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ASZÓDésVIDÉKE
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap
 Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési árak i
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FAI évre ... 9 , Kgy<-« ««ám ara 30 Hl.
Bériuentetlen leveleket nem fogadunk el.

Kéziratok nem adatnék vissza.

Szerkeaitöség és kiadóhivatal:
A szerkesztésért a szerkesztő távollétében ideig- Anniidon.

Uneson felelős: Nagy György. Hirdetések
0gye3sóg szerint jutányos áron közöltéinek Nytlttér eerv 

50 fillér Előfizetőinknek nagy ArengedtnÁoy

A londoni kongresszus.
Anglia fővárosában gyűltek össze a 

világ minden részéből a tudós professzo
rok, hogy jelenkorunk legnagyobb nyava
lyájáról, a ttldővészröl értekezzenek.

A legveszedelmesebb kór, melynek 
gyógykezelésénél mindezideig tehetetlen
nek bizonyult az orvosi tudomány, pedig 
világhírű tanárok hosszú esztendőket töl
töttek a tlldővész tanulmányozása mellett, 
éjjeleket nappallá téve kutattak, vizsgálód
ták. gondolkodtak a nélkül, hogy komo
lyabb eredményeket értek volna el.

Évekkel ezelőtt nagy vult az őröm 
az orvosi körükben, mert úgy vélték, hogy 
Koeli Erigyes német professzornak csak
ugyan sikerült fölfedezni ama szérumot, 
melynek «egélyével ártalmatlanná lehet 
tenni a tüdövé<z bacilusait, eme parányi, 
szabad szemmel nem látható férgeket, me
lyek a szervezetet lassan őriig, pusztítják, 
roncscsá teszik.

A londoni kongresszuson sem esett 
szó arról, hogy megtalálják már a tlldö- 
vész gyógyításának valódi módját, pedig 
mily eped ve várja az emberis ég eme nagy- 
szabású, óriási jelentőségű fölfedezést, 
mely az ezer és ezer szánni szenvedő, 
beteg embereken volna hivatva segíteni.

Az orvosi tudomány még tanácstala
nul áll a tlldővész gyógykezelésével szem
ben ; tehát ha az alapbajt magát nem 
tudják még kellőleg orvosolni, praktikus 
módokat találtak ki e fertőző betegség 
tovább terjedésének megakadályozására.

Háromszor 'áttam.
— Eredotl tdrcia —

Irta: Eck Péter, 
hnádkototl.

Vasárnap volt ; a templom főoltára ünneplő 
díszt Öltött, az égő gyertyák sorakozva nyújtók 
hosszúkás lángjaikat a magasba, dicső fényben 
úsztatva a sok aranyozást, a sok pompát. Ünnep 
vult aznap a jő és rossz időket atrli öregnek, 
Ünnep az asszonynak. ki kezén vezetve kíséri 
nz Isten házába egyedüli gyermekét, ó maga 
pedig fölkeresi fohászával a Mindenhatót. Egy
begyűltek ifjak és vének, lányok *»s  gyermekek ; 
n szegény egyszerűbb, a módosabb szebb ruhá
ban. Egy őzéi vezette éket, Istent imádni.

Elhangzott a sekrestyo csengő szava, a mi
se kezdetének jele; a choruson megszólni az 
orgona számtalan sípja é« az oltárra fellép a 
misé szolgálandó ősz hajú apát fényes papi se
gédletével. Majd elnémul az orgona és helyébe 
az egyházi zenekar, hegedű, fii'oh és más hang
szereinek egybehangzó méla játéka árasztja el 
illatszerül*!!  a nagy helyiséget. A bámészkodó 
idegen megfeledkezve magáról nyitott szájjal*te 
kint fel. úgy haUgatva a még nem hallót'at, *s  
nem veszi észre, h<*gy  egy gyászba öltözött 
hölgy mellette elhaladva, kikerülte ót bámé-<zko 
dúsban A gyászos urileány kimért lépteivel az 
oldalhajóban elkülönített helyre megy, hol a 
Maria-oltár a maga egyszerű szépségében emel
kedik. Ott megáll, — hófehér kezeit, imához 
kulcsolva, letérdel és imádkozik. Arezáimk hal
vány színe elárulja, hogy lelkét a szomorúság 
lógja át. a fájdulom és n bánat mély érzelmei 
arnynt vetnek szabályos vonásaira, bar az igaz 
áhítat halványrózsás szilül pírja futja át ajkait. 
Botét fénykén ragyogó kér szeme ellentéte a 
gyásznak es ezek oly esdőleg tekintenek fel a 
Magasba*  álló Madonna szoborra. Nőin figyel a 
misemondó pap énekére, mit a hívók állva hall
gatnak meg, sem a kéilelkedök hallható lépteim, 

| Ha már gyökeresen útját vágni nem 
I lehet e bajnak, továbbhurczolását, terjedé

sét kell meggátolni.
! Hazánkban óriási arányokat öltött e ve

szedelmes kór. A logeslegutóbbi időkig vajmi 
keveset tettek a tüdővész ellen. Így nem 
csodálható, hogy évről évre növekedett a 
tüdövészesek száma. A por, levegő, léleg 
zés, fertőzött állatok utján terjedt e nya
valya. Keveset ügyeltünk a tisztaságra, 
mindenhova köpködtek a tüdővészesek és 
a bacillusok a beteg szerveseiből átszár
maztak az egészséges tüdőbe, amelyet 
szintén megtámadott e betegség.

Csak az újabb Időben tettek egy és 
más óvintézkedésekét a tlldővész tovább
terjedésének megakadályozására. A nyilvá
nos helyeket köpőcsészékkel kellet ellátni, 
a tisztaságra általában nagyobb gondot 
fordítottak és szanatóriumok létesítésit is 
elhatározták, ahol a tüdővészes betegeket 
kellő ápolásban részesítik és ezzel elö-egi- 
tik azl, hogy a beteg nem közlekedik 
annyira az egészséges szervezetű emberrel.

