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Állami tisztviselők szoczialis 
mozgalma.

Maholnap nnlr alig lesz város Magyar
országon, ahol az állami tisztviselők tekin
tet nélkül arra. h°gy melyik minisztérium 
szolgáintAhan Állanak, ne csatlakoztak vol
na a mozgalomhoz, melynek czélja hely
zetük javítása. Mintha valami régi szük
séget pótoló és n. polgárság által cpedve 
várt uj politikai párt bontotta volna ki 
zászlaját, olyan hatalmas hullámokat ver 
ez a mozgalom és olyan lelkesedéssel se
reglenek a kibontott zászló köré. Tisztvi
selői kiírunk is csaknem teljes számban 
csati.ikozolt a mozgalomhoz.

Az ország értelmiségének szine-java, 
államiságunk kipróbált és erőteljes oszlopai 
egy olyan jelszóért lelkesednek, melyet 
eddigelé nálunk csak a proletáriatus han
goztatott : kenyeret, lehetőleg fehér kenye
ret! A szocziáldemokratáktól szoktuk csak 
meg eddig, hogy a nép egy rétegének 
boldogulása érdekében erőteljes modorban 
nppelláljon u kormányra és társadalomra 
egyaránt. Hogy e mozgalmak nem voltak 
a tisztviselők mozgalmához hasonlóan 
szimpatikusak nekünk, annak oka n .nem
zetközi" jelszó volt.

Nem hasonlítom és nem is lehet ösz- 
szeliasonlitani egymással ezt a két moz
galmai. A nemzetközi szocziáldemokracziA- 
nak legerősebb ellenség? nálunk az állami 
tisztviselők kara, mely úgy intelligenczia, 
mint hazafiasság dolgában a vezető elem

hivatását teljesiti nemcsak gyakorlati, de i 
ideális értelemben is. De azt elvitatni nem 
lehet, hogy a két mozgalom között, ha ) 
azokat magasabb szempontból nézzük, van
nak rokon vonások, a két mozgalom egyes 
fázisai egymással párhuzamosak és ezek 
előtt szemet hunyni nem lehet, nem sza
bad. A kérdésnek ezt az oldalát szüksé
ges talán teljesen niegvilágilani, mert az 
országnak tisztán kell látnia e fontos 
ügyben.

A midőn oly ténynyel állunk szemben, 
hogy az ország lakosságának egy nagy há
nyada, ebben nz esetben vezelő eleme, intelli 
gencziája, az állam oszlopai, igen sok ezer 
ember egy közös czél érdekében tömörül, 
lázas gyorsasággal szervezkedik és a saját 
jól felfogott érdekében összbang/.ó eg\e- 
sitéssel minden követ 'megmozgatni igyek
szik : ez nem az ő házi ügyök, ez a tár
sadalom, az ország Ügye. Vagyis közgaz
dasági és politikai probléma, amely meg
oldásra vár. Így kell felfogni ezt a kérdést. 
Közgazdasági és politikai probléma, mely 
nek esetleges megoldása végzetes követ
kezményekkel járhat.

A szoczialdemokraczia a mai, a par
lamenti rendszerbe beilleszkedő formájában 
csak ilyen közgazdasági és politikai prob
léma.

Mi az ok. amely az állami tisztviselők 
ezen gyors és hatalmas n ozgalmát létre 
hozta? A kenyér, uz ekziszteuczia, a kHz 
delem a létért. Évtizedek óta állandó a 
panasz, hogy a magyar állam rosszul fizeti 
az ö hivatalnokait s kellőleg nem becsüli

meg őket. Nem mondom, hogy illetékes 
helyen nem ismerték el e panasz piposult- 

) ságát. Sőt. valahányszor a mini-zteri bár 
soiívszóki'ől ebben a kérdésben nyilatko
zattételre került a sor, nz mindig jóakaró 
és hizlaló volt. N'.-ni akarok in rátérni az 
okokra, m-lyek miatt a biztatások apnyi 
időn keresztül meg nem tudtak valósulni. 
Most - a '.•álnszlások előtt — sokkal fon
tosabb a tény, hogy u sok ezer altatni 
hivatalitok összeáll, szervezkedik és az egész 
társadalom füle hailalnra, szeme lállára oda 
dörgi n magyar állam vezetőinek : kenye
ret, fehérebb kenyeret !

Tehát kenyér hiil'cz ez. És kenyér 
liarcz a szoczialismus is.

Ami mégis ti kél mozgalom közölt az 
óriási külőmb-égel teszi, az azon körülmény, 
hogy ég és föld a külömbség a két moz
galomban részt vevő emberek egyénisége, 
jelleme és hazafisága között. Nevetés, élut- 
felfogas, lólekállapot egészeit más a mun
kás proleláriAtusnál, mint a zúgolódó h:- 
talnukiiál.

De akit magasabb szempontok vezet
nek, az llgy találja, hogy ezek a különb
ségek a részletek keretébe tartoznak, a 
czél, a szervezkedés, a jelszavak lényego 
itt és amott tigyanogy I

Ne higyjék a magyar állam vezetői, 
u midőn kezükbe veszik az állami hivatal
nokok memorandumait, hogy most egy 

i et'emer jelentőségű eseményről van szó. 
. Ledér felfogás lenne ez és súlyos nagy 
I következményekkel járhatna. LJgy kell ke

Dalok.
Irta: Stella 

I.
Csak akkor ing-ring a falevél,
IIa jsttssik véle « stelb'i,
Csókra csak úgy szomjas a legény 
Hogyha habókja ép feljő.

Lányka, rózsám, te kis csapodár, 
Mért játseol hát a szivemmel ? . .
Ilin tavaszunk már végire jár
S leien a nap heve sem kel.

Jer, ne huzdój'hát, jer szaporán,
Hállód •«: mit húg a gerléi 
Bölcsőnk ott reng sírunk oromán 
Jer hát : siess as ölembe.

II.

Midőn a férjed karján
Mellettem elhaladsz,
Virága már a nyárnak, 
Én vágyom a tavaséi.
— Jut-e eszedbe még ?

Midőn gyérnek korunkban
Kergettük a. legét.
Jártuk reggeltől estig
Az erdők rejtőkét
— Jut-e estedbe még ?

És hogy szerettük egymást,

S utunk mily mess te tért . . .
Mint én : álmodd el néha
E stép tündér regét. . .
— Jut-e ettedbe még ?

