 28
hnlylAógak; ) (A m kir, opevóvnl szemben:

226 oldalra terjedő képes árjegyzékét kívá
natra ingjon és bérmentve küldi.

& híres /
MAUTiiMERáiEMAGVAK A

teákéin XáL_ l|
rajt Ül aMAUlHücR-HÉv.

P L I S TI L L

t riiioi Iicz.i‘nÍ fi O odollön, Vóezi iitoxn-t<K>, .
Mind.mimmll koporsók kaphatók érez., keményfa, fényezett fenyőfából kit 

sehb nagyobb mértékbeli.

, Szemfedelek. virágok szaLgok koszorúk viaszgyertyák
bzo .iheliuz ltok, rav.itul felállítás, a személyzet díszes egyeitruh iba, a gyás*kocsi  m *1  let fáklyával 

nvitoti h ilottas kocsi vagy díszesebb üveg kocsi akár vidékre is mind<Mi felszerelődül elfogudtaük.
\ z) mzic vnlesek egv <im nlntt elkészíttetnek a legjutányoHaubb árak mellett,

NYOinaiQli az. aszódi in ig) kir. javító -intézet könj v nyomd újában.