Külföldön bezzeg óriási áldozatokat 
hoztak már a tüdővész terjedésének meg- 
gátlására; de a legnagyobb áldozat sem 
áldozat, ha ily veszedelmes, fertőző, gyor
san terjedő kórról van szó. Itt csak köte- 
lességteljesitésről lehet szóluni, mindenki 

■ a saját érdekében is vigyáz, hogy a tüdő
vész tovább ne ragadjon.

Miután orvosságot még nem találtak 
föl a betegség gyógyítására, tisztán a 

I védekezésre vagyunk utalva.
Védekeznünk kell, ahogy csak lehel

nein zavarja semmi nesz. Lelke szabadon mereng 
el a Mindenható Isten szent hónaim.

Megindító szép a látvány 1 Most egy női 
hang „A ve Mária" lélekemelő enekét kezdte. d»*  
ö figyelni sem látszik oda; — két szeméből 
e3y-egy köenycsep gördül végig halvány arcta
nai f bér rózsáján. Térdre ereszkedve kendőjé
be Tiácja nedves pilláit, míg a Mária szobra gló
riával tekint le hozza vigasztalókig.

így láttam ót először.
A temetőben

A szomoruffizek erdeje az, hol nőm gyö
nyörködünk a pacsirta élekén, s»*in  a t'Ülemile 
szép dalában, szomorú helye az a természetnek, 
■irhán! sirhaut. mellett adja unitul a lulvilági la
kok nyugvóhelyét. O.t mugoszmik a voltak és 
álmodják a boídogek álmát.

Egy egyszerű fejfát kerestem fel, a szere
tett ló anya sírját és lépteim egyhamar megta
lál jáít azt. Hálaérzettel gondolok vissza szerem 
téré jó szivére, ki nékem egykoron — mindé, 
nein volt ; és most a hideg hantok, a rideg 
féld választja el tőlem. Mennyi vigaszt nyújtott, 
midőn keserű fájdalom vagy lelki komorság fo
gott el; vsak most érzem igazi Irányát •• vigasz
taló szavaknak, midőn panasz n-lkül nevén ál
lok h világ rajzának közepette, hol nz ő lelke
sítő. buzdító, az ő édes szavainak lm fásat csak 
most erezhetném igazán. Halk imát, mondok el 
felette »’« 6 meghallja azt Nyugodjon' Pihenés 
jegyen az most e neh ‘Z földi pálya nyomasztó 
fáradalmainak

Kiváltam a sirhalomlól. végső sóbajonmel, 
mely a szív legmélyebb rejlőkéből tört eló és 
utam a díszes sírboltok hosszú -órán vezetett 
keresetül. Itt egy tudós férfinak, ott egy nemes- 
bzívU a-szoiynak: itt egy ifjúnak, ott egv korán 
elhunyt ösmvröstiek jelezte eiry-egy énekló tul- 
viJagi lakását. Azután a családi kripták mellett 
lmladvii, elértem a kijárót; midón az ellenkező 
útról a templomban látott gyászos leány, egye 
fcuu szándékkal jött velem szembe. Megszólítom 

e veszedelmes betegség ellen. A betegek 
ne járjanak szabadon, hanem külön legye
nek az egészséges emberektől, ügyeljünk 
nagyon a tisztaságra, ne köpködjünk min
denhova. dohos, büzhödt levegőn ne tar
tózkodjunk, ha módunkbau all, minél 
többet legyünk a szabad, friss levegőn.

Magyarország szorul leginkább arra, 
hogy a tlldővész ellen kellőleg védekez
zék, mert elszomorító a statisztika, mely 
szerint óriási mértékben szedi még miiünk 
áldozatait a tüdővész.

Az egész nemzetnek kell filléreit ösz- 
szeadni. hogy minél több, egészséges fek
vésű szanatórium létesülhessen, hol a 
szegény belegek ingyen legyenek kezelhe
tők ; hisz ezzel nem embertársainkon 
segítünk kizárólag, hanem ftnönmagiink- 
kal is jót részünk, mert elejét) veszszük a 
lüdővész rohamos, gyors terjedésének.

Már pedig ahol ily felette fontos dol
gokról van bzó, olt nem kell sajnálnunk 
a lilléreket, mert azzal nem mondunk, 
ugyan újat, tudja jól mindegyikünk, hogy 
az egészség a legfőbb kinésünk és csak 
a beteg ember tudja igazán, hogy mily 
nagy értéke van az egészségnek.

Egy nemzet fillérekből is milliókat 
tehet össze, ha akar ; tehát nem valami 
nagy áldozat — inkább még kötelesség — 
há mindegyikünk félre tehető és nélkü
lözhető filléreit eme legnemesebb, leg
szebb ügynek javára adakozna és elősegíti 
egészségügyünk javulását, a ttldövóázes 
betegek szenvedéseinek enyhítését.

— és ő nem tagadta meg magát társaságomtól. 
Együtt vonultunk el a béke és csend helyéről. 
A leáldozó nap utolsó sugarai elé kék felhők 
emelkednek, hogy kísérője legvenek a lenyug
vásnak, utána zziirke homály vette át a világ 
tengerének uralmát. Egymás mellett haladva el
mondtuk bánatainkat, mely a temetőbe vezeteti; 
neki is a felejthet ellen anyu nyugodott ottan, s 
Így őt is a kiollhatnilan szeretet vonzotta oda. 
Egy váratlan fordulat azonban uj iránybnterelte 
mély érzelmű szomorú beszédünket: ő felismerte 
bennem régi játszótársát.