Emma.
Emma ma ismét imikrunczoskodott ős ez 

nagy fejfájást szerzett a mi öreg barátit iknnk. 
Emma ugyanis egy akaratos gyermek, a ki foly
vást csínyeken töri a fejét. Kiáll a folyosóra, 
néha beszélgetést kezd a különböző gyermekek
kel és úgy kaczag, de úgy, hogy Lórlnes bácsi 
földhöz csapja a tollat és kirohan a szobából. 
Nagy könyörgést intéz Emmához, inig végre rá 
veszi, hogy ismét a szobába lépjen es elfoglalja 
trónusát. Azonkívül fejére teszi a kalapot.

A kalapot ugyanis ö viseli, és. tizenhét 
éves, egy piruló rózsabimbóhoz hasonló.

Emmának ez a története: () valahol az er 
dóben született, hasonlóim a tündéik.uiy ‘khoz

Többet talán nem is kellene mombuti. H»»c\ 
felnőtt, és hosszú ruhát kapón? A i.llmlérl a 
nyok is hosszú ruhái kapnak. Nagy hnr.-ak alali 
lakott Emma a l ábúival. Tiszaival a szép eiős 
kutyával. Mátyással a fényes tollú bic’ó ma 
dárral és Cirmillával. a cicával. Szellők szálltak 
az erdőből, rengő feiecskájú vadvirágok tn-ztek 
a tisztásokból, póráza'ok repültek tova Mint a 
mesében.

Aztán mindez elmúlt. Emma tizenhét esz 
tendös lón és meghalt tíz édesapja. így elkel ült 
uz erdőből.

Egredül marad' Emma, ••gészen egyedül. 
Ütni kelt tehát a nagyváros fele. S mikor mar 
második nap b.rangéit nz u ez a >on fárad: mi. 
éhesen, a bácsi felfedezte.

Ez igen különös történőt. Á mai mesék bon 
ugyanis n hősök mind rosszakat tesznek. a 
bácsi jó ember volt.és ép ez u valószínűtlen.

A bácsi egy bozontos kis fekete ember;*  
ragyogó a szeme, mint az egéré, talon vén mai. 
de gyönyörű feje van Es In néha bezárkózik, 
akkor igen komoly lesz, Papirost keres elő a 
bácsi és szól :s:

— Emma, mngáuak kellene mar egy pák uj 
czipő.

Emma, nevetve ugrik fel és már a bácsi 
nyakaban van és mondja:

— Te édes, te jó ember. ..
Mert a kis Emma könnyen lelkesedik.
A bácsi dŐezögve nevet és megmártja 

pennáját a kalamárisban.
— Jó. jó.., Tehát ma tárcza czikket Írunk. 

Es már rakosgatja is a betűket egymás mellé.
Ez a bácsi.
Hat ő már csak ilyen. Ó már nem arra 

való, hogy szerelmi ügyeket szövögessen. És 
azt a .,kicsi kölököt" nagyon szereti. Hát ez a 
kicsi kötök ur ma a fogadóban.

Mólt úri fogadóban lakunk. A dolog ugyan
is ig.v all: a bácsi lakik az egyik szabiban, a 
másikban Emma Mi körül a folyosón és vigyá
zunk Emmára. 0 az ószsz'd az énekesnői pá
lyára lép. A bácsi intézkedik ebben; és nem 
telik bele egy es'tendő, Emma a lámpák elé 
lép és meglássák, mily szépen f<»g énekelni.

így telnek, múlnak a napok csendesen. A 
kis fekete Lőrincz nem igen dolgozik mottóim
ban, legföjebb. hu nz Emma czipóje nagyon is 
enni kér. Emma pedig a kanapén hever. Olyan, 
ilyenkor mint egy selymes, szép cica. A szemét 
felig lehunyja. így kekknek, nedaznak azok a 
csillagok, a melyekben a boldog emberek lak
nak. Gesztenyebarna feje elpihen a vánkoson. 
Itt ül Lőrincz óh erősen szívja kicsi szivarját. 
De a füstöt gondosan más felé fújja. Emma itn 
egyszerre elalszik. A bácsi csendesen mozdu.la.t- 
lanul ül. Legyenek a kis Emma álmai tiszták, 
virágosak és boldogok. Mindig..

Elmentek.
Nem is messze, (’-ak el innen a fogadó

ból, a hol mi laktunk, vigyázva a kis Emmára. 
A bácsi fészket, épít. A Lőrinc, jaz öreg Lőrinc, 
az aggastyán Lőrinc. Ah, epésen kacagtunk, ler- 
mószetesen.

Mert a kis Emma szép mint a Indmil. kar
csú lengő napsugár o^es in <g.i nz iIju.«hu . .

tíáttaszéky Lajos.
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zelni u kérdést, mint egy nagy gazdasági 
és politikai problémát, mert tényleg az is.

Hogy a kérdés félszinrehozásáiiak az 
Időpontfa kitünően volt megválasztva, az 
elvitathatatlan tény. A kormány kényszer
helyzetben van e mozgalommal szemben. 
Az általános képviselőválasztások elölt el 
kell intézni a tisztiviselők ügyét már politi
kai okokból is, mert koczkáztatott dolog vol
na sgy elégedetlen tisztviselői kai'ial bemenni 
a választásokba. A mozgalom sikere tehát 
már ez egy oknál fogva is biztos. Gratu
lálunk hozzá hivatalnoki karunknak !

Aszódvidéki nöegyletünk.
Társadalmi hetilapunk 28. számában 

egy, az „Aszód és vidéke jótékony uőegye- 
sülelé“-t érintő hír foglaltatik, melynek 
lényege az, hogy az egyesület — feloszló
ban van. A megjelent közlemény tévedésen 
alapszik, a miért az egyesület érdekében 
a következő észrevételeimet leszek bátor 
a tek. szerkesztőség engedélye folytán 
közzétenni.