Iskolás gyermekek voltunk még akkor, 
midőn játszadozva rajzoltuk n homokba egy-egy 
törött nád segélyével a görbe é« egyenes von i- 
liikat, miket tinitó bácsink*  mutogatott az isko
lában. Szüléink nkk -r tőszomszédságban laktak 
egymásául, Dud Inakénak nevezte mindig edee 
anyja s úgy neveztem én is Albinát. Azóta sok 
minden megváltozott. Én embernyi ember lettem 
h megváltozott Dtidltiska is Nagy csinos, sugár 
termetű, bájos és okos leány lett belőle.

A szürke est. homálya mindinkább ereszke
dett le. Az égbolton feltűnt mór az első eeillag. 
Egy nagy éw fényéé csillag volt es, mely moso
lyogva tekintett ie ránk a földre, mintha édes
csókot intene Üdvözletül. Gyönyörű májusi est, 
a hold ezer sugara ragyogta be a környéket. A 
patak egyhangú csapogása kísértetiesen hangzott 
el a messzeségben míg a vm*;'Ukrán  o»t rengett 
az ég millió csillagja, Xz égi madár hangos si
kolyai szelte át n levegőt, omttt a langv ez dl5 
uj életre viáitva botorkált a fák ég bo'-rok kö
zött; csak a terebélyes fa, legnagyobb vala
mennyi között, maradt mogorván, moidulatlanul. 
Ábrándos éjszaka volt. Albhm kettőnek búcsú 
érintését még éreztem kezemben. M’g hallottam 
ruhája suhogását, amint hávozóban felfogta ke
csesen védvén azt az ut pon*  ellen. Elmerengve 
néztem el a csendes suhogó pitak felett, szárny
ra kapott szivében a rejtelmes vágy, vitte lepke 
lelkcmet beléül ti i-« messze távoli*  i, olt fűződ
tek egybe erzelaieiui.



* Aszód es vidéké 1901. auguRztnre lft.

A londoni kongresszus kimondotta, 
hogy mikéin lehel védekeznünk e vészé 
(lelnie*  kórral so ml« n; rajtunk múlik, 
hogy ehhez ragaszkodjunk.

100 000 inárka 100 000 
Ornithológiai feladni !

Valami egészen uj és érdekes. Olvasna min- 
denlli. mi n leendő. 4000 markát nyerhet el. A 
mi feladat mik. látni, ki képes madárnevükből 
vagy fajokból a legnagyobb névsort összeh'i/ni, 
tnely' munkánál csuk a következő belük húsznál*  
ilutök, megjegyezvén hog\ a madárnevek néme
tül Írandók lu :

KKL'KSSHAtíLGI’KKmHIlC.KTEHMXOVWnoBI’SOYHIKTI'
Madarak alatt minden toll.is alla'ot értünk, 

mint pl.a lyuk, a varjú, minden éneklő madarak 
Btb. Egy eg) betű annyiszor alkalmazható egy 
madárnév K'pxGer*.  nii iys<oc az a f-mte'do 
jegyzékünkben elöfoadlll, pl. a galamb, kakllk, 
|engeliex<*  stb. M’inb akinek, aki legutóbb. vagy 
több mjnt 25 küimil'de madárnevet beküld, 4000 
márka vagy kisebb dijai adunk teljes összegben. 
N a pont h n a g y dijak a d a t u a k ki!

Ha a névjegyzék kész, akor lölcae ki az 
alabbi rovatokat pontosan és küldje be címünkre. 
Hozzácsatol egy hArmentesiteii és megrzi n/.wtt 
lwvelboiitékot és megkapja erre a dijat. Ezt nz 
által nyerheti el. ha elorizn y les/, a ,.I)ie il- 
hifltrirte Web*  folvoiralnak.

Mindenkinek, aki 25 küí-úifele madárnév 
jegyzékét igy beküldi, dijat adunk és dijaink kö 
vetkezőKép oszt amik ki: Az *‘gy napon érkező 
legjobb névjegyzék hpkúldőjmek ez.V aranyórát; 
n második legjobb feladat nmeohlónak naponta 
egv pompás 'e.a szervizt : a következő Irt lg 
jobb megoldásiak naponta e;v 'j. Iv»a a S.i 
kili gyémánt és rubint. gvúrín ; :• k *vetk<  ó b*g  
jobbnak egy nrniiv ajand-Ki’'. Az • z»,k u m jö 
vő helyes megoldás mindegyike -z.olidériekii 
jutalmat nyer. A dijak naponta kiadatnak Xein 
kelj tehát nz eredményre sokáig várni Nem 
teíK külöinliseget. a nap késői vág) korai 
óráiban kapjuk-e levelei! Teendője mimlóiu 
sze az, hogy e hirdetményt hozzánk csa 
tova küldje és ha mad:iiiH*vs<*r.a  a levél 
vétele napján a legj bb. meg kapja az aranyórát, 
ha második legjobb megkapja a il.ea-'-zet vist stl. 
Dijat mindenesetre nyer. E. nem hamis szédel
gés ! l.U0O0(K> előfize’öt akarunk osszeh- zni s 
ezért mm kérünk pénzt, mniv nem tudja, milyen 
dijat nyert az ön megtud..«... Nipmti délután 4 
órakor eg\ bizottság bontja '.d a leveleket és 
osztja ki a feni jelolt módon a dijakat, ekk'T 
közük önnel, mely dijat nyerte el es lm azzal 
meg van elégedve, beküldi a ..Dia illustrirte 
\Veli“ re uz elólizoi- st s a díj czimóre azonnal 
megküldetik. Gondos csomagtdast biztosítunk. 
Sokan fognak csodálkozni és mondjuk majd, hogy 
ilyen ajánlat lehetetlen.

Albina ott állt a bárány felhőeskék kő- i 
zőtt mint egy angyal, sugár alakjat, knre-a tér I 
metél fehér könnyű szálló inba fedte Szemet 
fényes csillagként ragyogtak szeltesz- jjel. bár- 
sonyos orczájál átfutotta 11 i"zsn élénk pírja. | 
Kényes sugár ragyogta be tiszta 1-nyét, s onnan j 
tündökölt elő bűvölő angyal jósága. Ragyogó 
szép volt ! S én b'horulva neztem e felséges 
képet, lelkemhol kitöri a rejtett szenvedély. Sze
rettem, végtelenül szerettem au a tündöklő an 
gy»'L I

... vAlbinal tekints szemeimbe, ott látod, 
miként keresik nzok egyetlen tekintet -det : nézd 
én halljad, • szív miként, dohog egyedül ••lelted, 
keresve és kérve isteni szerelmedet,. Halld a 
hangot, miként mondja ajkam a legbensőbb ; 
igaz érzelemmel Szeretlek.

Nem tagadhatta, ő is szeretett ; -egyetlen 
ssó volt a mint ajkai válaszul susogták : „ — 
Bzeretlek

A fú közül im gsz ’dnlt a fülemüle víg da- 1 
nájii, páijanak zengett lángoló szeretettel és mi 
elmélazva hallgattuk. Szivünk kéjt, gyönyört, 
csak üdvöt tudott erezni és egy titkos vágygynl 
egymást érte ajkunk.

Be édes alom volt! . . .
• •

l'i'irdöi líri’l.
Kedves Szerkesztő LT I

Kiváltságom, a avarai utazással, falu
zással és fürdőzéssel tölteni -- beteljesül. A 
mozgalmas és valiozatos fürdői élet nem teszi 
fáradttá idegeimet, a bor. pezsgő, czígaliy, knczaj, 
meg 11 ohainhie-separeé számtalan gyönyörei jó 
hatással vannak a munka után. Itt ülök eléggé 
kényelmes berendezésű magányos hotel szobám
ban, pihenésemet megtoldva elvonom magamat 
a reggeli sétától. Szobám aldakaból a fürdőnek 
legszebb kilátása nyílik a beteg <;s nem beteg 
bél iló közönség föle

Halug)ay Tdiamór — ki állítólag 30O0O 
hold buldog tulajdonosa kei testőr leányával,

De birtokunkban van a pénz ég a tekintély 
és nagyon jól tudjuk, mire vállalkoztunk s ha 
u kivaló eszme revin fokozatosai) egy millió elő 
Üzemi szerezhetünk, akkor tudjuk, bog}' ez nz 
egy millió aj.uilani fog b a r ütni n a k és 
ewiel •dóilzuióink száma idővel m»gkétsMwreiő- 
dik. Készek vagyunk 5000 fontot (több mint 
10000 markát) áldozni, hogy cxéliinkat elérjük 
es lm ez összeg elfogy, visszavonjuk a foisda- 
tol. Ni) várjon tehát, amíg e késik I Arra számi 
tünk, hogy ssámlánk 1902. januárig kimerül.

Kügget lenül a többi díjtól Ígérünk annak, 
aki a legszebb éa legjobb mmlániévjegyzéket 
küldi be, egy külön dijai ezer marka aranyban I

A bizottság naponta kiosztja a dij diát, a 
külön dijat azonban csak 1902. márczíus hónap
ban ajándékozza < oda. Minden madárnév, mely 
a lexikonban előfordul, elfogadtatik.

.1 „Pi<: illustrirte lle/f o/i/ mMen Min- 
h (ben trolid r dl d d <;s köle'etettn’’ /einknek pontosan 
mey felelünk 4 Iteij •»/» ajánlatok állnak rendelke- 
i> sitiikre , Londonban minden hii dőlési iroda és 
minden ütlelcmber fel rildyosi tűst nyújthat felölünk.

N»‘\ es czini
Kérjük a levelet kellően bérmentesíteni. 

Nem kellően, vagy éppen nem bérmentesített 
leveleket nem fogadunk el. „Difi illustrirte 
6’26’ l.hijiwick Ilid 11 o 11. London, \\ , iíiigiand. 20 1

Hírek.
Áthelyezés. L-'/.'ns:ky Lajost az aszódi 

kir. javiio iule/.' t i^ ./.gaiojal a nagy méltóságú 
mag), kir. Jgóiíbágügyminisztérium hasonló mi- . 
ROsegben az újonnan t dálíitoit kassai kir. javi’ó 
iu'őzeihez helyezte u. I‘» evet töltött. Aszódon ' 
l.atzkovszky Lajos mii t igazgató. Ez idű alatt | 
lieim > az intézet felvirágzására te. l me.g min- . 
deli lehetőt, de teljes urcjevel működött közre r I 
javítóÜgy fejlesztésére is. Amennyié örülünk 
azon, h«'gy uj helyén p tratlnn szorgalma es ké- 
p<-'.-i*ge  nagyobb terei taiai ; ann)irn e szomorít 
bmmüiiie i> iavozasa, 11 ért az intézet, alkalmazott
jai a humánus főimkor, a kifogasolhntlan Idvr- 
Lalnokot es utjai jó kilátót vesvitik el benne ; a j 
tár^adnloml'ol pedig oh.iit Ing távozik, ki nem- I 
csuk alialáno.s s^.rettt rs lisxieleUmk örvendett, j 
haimm aki lovekenysege által annak egyik erős 1 
oszlopa is volt.

Kinevezés. A kereskedelmi miniszter ' 
Lipc-v.v Leót gödöllői p 'Stamestorré nevezte ki j 
édes iityj;'. • nyiigal-unba vonult érdemes posta ' 
mester: Lipcsey < • to nelj ébe.

Eri esi ,os. Lapim' fel-d^s szerkesztőjo 35 
napi fegyvm^. I.orl uia kaidzsarit a m. kir.
20 ik honvéd gyalogezredhez b vonulván, távol- 
le'e alatt ót Nagy ('.völgy gödöllői lakos 
helyettesíti, kit — mini a lap belső dolgózÓ tár
sat közöiiHÓgiink már rn ismer. Ezen .dó 
alatt a lap szerkesztőimért is ő a felelős.