..Aszód és vidéke jótékony nőegyesil- 
lete‘‘ 1892-ben alakult. A község és nagy 
vidéke nemes eszmékért lelkesedni tudó 
hölgyei tömörültek egy zászló alá, melyen 
ez emberszerelő szó ragyogott: „Jótékony
ság'1. Jótékonyságot sok irányban és 
különböző módon leltei gyakorolni. A szer
vezkedés hevében oly nagy volt a buzgó- 
ság, hogy nem elégedlek meg a jótékony
ság spontán gyakorlásával, hanem hármas 
czélt tűztek ki, és pedig: a szegények 
gyáuiolitását, egy kórháznak fenlartási és 
gondozási feladatait vállaltuk el és egy 
évvel később kisdedóvót létesítettek. Ez 
az összetett munka kezdetben a maga 
rendje és módja szerint ment, a mit kizá
rólag az egyesület élén állók lelkesedése 
és kitartása folytán érhettek el. A mint az 
évek múltak, oszladozni kezdeté a lelkese
dés. fogyott a kitartás ; a tagok felényire 
csökkentek. Bizonyosan az élet harcsai 
s az ezért vívott fokozódó küzdelem terel
ték társadalmunkat más irányba s e miatt 
a nöegyesület félig magára hagyatva ki
tűzött czéljai hü teljesítésében meg lön 
gátolva, s bekövetkeztek az anyagi gon
dok, melyek okozati összefüggésben álla
nak azzal a határozattal, melyet kimon
dottunk legutóbbi közgyűlésünkön, t. i. 
hogy kisdedóvónkat állami kezekre bizzuk. 
Ennek a határozatnak az okai, hogy a 
„M. Orsz. Isk. Egyesülőt" évi segélye jövő
ben elmarad, a tagsági dijakból befolyó 
jövedelem csökkenése és az, hogy Aszód 
községnek sok irányba igénybe vett pénz
tárát jövőben azzal a 360 koronányi évi 
segélylyel sem akarjuk terhelni.

Midőn tehát a kisdedévé államosítása 
iránti óhajunkat határozatként ki
mondottuk, ezzel távolról sem oszlatjuk 
fid magát az egyesületet. Söl valódi ren
deltetésének a nöegyesület csak ezután 
felelhetne meg, ez pedig: az elhagyottak 
gyáinolilása, az árvák nyomorának enyhí
tése. Épp a nö gyöngéd érzelmeinél fogva 
hivatott ezen igazi humánus feladatoknak 
gyakorlására s ebben áll a nöegyesületek 
kiváló hivatása. Ezeu czél erdőkében meg
levő tagjainkat kitartásra kérni és újabbak
nak gyűjtését a „Segítsd az elhagyottat" 
jeligéje alatt a jövőben el nőm mulasztjuk.

Nem oszolunk szét I Minden időkre 
sajnálni valónk maradna, ha oly egyesülő- I 
tek megbuknának, melyeket a humanitás, 
a hazaszeretet és a jótékonyság vezet és 
bátorít I

Parényt Rezső, 
vöegylml titkár.

Hírek.
A gödöllőiek a salzburgi Kr- | 

zsébet szobornál A salsburgi przséhst-szo-
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bor-bisottság a f, Iiól5-ikl leleplezési ünnepélyre 
meghívta a volt gödöllói szobor bizottság több 
tagját is s e meghívást a gödöllői közönség 
azzal viszonozta, hogy impozáns gödöllói virá 
gokból font koszorút helyezett a szobor talapza
tára nemzetiszinü selyemszullargal, mely e 
lelirást viBelte : JirtsiM királyai emlikinek — 
UödőUö kötönsógn. A gyönyörű koszorú, mely a 
megdicsótilt királyné ítedvencz virágaiból volt 
fonva, feltűnt a szobor köré gyűlt magas vendé
geknek is. s Így az uralkodó család tag
jai Is figyelmesek lettek rá. S hogy a királyi 
családnak mennyire jól esett a gödöllőiek e gyön
géd figyelme, annak bizonyítéka volt az is, hogy 
á királyi család több tagja, köztük M ária 
Valéria fóherczegasszony nz ünnepély után 
a koszomból néhány szál virágot magával vitt.

Föszolgabiránk szabadságon. Kapczy 
Vilmos főszolgabíró a 111. oszt, vaskorona rend 
lovagja f. é. augusztus 4 én kezdi meg négy 
heti szabadságát.

A miniszterelnök Gödöllőn. Széli 
Kálmán miniszterelnök n múlt heten egy napot 
Gödöllőn töltött. A ininiiterelniik — mint érte
sülünk — nem hivatalosan tartózkodott itt ná
lunk s csak egy neniely magánügyét intézte el. 
Nemrégiben Wlasslolt közoktatásügyi minister is 
Itt járt gyermekeivel Gödöllőn. A minister as 
Erzsébet-szobrot mutatta meg gyermekeinek s 
Károli vendéglőjében megebédelvén, u délután 
folyamán elutazott Gödöllőről.

Egyházi hír. Halász Antal Irgalmasrendi 
főgyógyszerész Egerbe helyezte! ott át.

Uj föerdézzek. A m. kir. földmivelésügyi 
ministor Kovách Béla, Galmav Ferenez, Lngier 
Gyula, Mezey Kezsó és Ivanich Ferenez erdé
szeket fóerdeszekké nevezte ki a gödöllói kir. 
erdőhivu tálhoz.

Névmagyaroaitás. Kiskorú Steril Henrik, 
Bernét és Sándor pusztaszentmihályi lakosok 
vezetéknevüket belügyminiszteri engedélyijei 
Somogyira változtatták mog.

Választási hírek. A gödöllói kerületben, 
ha a jelek nem csalnak újra Wolfner Tivadar lesz 
megválasztva. Beszéltek gróf Károlyi Sándor 
jelöltségéről is, de ez csak híresztelés volt, s 
nem bizonyult valórtnk; mert gróf Károlyi Sán
dor Gönceim lép föl és így Wolfner egyedüli 
ellonjelöltje ez idó szerint a függetlenségi Telí
tő János. Hírlik ugyan, hogy nz Ugron-párl is 
fellépleti egyik nagv nevű tagját, de ismét nél
külözi a valószínűséget. Vácaoti eddig két kor
mányparti Jelölt küzd : G.ijári Géza a mostani 
képviselő és Majthényi István, ki már fllgget- 
lettségi programmal képviselte a kerületet, Még 
egy kormánypárti jelölt van: gróf Dessewffy 
Emil es szó van Csávolszky Jóssef ezimzetes 
K. vácsl kanonok jelöltségéről ia. Közeleb- 

mhan még nem mondhatunk.

Házasság Sebők Iván esetnek! földbir
tokos f. hó 18-an vezette oltárhoz Dávid Jóléti
két, Dávid István cslzi vendéglős leányát Bakos- 
Kereszturon.

Hlvatalvizsgálatok. F. hó 12 én és 13 án 
Gödöllőn, f. hó 15-én Kerepesen, Csömörön, f-hó 
16-án lsssszegeii és Péezelen, f. hó 17 én Czin- 
kután és Csömörön tartott főszolgitbirank min
denre kiterjedő széleskörű hivatidvizsgálntot, 
mindenütt példás rendet és kifogástalan kiizál 
lapotokat találván elmondhatjuk, hogy járásunk 
közigazgatása mintaszerű.

Eljegyzés. Frank József túrái lakos 
eljegyezte Schwars Szeréna kisasszonyt Érden.

Fehérk ereszt bál. Gödöllőn, f. hó 27-én 
szombaton tánczestélv lesz nz Erzsébet- szálló 
nagy termében. Az előkelő mulatságot a gödöl
lői inieligeiiczia fiatalsága rendezi az or-zágos 
f-hér kereszt egylet gödöllői fiókja javára. Kez
dete 9 órakor. Belépti-dlj személyenként 2 kor.

Primiozia Vasárnap d. e. szép ünnepély 
volt a rákoscsabai tóm. kath. templomban. 
M e r v a Imre váezegyházinegyei áldozár mon
dotta első miséjét Az ünnepélyen a hívők nagy 
számban jelentek meg.

Tlzkoronns bankók. Az uj 10 koronás 
bankók kiadósa f. é. szeptember 2-án kezdődik. 
Az uj bankók sokban hnsoiilltnimk a mostani 
20 koronásokhoz. Nagyságuk is ugyanaz.

Ki fesz az uj biró Gödöllőn ? Alig mon
dott le Miskey Aduin a bírói állasról, még ki 
sinc- tűzve a terminus az uj megválasztásra, 
már is megindultak a kombiaálgalúsok. Bőt egyes 
jelöllek érti •kében már k mtsskednek is. 
Eddig öt jelölt nevét emlegetik, kik közül mind
egyiknek van kisebb nagyobb pártja. Dinyés 
.lémet, Nyomárkay Ktizmér, Rózsa István, Kédl 
József, és dr. Zeke Adolfé polgárság birójelölt- 
jei. A választás tehál érdekesnek Ígérkezik, azon-
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ben hogy miként fog eldőlni, tuég arra távolról 
sem lehet következtetni.

Rákoskeresztúr veszdslme. Nagy ve
szedelemben forgott f. hó 17 én estefelé Rákos
keresztúr községe. A cséplőgép szikrája lángba 
loblmntotta a gép körül fölhalmozott termést és 
a tűz a nagy szélben föltartóztatlanul elhara
pódzott. Néhány pillanat alatt lánglnegerben 
volt, huszonöt gtizdaemhernek idei aratása. Hu
szonöt hatalmas kazal porrá égett, odaveszett a 
cséplőgép is és az okozott kár ineghaludja az 
ötvenezer koronát. Emberélet ben szerencsére kár 
nem esett, do az anyagi pusztulást egyhamar 
nem fogják kiheverni, mert éppen n kiszebb 
gazdáknak a termése veszett oda. Biztosítva 
egyikük termése sem volt.

Ifjúsági bál. A .gödöllői tanuló ifjúság" 
1901. évi augusztus hó 3 án Gödöllőn, az Erzsé
bet szálló összes termeiben a gödöllői .Fehér 
Kereszt" egylet javára műkedvelő előadással 
egybekötött tánczvignlmat rendez. Belépőjegy 
a műkedvelő elóiidn-rn I. hely 1 kor. 20 611. 
II. hely 80 611; a lánczvigalomra: személyjegy 
1 kor., családjegy 2 korona 50 6H. Fellllöz-tések 
köszönettel fogadtatnak és a Gödöllő és Vidéke 
ez. hírlapban nyugtáztntnak. Kezdete fél 8 óra
kor. A rendezők: Adler O.-zkar, Gere József. 
Szabó Balázs, Alberi.v Dettes, Gráf Tivadar, 
Szabó Pista, Alberty Gyula. Kiillina Ernő. Sxvo- 
boda Dénes. Dianmnt Mór, Neubauer Hugó, 
Szvoboda Ödön, Rosenfeld Gyula. Jegyek előre 
válthatók : Gráf Éliás urnái és a rendezőknél. 
Műsor: .Matúra előtt" monoing, irta Földes 
Imre. Előadja Diamunt Mór. 2. Rnpsodie Liszt 
Fereneztól. Zongorán előadja Adler Margitka 
kisasszony. 3. Phrenolog, eredeti bohózat egy 
felvonásban. Irta luslus. 8zinrenth*ző  Gere Jó
zsef. Személyek: Consul, Adler Oszkár. Consul 
neje, Alberty Mariska Arm ml rokona, 8 alté 
Pista. Delor marquis, Szabó Balázs. Delor neje 
Adélé, Bzvoltoda Ilonka. Mari leánya. Szvobodtt 
Mlnuska. Hordott bárónő, Szabó Mariska. Duüre- 
nil ezredes, Alberty Dénes. Bray ttniác-<os. Kul
iina Ernő tíeorglne grófnő. Alberty Enimuska. 
Paulina grófnő. Szabó Margitka. Cecilé grófnő, 
Hejk Etelka Tónika zeneszerző Neulmuer Hugó. 
Madeleine itevelonó, Bzvobotla Margitka, lnne 
Szvoboda Ödön. Urak, hölgyek, szolgák. 4 Le
genda Henri WieiJiivoszki-tól. Hegedült előadja 
Muilner Arlhur ur, zongorán kíséri Meitner Elza 
kisasszony. 5. Matúra után mouulog, irta Földes 
Imre. Előadja Bzvobotla Ödön.

Eladó vizi malom. A Kistarosa község 
tulajdonát képező vizi malom f. é augusztus 3-án 
nyilvános árverésen el fog iidntni. Kikiáltási ár 
3000 korona. Szakértők állitáea szerint nztmban 
étinél olcsóbban is el fog adatni, mert annyit 
nem ér.

Nyári tánczmulatságok. At astódi ipa- 
rőt-ifjúság f. hó 14-en a Taucher-féle vendéglő 
udvari helyiségeben sikerült nyári tánczinulatsá- 
got rendezett, melynek tiszta jövedelmét a tűz
oltó-egylet segélyezésére adományozta. A mu
latságon az aszódi polgárság szine-java vett 
részt, mely csak a késő éjféli órákban kezdett 
ezéjjeloszlani. A magunk részéről azonban nem 
hagyhatjuk megjegyzés nélkül azt, hogy az 
aszódi közönség miért nem inkább valamely nyári 
vendéglő árny is kerthelyiségét veszi igényba 
a táncamulat.ságok megtartására ? Hiszen unos- 
untalan halljuk azt a panaszt, hogy közönsé
günknek nincs egyetlen egy Udilő sétatere sem 
rendelkezésre bocsátva, s mégis a község felett 
— különösen esténként — gomolygó, bűzös és 
fojtó porlevegő beszivására kárhoztatja el ma
gát.

A baghi iparos ifjúság f hó 21-én Di- 
nyár-féle vendéglőben zártkörű tánczinulat- 
ságot tart. Belépő díj férfi üzeinélyenként 
80 fillér, eenhiiljegy 1 komim 60 fillér. 
A mulatság kezdetű délután (j órakor.