Nyilvános köszönet, (tarán Dánielné 
úrnő, gödöllői fehér kereszt egyesület elnök

most fordul h - a fűlő növényzettel körülóvezett 
reggeli .• ke/.óhöz. Magas >zikar ember, a poli
tikában heveskedő természetű, kiről a szolga 
személyzet egyre hallatja panaszait, mint 1 hor- 
ra\idők szükkezü adakozójáról Kei leány a nem 
s'rolhaték. éppenséggel sem. a legszebbek közé, 
hátrányukra szolgál ha'nlm s termelők ós kato
nás maga viselőiekkel inkább a huszár egyenru
háját kívánnak meg, és mellőzhetnék a nyári 
szezon b'helletszerü könnyű női Rulettjét.

Itt van még a jövendőbeli anyósok egye 
dűl pa'.entje^y gv. 1 ellátón példánya, nevét azon
ban nem jegyezem fel. Tud■ tnanyos pápasze- 
Uiet visel egetm-ző ri'áll, sz rle.széjjel Ugy vil- 
loga'ia /öld sziliben fénylő szeinecskrit, mint a 
beszedet tarló szocialista vezér. — a mint, azt 
szakácsnőm tudós k ilendáriumában láttam meg 
odahaza De inig 11 magas természet a nem kel
lemes lulajdmm .kai ruházta fel a inamat, addig 
X*  Ili leány ara. — es amint it'en nevezik, az 
aranyos Xvllire. bőkezűen szol :. 11 legszebb bá 
ja kai és mega jáiiilékozta a bugyiin \ Öríibb ar- 
czoeskaval. Xelli hamuiéi és udvariéi eddig a 
I :•• . jyobh sz.iinot tennék, ha h mama csillogó 
villog” szeiiveskéi nem ugraszlanat el széjjel 
ókor. Egy dűl Gyotvy Laczi hír . vva| az utol 
> ;lie’et|..*i  tuk,ikáv;i|e hogy N'*llinek  kellemes 
óla .af varázsolhasson és a hogy Lacxi maga 
mond in. még levelezésben is van vele olvanké- 
p n. hogy a mama előli llgyeileim-k látszó ta
karítónő vállalja el a luVel-k titokban Való to- 
vnbbitásá’.

-.Jaj! - Szervusz Iraczkó! a-t gondol
tam, az a förtelmes anyós jön he ho /am. hogy 
az ajtói h r td' iiiil felrnnto't <1 es osza-mbe jutott 
hogy elébb err* 1 latiam öt jönni 

nője n következő adományok nyugtázására kért 
fel bennünket: 1. Egy úri háznál egybegyüh ke
délyes társaság adománya 21 kor 50 fillér. 
2. Á gödöllői tanuló ifjúság aug. 3 iki mulatsá
gának tiszta jövedelme 45 kor. Összesen 6ö kor. 
50 fillér. Fogadják a nemes Adakozók a fehér 
kereszt egylet hálás köszönő’ét adományukért.

Buosu-ostély. L a 1 z '• o v • 3 k y Lajos 
az aszódi inagy. kir. javitó-iniézet érdetnuj ós 
szeretett igazgatója tiszteletére a kassai társln- 
tizeihez történt előléptetésével kapcsolatos eltá
vozása alkalmából a folyó 19U1. évi augusz
tus hó 19 én. hétfőn, este Ö órakor az aszódi 
nagy vendéglő dísztermében búcsú-estélyt rendez
nek. Egy töritek ara 4 korona. A távozó igaz
gató szereteti tagja Aszód közéletének, mely 
őszintén zajnalja távozását. Akt a banketten részt 
akar venni, részvételi szándékát Hrnbc vszky 
Rezső bizottsági pénzlárnokkal közölje Aszódon, 
a magy: kir: javiló intézetb-m.

Az aposok — Gödöllőn. Szombaton^ 
f. lm 10-én érdekes színházi esteli ben volt része 
Gödöllőnek. A budapesti vígszínház végzett 
növendóKei. két előkelő vidéki primadonna közre- 
milködesevel az Erzsébet szálloda nagytermében 
jó'ékony ezélra (mint értesülünk a gödöllői pol- 
g ,ri kör alapja javára) műkedvelői színi előadást 
rendeztek

Itt mindjárt konstatálnunk kell, hogy ez az 
dóadas jóval föllllemelkodett 1 vidéki nnüked- 
vlói idő m -gflzokn’t ni eaúján s ezt a
megjelel,’ sze|)'iv:’mu ós igaza t intelligens sót 
c-akm in Kizárólag a m igasab' körökhöz tartozó 
közönség m»4\m k bizon\ára \oli már alkalma 
nagy mii'<*>/.•■'<  és uloke’ő társulatok színi elő- 
mÚ.-át '..ihatni, m lianyolia is. Vége, hossza 
li.-tn v<>; a tapsnak, kihívásnak, amiben kétség
telenül 1 ’sze \ol. ' feliépei 1 s egy tol egyig- 
s/inle I. i'or ■,(1)il m 1 'jós. dal.il művésznők 
üde szépség , a sik»*r  «»r< izláii rés el. azon
ban Iliül '/.eii.K ’av r.i írjuk. I'uo/os Gizel
lát, a g iri s iniiaz taiijni és a Wnliödv (rizel'a 
helyett u-imi Ihdy l'"it, valamint. Harmulh 
.Jenőkét mar megjelenésül, alk Imával 1 limető tap
sok fogadlak. Kisebb azután - a darab folyn- 
nian b-igazohnk. Imc.\ ras.olgáliak a közön- 
»-eg elo’. -gezett ívkonsx-m- ere Mind n hálom 
P'-rfekt művészim Vámos Etelka köziiik >1 
iegtemp i.t’imnliimos.ibb. Ilidy lr< nke a legdisz- 
kr’tebb, '.a .... .! iinl.i t| n -i legügyesebb,
ki sz'-n i'ének miadeii b-gi.ist b részi-tét figye
lemmel kidolgoz v in já sz /.a Illeg és t.‘tszés szerint 
rendelkezik a halas miinlen <■ /közével O már 
szere|)éboa nem önmagát, li mem az élőin ala
kot adja, míg társnői inkább eg\miilenek. Nem 
kifogasképen hozzuk <--.t fei. IJijos egyéniségük 
ibb1 ifjúságuk talán ni‘‘‘g több szili' adott n kü
lönben egészén b ürke és eg áltál; n nem kellő
leg megin és megrajzolt :d komink, mimik Juliska 
és Laura - a d -rabbaii Ma:gitbó| n ravasz kia 
bakfiuböl t Ián könnyebb olt elfogadható s 
lélektanilag is m-gind *k  tli aiikot t••romteai. -

• reggeli sétától?

- ,Ne légy ijedős l'ci ■' mondja L’rezi
alakjahoz 1 ipád > komikmnilial. . . < - n ‘/eret ••tt
:*n\  esőm X. Ilivel mo-i . Várad;\ ■ ka.nl teszik Iá
1 oaa: .suknl, a hová (dkis.'ri» m őket. Hanem ul
az ? m-m kerülsz ki szobádból? Hol maradtál a

— A chambre-separeé tegnap. - felelőm je
lentőséggel szándékom m szobámban marad
ni, majd csak estére jövök I. 1 1 »’-ois:'igbi. - 

Hallottad, hogy egy gyönyörű fiatal 
asszony a hajnali vonattal l obogott be fürdőnk
be ? folytatja Laezi — ..Az asszony — a hogy 
a szobapinczértől h .Holtam, egy kolzsvári fa
kereskedő nejének van bejegyezve! Beteg nővé
rei hozta el, hogy mint Gardes-do-dame azt al
kalmas őrizet alatt itt hagyva, ö maga vissza 
uhuik s igy közöt link csak két napot lesz töl
tendő

— Láttad már? kérdeztem
Az asszony valóságos büvög liindérszép- 

ságü divatbölgy és heiezegnói külsejéről Ítélve 
gazdag lehet. A sétáló közön-ég közö't, mikor 
megjelent, különös magalartinával feltűnést kel
tett, ugy nz urak, mint a hölgyek körében. Ré- 
azemröl a közlekedés k r ii volna meg, de meg
tudtam. hogy v i -órára lejön a társa-aglxi, lU 'St 
megye', es rendelek egy csokrot, azt pedig íh- 
meretlenül küldöm -4 a szépséges asszonyunk. 
Xelliéktől elmaradok, mert meg kell hóditanom a 
tündéri fakercskedénél!

S evvel kifutóit szobámból.
L'C'i egy eredeti fenegyerek és tnpaszralt 

asphalt róka. Keje igaz, kopaszodik ; lábait is vo- 
nógatja egv kissé maga u'iin. de ezt utánozha
tatlan művész-ttel ugy el tudja palástolni, hogy 
49 évvel csaknem felére szállítjn b- a vizsgáló
dó szemében. Kedvelt személye a társadalom
nak örökké friss kedély vei. vá ogalolt élczeivd 
és finom modorával. Vulkanikus szerelmet vall 
asszonyunk leánvnnk. a hogy jön ; most, is bi
zonyosan ellenfele !• nz sok fia ali)'!i', az újonnan 

I érkezeti I kereskedőn*' 1 kórül.
- A d-du'áiion megláttam én is eg.Y piH»*  

natra a s/,.‘-p nsssonyl b guj.ibö divatáru öltözé- 
> kében. • Iro'j Jo s/.-'ps 'g.'ve| mint rgy igazi Síin*  
l qadi (íiva (Unt fid elöltem

K' dv s Szerkesztő űr ! Nem tagadhatod 
* uekviu is meglódult.
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X férfi szereplők közt D legkönnyebb dolguk 
volt Ssiíieü Jó Hvlnt k os liert -’ti Vilmumiak. 
Zab Kéri és Bog.yui Kai kas n darabimk igazi 
kabinet alakjai olyanok, melynek niegjátszasi- 
hoz nem kell lua lni a szinésznck ülő kártyáit. 
f[alás9 Zobán és Marczelnek a Bo'gyai
fltlk éleit,elüli szelep.'1)1'11 1)1:11' nehezebb dolguk 
volt, mindazonáltal ok is, mint .l/aÁrnícri/ Levente 
dr. Gáli 1-t-k szerepében igen jót nyújt .'ttok s 
bármely vidéki színpadén megadták volna a sarat 
filnkitásukkal. Konlh>i Teruska mint szobalány, 
Gyulai Árpád mint inas — epizód .'Z'-repeiklieii 
szintén meglettük mindéin e> mm hagytak fenn 
kívánni valót. Altijában mondhatjuk, Imgy a 
vigsiinház végzett növendékei elfogadható öász- 
játékot adtak, jó előadásban mutálták be nálunk 
hx „Apósokat" szép sikert aratlak és dicséretükre 
legyen mondva, díszére valóak a kiváló színi 
iskolának, amelyből kikerültük. A .közönség a 
jóizll humorai teli bohózaton mind végig jól 
mulatott, csak azt sajnálta, hogy a vígszínház 
növendékei csak egy esélyre szabták vendég 
szereplésüket Szívesen látnék őket több Ízben is.