(asino-mulatsag, Az itszód-vitléki gazdák iár- 
sas köre f- évi julius hó 21-én (vasárnap) a kis- 
bogi erdőben nyári tánczinulatságot rendez. Be
lépti díj: csaladjegy 4 korona, személyjegy 2 
korona. A mulatság kezdete d. u. 4 órakor. 
Kedvezőtlen idő esetén a tánezmuhitság a társas
kör saját helyiségében tartatik meg. Reméljük, 
hogy mint egyike az intelligens mulatságoknak, a 
lehető legjobban fog sikerülni.

Nagy tűz Rákosfalván. F. hó 16-án 
délelőtt úgy 10 óra tájban kigyulladt Ehmantt 

I Viktor mátyásföldi lakos nagybirtokos és ke
reskedőnek rákosfalvi hvtárneu levő nagy jég
verme. A hatalmas szál matató nagy lánggal 
égett. A fojtó füst és a felszálló lernye szinte 
ellepte Rákosfulva községben fekvő házait, sok 
sok érdeklődőt csalva oda kólőnőaeu a nyaraló 
publikum köréből. Oltani azonban csak a buda- 
P’ Sli X. kerületi és központi tllaöraég. mely nagy 
felszereléssel alig néhány perozozel a tűz kelet
kezése után kivoult, tudott, mert tűzi fecskendő 
hiányában minden Kísérlet meddőnek bizonyult, 
a száraz ualiuatetóu hihetetlen gyorsysággal 
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terjedő (elem pusztító hatalmával szemben. A 
tűzoltóság is.'eink Iiobzus és megfeszített munka 
után volt képen lokalizálni a tUzet. A kár meg
haladja a 2000 koronát, mert a jégverem áru 
tartalma is részben megsemmisült, részben 
hassnálhutatlaná lett

Megvert eiölőosőss. Palya András a na
pokban tetten érte K m « ty János aszódi la- 
kost, amint ez Sóregi .János földjéről egy zsák 
krumplit lopva a szőlőkön át hazafelé tartott. 
A szölóceóez ezért kérdőre vonta Kmety Jánost, 
ki azzal felelt neki vissza, 'hogy a közelében 
levő akáczfa karóval a csőszt ugy Ütötte fejbe, 
hogy az menten elkábult; de ereiét csakhamar 
összeszedvén . a krumpli tolvajt üldözőbe vette 
akit végre a csősz kiáltására Kapufa Mihály és 
Katona István bogi lakosok elfogván, az ottani 
kitaségházárt kisérték, ;

VUlámoiapás. Kárául Vilmosnak Boldog 
községhez tartozó tanyáján levő dohányszáritó 
pajtában villám csapás következtében tilts támadt, 
melyet azonban a tanyán a cselédség azonnal 
eloltott s igy a kar nagyon is jelentéktelen.

Lopás Aszódon. Izrael István zárt kam
ráját ismereti-n tettes nappal feltörvén, onnan 
mintegy 58 korona értékű ruha- és vászonneniüt 
lopott el. A nyomozás folyamatban van.

Jj^rekedés Versegen. Farkas Istvánt, 
amint ez Bnhijti János Korcsmájából kilépett, 
Kis József és Kurucz Gábor vérségi lakosok 
megtámadtak, s heves öKszeszolalkozes után Kis 
egy it kezében tartott zsebkéssel homlokon meg
szűrik. Az eset a gödöllői kir. járásbíróságnál 
jelentetett föl.

A posta betörés tettese. Múlt számunk
ban részletesen megírtuk az. aszódi pásté betörés 
körllhnénveii. Újabban, mint értesülünk u csen- 
dorség a nyomozást erélyesen megejtvén, a be- 
t ölő lettest K itt e t y János aszódi lakos ize- 
mély.'l.en állapította meg. A nyomra az veze
ted. hogy a póstn feltörése .alkalmával hátra 
maradt ásönyél Kmety János tulajdonául ismer
teiéit fel.

Elitéit merénylő. Megírtuk lapunk legu
tóbbi számában ama mer-nylet részleteit melyet 
T tli Mária, kecskeméti illetőségű cseléd leány 
követett el Orbay Dénes gödöllői szolgabiró el
len. Ez ügyben f. hó 17 én hozott ítéleteit a 
gödöllői kir: járásbíróság, részben beismerése 
részben pedig a kihalgutott talmi, vallonul**alap 
ján 4. heti fogházra ér 40 korona pénzbüntetés
re, esetleg újabb 4 napi elzmásr.1 Ítélvén a vád
lottat. Az ügyészi megbízott az ítélet ellen a 
vádlott javára ugy a vádlott is felebbezett s igy 
az ítélet nem jogerős.

Fővárosi lapok. XXXVIII. évfolyamának 
28.- száma f. hő 14-én Jelent meg Hexa De
zső kitűnő fiatal írónk szerkesztésében. A .kitti 
nőén szerkesztett szépirodalmi hetilap e száma 
is a szokott változatos tartalmú. Csikket talá
lunk benne Vörösmarthy szobráról Vértessy 
Gyula novellát a sserkesató egy sikerült Byron for
dítást és könyvalaku regényt, Somlyó Sándor 
verset kősói a sikerült számban. Egész csomó 
aktuális csikket találunk még ,a kiváló lapban. 
Mutatvány számot szívesen kUld a kiadó hiva
tal (: Budapest Hold utcza 15. szám)

Dérbe adó vizi malom. A gödöllői m. 
kir. koronauradalom tulajdonát képező rékosi 
alsó és (első vizi malom 1902 évi jatt, j-től S 
évre bérbe adatik. Az erre vonatkozó zárt Írás 
beli ajánlatok f. hó 20-án d. e. 10 óráig veitek 
beadanilók n gödöllői kir. koronnurndiiloin Jószág 
igazgatóságnál. Kár, hogy közönségünk erről 
idejekorán értesítve nem lett s igy ugy szólván 
ki van zárva a pályázatból.