Népünnepély Gödöllőn. A gödöllői pol
gári kör első nyilvános szerepléséül nagyszabású 
népünnepélyt rendezett Gödöllői) a ki*  erdőben 
f. hó 11 én vasárnap, A sikerült ünnepélynek a 
gyönyörű verőfényes szép idő kedvezett. Mai 
kora delu'áii ezernyi nép özönlött kdeié, a kis 
erdőbe. Ünneplő ruhaba öltözőit lányok, legények, 
m* iparos és kereskedő osztály ép úgy, mini, a 
magas inleligentia tagjai kimentek, Imgy az ár
nyas erdőben sétálgatván, hallgatták a zenét, 
melyet a czigány banda felváltva szolgáltatott a 
tűzoltó zenekarral. Délután folyamán történtek 
meg a különböző mu’ut'ató népies látnivalók, 
mint a zsákba fu'ás, pózna mászás síb. Este 8 
órakor vette kezdetét a mulatság második ré
sre : a tánca, amely világos viradtig i rtott a 
legjobb hangulallmn El. korr*  mar zsúfolásig 
megtelt tágas helvii hekeriieti lei-, s a leg
szebb, legkedélyesebb polgári muhit>ag vette 
kezdeté... Szünet alatt lönént meg a szavasatok 
összeszámlas.i. melynek eredménye az leit, hogy 
M e k te r Teréz és K n a p p Jo-sefné egyenlően 
26. szavazatot kapván, közöltük pót választás 
reJideztetetl. melynek s -rnn K n a p p Józsefm*  
ismét 19. Me i túr Terez pedig 16. szavaz.dót 
kapott s igy a mulatságon megjelent első leg
szebbnek K n a p p Józsefné. tiHsodik legszebb
nek Mester Teréz deklaráltiitoit a rendező 
s g által s igy az előbbi nyírté el a jutalmul 
kitűzött remekművű pályás babot, inig a férfi 
szépség \ ersenydijál mint legtöbb szavazatot 
kapott: Rózsa István nyerte el. A verseny 
után nagy konfeti csata es szerpentin dobálas 
volt. A példás rend fen tartásáért a rendező vá-

A fiatalság ott hemzsegett szállodai lakosa 
előtt, csak Laczi’ nem láttam *ehol.

Este, mielőtt vacsorához mentünk volna, 
feljött hozzám. de mintha kiforgattak volna. A prí
ma gavallér kifogástalan ruhában, gallérján csíny
nyal felkötött, nyakkendő, a monoek.i ellenállha
tatlanul ült a szem üregében, bajusza körül a 
borbély ügyes forgolodása látszik meg. s a ki- 
fogástalun illatok nem hiányzottak. Együtt lép
tülik be az étterembe. Aztán vig beszédbe ele 
gyedtünk a többi fünlóvend-’gekkíd, — és oh! 
mindenütt csak a szép f.-ikereskedonéröl, bája
iról, toilettjeiröl és m'iidezeknél s/ebb ékszere
iről — melyek egy vagyont --rrek. foiyt a beszed

Végre megérkezett remek estélyi Öltözék
ben ö maga keblén Lacsi cs’krávul Mi ingadás 
benns, melegnek éreztem »» kvegét L'-giuivé- 
lyesebben Liczival lö’ott kezet, őt tüntette ki 
meg«zóli'ásával leginkább és dicséretére legyen 
felhozva : mellette foglalt helyet is a vacForn- 
nál. I.)e ni. Most hogy jobban megnézem: minő 
ismerős nekem e nő. . . Ki h»imi ez Isb-imm. Ah 
ö nz, ö az I Az én Albinom, kit evk óla nem 
Jártam, kit a kérlelhetetlen végzet kitépett kar
jaim közül.

Az étket behozta a pinezér és elrakosgatta 
u vendégek e|öl. de Imgy mi feltűnői aluli h 
szép Asszonyban, hogy úgy megnézte. Háromszor 
is vlssaafordúlt hozzá. Aztán megállt a fukercs 
kedöné előtt:

— Ah! Szervusz Olga! Te is itt vagy I 
A kiszolgáló pinczer e viselkedése meg 

zavarta a szép asszony’ ugyannyira. hogy hir 
teleti rosszul lett é- felkelve hely-ről nővérével 
a leggyorsabb léptekkel távozmk, bennünket a 
legnagyobb ámulat bán hagwa. A pinczer azian 
leleplezte elöltünk i szép Olga foglalkozását, ki 
kasziruő volt egy szomszédot városka igen ma- 
sodrnngu szállodájában. Laezi ho.-s/u orrai ké
rette a virágkereskedő k fizetlen, <le ónnal bor
sosabb számláját, én pedig azon tűnődtem, ne 
menjek-e fel hozzá, a szép (ligához, ne fedez 
•em e fel magamat ő előtte.

Nem. ez nem volna gavallér d«»log! “ hab 
ha nem is ő. Sőt. viló’.itü D h )gv nőm az. 
ö fehérebb, ő légiesebb volt. Ö s- ebb. esime- 
Djfibb, tisztább leány volt, tw én Albínóm.

' lasztmányt. mig a heh feldiszitósóért s n buf-1 
1 ki\aló ellátás iért Szila \ . » >nd -glóst illeti a 

dicsér-d. A inulals.i ; polgárt kór alapja javára 
52. korona tiszta i ivedol tml • .udinénye/ott.

Furfangos csalás áldoznia lett dr. \«- 
c-'íy Gyuláim szül l’eizs il Vilma urnő. F 1 ’> 

' 7-»‘i> d. u 4 órakor jól öl: ..ölt fiatal emb r 
| Jelent meg nála s magát járásbirósági szolgának 

advan ki. a jaróalm-ósagiml levő f. rje részére 10 
| Illői kert tőle. Az úrim gyamnlaiml ad a al a 
I k.-rt összeget férje lőszere s csuk mikor uz 

este luu. -rkez.eif, tudta meg, hogy alaposan 
meg van csalva. A nyomozás ez ügyben kidőli- 
tette, hogy a furfangos csalást Tóth József 
pccse'i laKON kövein*  el. Nevezett, f. hó 9 en 