A siketek hallanak. A ,D i s Húst- 
t r i r t e W • I t, folyóirat 27-ik száma, Cliis- 
wich Higli Romi, No. (126, London, W. egy csu
dálatos kúra leírását tartalmazza siketsóg ésfej- 
sugás ellen, a mely kúrát a beteg oithon. * 
lakásán is alkalmazhatja és a melynek minden
kor kitUnő eredménye legyen. A nevezett lap 
ezt a számát mindenkinek bérmentve megküldik 
kívánatéra, aki elmét a folyóirat szerkesztőségé
hez beküldi. 1,52—hl

Rövid hírek. Lopiti hsasiegen. Virág 
Teréz peczoli csavargónő behatolt Hasúba Anna 
isaszegi lak s házába és onnan mintegy 15 ko
rona értékű ruhaneműt lopott el. Métái h'maiUt. 
Tóth János boldogi lakost hiizamenet éjjel Hor
váth János és Horváth József ugynnottuni la
kosok orozva megtámadták és alaposan megver
ték. VtiekeiUi /ísdnibnlcon Szabó János zsáinboki 
lakost ifjú Makádi András és öcscse : István éj
jel botokkal főbe verték. Tettüket beismerték.

Vasárnapi újság f hó 14-iki 28-ik (48. 
évfolyam i száma ismét rendkívül érdekes tartalom- 
mai Jelent, meg. Hazánk ezen legrégibb irodalmijés 
művészeti heti lapja régi jó hírnevéhez biven e 

számában, ia egész csomó ; 26 darabb eredeti 
képet közöl nagy részt László FUlöptól. Bemu
tatja a művészt és nejét, műtermében, majd a 
művész eredeti rajzában reprodukálja az ó és 
neje arczképét. Czikket és irodalmi munkákat 
közöl állandó rovatán kivlll dr. Lázár Béla, 
Lampérth Géza, Szemere György és még egy 
néhány hírneves Író tollából. Előfizetési ára egy 
évre 16 korona. Megrendelhető a kiadó tulajdo 
nos : Franklin társulatnál Budapesten.

As utóbbi napokban több tisztelt ólra 
sónk utazásairól értesítést ígéri. Midőn a közle
ményeket eleve megköszönjük, szívesen mula
tunk, néhány praktikus tanácsra. Az utazásnál 
lehetőleg kerülendő a sok podgyász, mely nem 
csak rendkívül kényelmetlen, de s"k felesleges 
kiadással le Jár. D- épp oly fontos szükséges 
dolgokat el nem feleitenl és igy számtalanszor 
tapasztaltuk, hogy épp egy kis frisittó V, erósilö 
ital hiányzott. Ha tehát t. olvasóinknak ajánljuk 
hogy vigysnek magukkal Bzllvóriumot, nemcsak 

1 fóleg a .magyar Ipar" pártolásáról van szó, hu- 
I nem önmagunknak is jó szolgálatot teszünk, mert 
| utazáskor ez nélkülözhetetlen. Beszerzési forráa- 
' képen n mar niul'knr említett Lúgoson lévő 

8 c h a l t e I e s Mihály féle fózdát említjük 
mely kor. 8 vagy kor 12 ért 3 dili. 1—1 liter 
finom sziJvóríuinot tartalmazó remekül udjustalt 
palaczkot kUld utánvét, vagy nz összeg előleges 
beküldése ellen. Tessék árjegyzéket kérni.

Szerkesztői üzenetek.
Salntén egy aisódi polgár. Nem kiadjuk; mert 

személyek elleni hajszára nem vagyunk i 
berendezkedve.

P. B. Alléd. Klvánzágánnk zslveeen tettunk ele
get. Ml Is osztjuk a csikkében kifejtett nézeteit. 1,egyen 
mennél többször szerencsénk. CilrOsletl

„Nem kell nekem senki lánya'*,  ás olyannal*!  | 
embertől, a kinek senki lánya nem kell, nem fogadnak ■ 
el verset. Klllöitösen, he olyan rossz, mint sz öné.

Már. tizet. Hegy llllh-e este 10 órakor látogatást 
fonni T Ha ki nőm dobják, akkor Illik. I

K. B. urnák. Olyan dolgot, mely már más lopok. . 
bán Jelent meg, ne toeeék velUnk közölni. Csakis ere
deti közleményeket kórunk. Bgyóbként köszönet bús- I 
akiméért.

I

4045 szám ikv. 1901. Kik. Június 12-éti.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Kovács Iliire végrehiijtatóiink 
Benke András végrehajtást szenvedett elleni 260 
kor. tőkekövetelés . s jár, iránti végrehajtási ; 
ügyében n gödöllői kir Jbiróság területén levő 
Túra községben fekvő a turul 84 'kti beiéiben 
A I. 1 — 11 sor 2421 2425 es 4905—4909 hisz. 1
alatt foglalt ingatlanokból kiskorú Bvlike' Vero
nát illető 1 25 ötl részre 170 kor. 48 fill. kikiál
tási árban ; n túrái 80 sz tkvi betétben A. I. 
1—4 sor 474 1, 474 2, 474 8 és 474 4 lir. számú 
114 ö. i. sz. a. felvett Benke Gáspár, Beülte 
Péter és Benke Verona tulajdonát képező > nz 
1881. 60 tez. 156 § a alapjáu egészben elárve
rezendő ingatlanra 689 kor. kor. kikiáltási ár
ban ; a túrái 79 sz. hétéiben A I. 1—4 kor 1461/1, 
1461 2, 1470 és 1471 hrsz. u. felveit Benke 
Gáspár, kisk. Benke Anna. özv. Benke Jónefué 
és Benke Verona kiskorú tulajdonát képező s az 
1881. 60 tcz. 156 §-a ulapjáu egészben elárvere
zendő ingatlanra 120 kor. kikiáltási árban; a 
túrni 78 számú betétben A 1 1—2 sor 1921, 
1922 és 193 1. Iirsza felvett Benke Gáspár, Ben 
ke Pál, kiskorú Benke Annit és kisk. Ib iiké 
Verona tulajdonát képező és sz 1881. 60. Icz 
156 §a alapján egészben elá. verezendö ingat
lanra 121 korona kikiáltási árban azzal, hogy 
a 79. 78 és 77 sz. betétekben foglult ingntliiiiok- 
bői kisk. Benke Anniit illető rea-el re nz 1892. 
évi 8195 sz. végzésseifözv Benke Józsefné szül. 
Barát Borbála javnrajbekelielezeti özvegyi hí 
szőnél vezeti Jog ez illetöségeki n továbbra is 
épségben tiirtatik — nz árverést elrendelte és 
hog.v n fennebb megjelölt ingatlanok nz 1901*  I 
évi szeptember hó 9 ik napján déle'-öttl ' 
10 órakor Túra községházánál Csépan.t Gé I 
za ügyvéd vagy helyettese közbenjöttável meg I 
tartandó nyilvános árverésen n megálli.plloit j 
kikiáltási áron alul is eladatni fognnk.

Árverezni szándékozók tartoznak nz ingat
lanok hecsáráimk 10 százalékai vagyis 17 kor. 
05 fii. 68 kor. 9n fii. 12 k. 12 k. 10 fii. illetv ■ 3! 
kor. 20 fii. készpénzben, vagy nz 1881. f»u tcz. 
42 § ábiin felveit árfolynmmal számított és az 
1881. imvli. l én 3383 sz. n kelt m. kir. lg min 
rendelet 8 fában kijelölt óvn lékképes értékpa
pírban n kiküldött keséhez letenni, avagy uz 
1881. 60. tcz. 170 §-n értelmében n bánatpénz 
nek n bíróságnál előlegei elhelyezésérő kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltntni.

Gödöllőn, a kir. jbiróság, mint tkvi haló 
ság, 1901. június hó21-éu.

(P. H.) Stróbl s. k.
kir. aljblró.

1667 sz. tk. 1901. Erk. márcz 8.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői járásbíróság mint tkvi hatóság 
közhírre teszi, hogy u Kereskedők és Iparosok 
hitelszövetkezete vógreluijtntómik özv. Szenessy 
Károlyné szül. Kalmár Hermina végrehajtást 
szenvedő elleni 1720 k *r.  tők**  követelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a l’estvidékl sir. 
törvényszék (i gödöllői kir. Járásbíróság) terüle
tén lévő lanszegh községben fekvő, nz Heszeghi 
3T9 sz. betétben A. I 1—2 sor 385. 38U hisz. 
11 ö. i. sz. ingatlanból özv. Szenessy Károlvnét 
illető fele jutaléka 712 kor; nz ugynimzmi belei
ben” Kalmár Károly es özv. Szenessy K.iroly- 
né nevén álló A. II. 1—2 1785 1786 hisz, idaiti 
ingatlanra — az 1881. évi 60 tez. 156 §. alap
ján egészben — 60 koronában; az ugianazon 
tkvi betétben A III. 1—4 sor 364b— 3647 és 
3669 hisz, alnlli ingatlanból végrehajtási szen
vedett fele illetőségére 570 korona ét végre 
az ugyanazon beleiben ugyanazok nevén álló 
A + 1 és 420 hisz. n. felvett ingatlanra — na 
1881. évi 60 tcz. 156 § alapján egészben — 
26 koronában ezennel megállapított kikiáltási1 
árban elrendelte és hogy n fentebb megjelölt 
ingnllnnnk az 190). évi augusztus hó 6-ik 
napján d. e. 10 órakor Isaszegh község
házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron idill is eludstui 
fogunk.

Árverezni szándékozók tartoznak nz ingnt- 
Innok hecsáráimk 10 axnznlekiit készpénzben, 
vagy 1881, LX. tcz. 42. fában jelzett lirfölyiim 
mnl számított és az 1881. november hó 1-én 
3333 sz. a. kelt Igazságügy ininiszieri rendelet. 
8 § óban kijelölt óvmlékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letelni, avagy nz 1881. LX. 
tcz. 170 § n érieliuében n lián itpénznek a-leró*  
súgnál előleges elhelyezésről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átázol gát látni.

Gödöllőn 1901. évi umjua. hó 21 én, n gö
döllői járásbíróság mim telekkőnwr hatóság.

(!’■ HJ____Ströb£j<_^<Ab_i£jhiró. 
V. 716|5 1900. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági vévrelmjtó ezennel köz

hírré teszi, hogy n gödöllői kir. jiirasliiróHagnalv. 
1900 évi V. 7165 számú végzésével D r. R o- 
s e n f e 1 d Sándor ügyvéd és H ) a v rv
J á n o « n é együttes felperesek vészére B e n e 
A m b r u sellen 68 és 160 kor. követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési vlmjtns folytán alpe
restől lefoglalt s 881 kor. becsült ingóságokra 
a gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzé
s-ve az árverés elrendeltetvén, annak felülfog 
Inltntók követelése erejéig is, u mennyiben azok 
törvénys zálogjogot nyertek volna, alperes la
kásán C z í n k o tá n leendő megtartására ha
táridőül 191 é v i j u I i ti s li ó 2 7. n a p j á n 
d. u 4 ó r á j a tűzetik ki, mikor a biróilag le
foglalt liutorok. korcsma é« kávéházi berendezés 
s egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség; esetén becsáron 
alul Is el fognak adntni.

Felhivatnak mindnaok, kik nz elórveresendó 
Ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégi11eléshez tartanak jogot, elsőbb
ségi bejelentéseiket nz árverés megkezdéséig 
nlóliroti bírósági végrehajtóiéi vagy Írásban be
adni, avagy pedig szóval bejelen leni tnrtoznak.

A törvényes határidő hirdetménynek n bí
róság tábláján kifüggesztését követő naptól szé- 
nittatik.

Kelt Gödöllön, 1901, évi Jnlius hó 8-án. 
Bőhl Ambrus, s. Ic. 

(P' H.)kir. bú*,  végrehajtó.

LE88IVE PHKNIX I 
a világ legoiólBserübb 
4a legkedveltebb moaó- 

eaaköae a valódi 

o.Lessive tair mosópor, 
a mely a legtöbb kórból- 

bán, gözmoaodekbaD 
kolaktrbaa, nyiivanoe intr
antek 4a elökolö hAzteitá- 
eokban nagy olöazoretettel 

haszDÉItatlk ’
Egy i próba a valódi j

„LESSIVE PHdNiX 
mosóporral 

mewyöxödtot a rendkívüli 
előnyökről, póni-, Idő ét 

asein4ljzol mogtnknrlUsa 
és & ruha rondkivüll lltiia- 

aógáról. f

_ LESSIVE PHENIX__
A valódi „Leeaive Phenix mosópor basnl gyártmány, 
teljen olonnontos, jóiul láa mwllett, ártitlmaMen 11 fe 
hérneinüro óa csnkls oly oaomagokban vnlódi, a 

melyek egyedüli tulajdonosa J I' I K O T 
PARIS, alálránaal vannak ollátve, Siámtalan
ellamerő levél Kapható inindun fúwzerkei
kedónben 4a drogériában hasxoálatl utinUtásasI ngyfttt 

Igaagaióaág : Budapest, Károly-Kórut 19.
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1-900 \. 635| 10 számhoz.
Árverési hirdetmény.

AhUirmt kikiildoft bírósági végrehajtó ezen*  
ncl közhírré teszi, hosiy n- gödól ói kir jbirósag- 
nal 19*)(j'  évi V. 685 számú végzősével dr, he- 
kefe lüidolí bpesti ügyvéd nlfal képviselt Bau«r 
Dávid vluijtato részére Bzvubud'a Karolni vltuj- 
tust szenvedett ellen 290 k -r. követ-lés és jár. 
erejéig -Ifendelt kielégítési vhaj.tás folytán.óhaj
tást tízen vedet! tv I lefoglalt 794 kor. beesiUt in- 
gósúgtokru a gödöl-öi kir. járásbíróság telíti szú 
ni'U*  végzésével ;,z árverés elrendellelvén, annak 
a Bhu<u- Mór 1796' kor. és ív többi felülfoglaHa
tók követelése erejéig is, amennyiben azok tör
vényes zal"gjogot n^’ertek volna, végrehajtást 
szenvedett lakásán (rHlga-Hévizen leendő 
megtai'iására' határidőül 1901 e v i j uliu s hó 
20 í k n*  a p j' á n d. e. lel’ 11 ó r a j á r a 
tüzelik ki. mikor a bíróikig lefoglalt bútorok, 
lovak, tehenek ,s egyebb ingóságok a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsaron alul is el fosrtiak adatni.

Kelhivatimk mmdazuk, kik az elárverezendő 
ing<'Rágok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégít i eléshez tart mink jogot, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az ár ve rétimig kéz 
d árig abdiroit kiküldöttnél vagy írásban 'beadni- 
vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvmrys a határidő hirdotményirek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő n-aptól 
•»ániitta tik.

KeU. Gödöllőn 1901 évi jttiiiiw hó 12 napjan. 
Tr8ztyámzky KálfiiAh s. k. 

kir, bír. végrehajtó’.

: > ic ií <»-< <> o 
*1
<9 különlegességet

Dijnoki állást keres 
egy nagyobb vidéki városban ílyyvé<!i 
irodában szerény fizetési feltételek ni ‘lett 
azonnali belépésre

H a r z a Béla,
Budapest. IX. kér. Bnnolder-iitcz.a 25. sz. 

földszint 4.

ve-

R Kj

Ujwx’iBfx.y lmr<- ÜK-yvód
Irodáját Gödöllőn (Pesti-uteza) f. hó 1-én 

megnyitotta.

Építő anyagok
iáéit, gipnz, portlandi és román ce
ntem. fali tégla, tető fedlemez, kát
rány. sodrony szövetek és kerítések, 
tzúrós sövény sodronyok,

kehlheimi-
keramit | 

metialii és 
cement lapok.

Tűzálló clmmotle téglák, cím 
mottv agyag és chuinolle liszt.

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

Belonirozásokal, kövezéseket, va 
lamint granit terazzó nu’inkákat juta 
nyo« ár mellett elvállalok. Költségvetés 

49-H ingyen.

EM Fiume: Tengersntiiii BeíilJi Társaság
PFAU és TÁRSA

csátz. és kir. iidvari szállítók
fiumei ccgnítcgyárából 

ajárnl : HAüER LAJOS gyógyszertára 
„Az Angyalhoz" Hatvan •

Egy jó házból való hu

SULCZ J. nyomdájában
Gödödön — tanopcznak felvétetik.

Gyönyörű villa,
3. igazi úri lakás,

10 szoba és 3 konyha, nagy nyitott 
randa, park és gyümölcsös kert.

ii város középpontján n Kert u'czában, a 
legszebb beken olcsó úron

vagy eg:sz évre bérbe kiadó.
Bővebb értesítési n házlulajdonos ad

Gödöllőn. Kéri utcza 536. szám. ltoké villa.

* 
*!*
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%
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Budapesten, V.. Lip t körút 8.

Bámulatos olcsó I !

Megrendelés#kot a gödöllői nyaralóin- 
biui i <ntrlln utrZa 68 I Im szívesen átveszek, 
bel a wakmábu vágó felvilágosítások kai is 
keeasvggel szolgálok.

bross _ ... c_r.....___ , _ . ................
zo’bk'cuvv (notlm 20 <1arnb kUlönfáln l«vt>|ejóshnz 

. '..........................*. : .... : :.. :..i
én még 200 darab különféle u tuiznál hasznot 68 

cxikk — ingyen. Mugrenóel-

mii klví.elt rtruliázáuM Krukkó, posta tiok

135 darab csak frt. 185
1 ele#Ai.
1 n.M.v • i 
dern »l"’ i
ru*
sál,
rV‘-

1 II
fel.
rlsi
tőit . ,...................... . .......................................
vsiikiiuiros észtül, 1 finom tclsxnr ?2 ír.-ah an_’ol Indít 
toii ... ...:o 2:: ....... ..........................
-lyorütbettentll BzUka^ues 
h ió pi..*ttn utánv« ii'll«l.

t’piagi
lé >.sAm
P'T" Megrendelésnél kórjuk lapunkra hhniknsnl! '

■ h í év ’iaiással aranyozott lanczal együtt 
i < >i : r keleti gyöngyökből, n légiim
i . • ks?»-r. 1 k-yönyOrú szép szlvur szipka bo- 

mnai. 1 i: :. ' díszes nyakkendő ti) simill hullán*
■ > drágakő utanzmial uruknak es höl-

; patent zarrsl ellátott kezelő, gallér 
1 darab valódi vászon zsebkendő 

» nlkel a<»»b ir<> kéaslet angol gópo.ot- 
; tuiieite tókör műi tinóin fé.sihei, I |4-

■ ; .íjabb faron hölgyek re-lére. 1 erősen lm-

KURAS PÁL tenieíkezési vállalata
A 8SZXJI ><>.>.

hivő lal mindon nemű temetések rendezését legegyszerűbbtől n leuolegánsubb 
kivitelben, \ilaiido laklnrt bírt rnlndonfölo Erez,
k unravt.i-. fényezett fenyöf.i-koporsók minden mtgy.-áubaii.

Szoba bebuzatuk. ravatal lelállilása, személyzet disz-egveniuhuban fák
lyával (li-zr*  üyns/,lí<»<^i

Teim léM'k 1 op koronától 1000 koronáig. Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

5;4 (>yá.«zir'eht''srl; ritv ór-i nlnP «-z:i!lirt»in:ik as -ss t •
íjOUslwii^ilwIoIaluiaia’c.líí-ísIsíIttltsI^stbCíjiííiiíiitjctjMiss’síJtlííIo^IiC-.JJíSt i 
-j* Bujái ki'.'ZÍtésü >li*/.i‘ses i'”V'/i‘rű poluóri Initoroli lt

| Sjí kaphatók a legolcsóbb Hzuhotf árakon Aszódon, Kni-as l’ál eolllat- és nittbumi-usz- I t
talminál. ||tuloknál.

ftyouiMitu tu uezv iúr,juvitó-iniczvl küiij VHjuiudiyábttja