1 Rákos-Kí reszturon is követett el hasonló csalánt, 
! olt Csapp Eerem-zn- r sz-dle ra azzal, hogy férje 
• rÓHP.maj a helyi állomáshoz csomag érkezeit >• 
J-am.ak kiváltására kért a vasutmd várakozó f- rje 
I reszere ö kor. 46 fillort. Az összeget meg is 
I kap'a h azzal megu. > >.i- A lm f ng s csaló kezi'o 
! k«rit se végett a nyomozás folyik Érdekes a 

dolognau ez. hogy f. h'■ 8 an özv. Fracsik l’alné 
[ vers'.-gi és Kálmán Is van túrái lakosoktól csalt 
! ki 'Polli József 20—2() koronát és ezen tényei 
| mialt Hatvanban a csendorség altul rlf.-gaivaii a 
I gödöllői jarasbiresagnak átiidaloit. E h«> 7-én 

volt a kihallgató.-.a s ekkor szabadlábra helyez- 
j letveil, kő'ft ! • el a feilli Hgvaflllt CSlllásokut 
. Gödöllőn es R k« Keresztáron

Rablással vádolt kereskedő. Hamlet 
I Izsák galicziai dobramili illetőségű egyen panaszt 
I emelt Schwarcz Izsák rákoscsab-i fakerenkedó 
I ellen, hogy az tőle **gv  532 koronás váltót és 
■ 90 korona k- zponzt f. hó G áti éjjel elrabolt. 
' Schwarcz tagadja a tettet, Hamlet pedig nem 
i tud biz.uiyitani semmit. Az eset feljelenletelt u 
; pestvidéki ügyészségnél.

Csömöri ovodaügy. Pest vármegye közi- 
gazg itasi bizottsága legutóbbi gyűlésen laigyalta 

I azon jelentest, melyet Csömör kó/ség óvodája 
ügyében küldött fel hozzá. A közigazgatani 
bizottság ez iigsben ismét szigorú ha'tnoza’oi 
hozott és utasította Csömör község képviselő 
lesi Ülőtől es illetve elöljáróságát arra, iiogj 

I azonnal tegyen e eget a vármugye rendeleté- 
1 nek és építéssé meg az ovodál. Ez a száraz 

tényállás Ebből kifolyókig azonban a fővárosi 
i lapokban oly kommentár >k Jelenlek meg wz 
| ügyre vonalkozta va, melyek a csömöriek haza

fiasságát vonják kétségbe és az alliltatik, hogy 
Csömör lakóssága a nemzetiségek sorából ke
rülvén ki, nem akarjak megépíteni n magyar 
nyelvű ovoda'. Népszámlálási •oatiaziíkai ada
tokkal ignzolha’nánk, h gy Csömörön a Inkdsság 
tísz'a magyar s igy valónak f- gadaíido el a 
községi képviselő testület azon indoka, hogy 
csupán a község vagyoni viszonyai akadályozzak 
az evoda építés . mely •■sethen talán meg sem 
vádolható a képvisolötesililét egyoldalúsággal, 

1 1'ussz indulattal \ agy éppen innayarelleiies er- 
érzekmmel vagy ap'-rte pan.-lavizmussal. Ez 
ügyben különben Bioskey Gyula csömöri jegyző 
és Pestvarmegye tanfelügyelője is nyilatk 'Ztak 
hasonló értelemben a lapok utján.

Müvószostóly Aszódon E. évi augusz
tus 17-én szombaton Vámos Etelka, llarmaih 
Jenóke, Halász Zoltán a budapesti ,.Vígszínház" 
végzett, növendékei, mint niükwdvelók Szigeti 
Emire kö/remiiködosevel uz »Aszódi önkéntes 
tűzoltó egyesület*  jnvara, az aszódi „nagyven
déglő" dísztermében, sikerült miivészestélyt ren
deztek, melyen A<zód e.-» vidékének szép • s nagy
számú inteligentiajn vett reszt. Az eslely n luora 
a követkéz-' volt : [ Énekeli én»‘ke dramob-r 1 
felvonásban. Irt i: Felice Cav dloiti, lord : Radó 
Antal 2. A levél, nmindóg (»;.hány iiól. I-Imomha 
Vámos Etelka. 3. A tanú Varadi .\nialiol r* ’.| 
mondta Bzigeii Emire l D lók /. ek -l’e Haj- 
math Jenők- Az ön-yilk vig momd- g Gji- 
hányból. Elmondta Hala.-'/ Zouan G \ sza||<lt 
vígjáték 1 felvonásbeli. Irta: MoC.-'-ri Béla.

Szópasszonyok az emberileg díszei 
’ különösen. h:v ók- vabKZtékos loile.heii jeb'imek 
' mog. Jó és szépen öliozködni : nagy művészét.

Erre n zve a „Wiener Módé" a I• gbhzto- 
sabb t:in;icsa<li'» ; a különféle toiletiek. csinos ka 
hipok, házi, u’ezsii. tP iz-i es sport ruhn\. úri és 
gyermekdivaiiml ki'nom<.- lekimeltel v.m ugy az 
pgV-Z'-rii. mint a lég választékosabb Ízlésére n 
bölgw ilágnak. A lap kézimunka divat része 
egész g\iljb m"nye a legújabb mintáknak, mig 
szépirml Jmi ips/p ei-!--ki -■ ;:o sz-pírod-Imi 
isméielH'ijeszio l.ö/l menyekéi tMi'alimiZ*  A 
háztartás es konyli i le^z" '- z ev mimleii nap
jára v.m éli-p es nz ••Lelek k-iszi’esi reczepi|e 

I és mindez oly h-'ieCeth'ii ölés i áron .- negyedé 
] venkéot 3 komim. Próba elolizetes augu-zlu< és 

szeptember hónapra 2 korona, melyet minden 
postahivatal és kónyvk- iteskedés felvesz vala
mint a kiadóhivatal B‘es, Vl|2.

A siketek hallanak A „D i e I I I u s t 
rírte \V o 11*  folyóirat 27-ik száma, Chis-

wich High Romi, No. 626 London W •• y c-m- 
. dáhttori kűr i leirat: tHJ'lalm t/.z>i ,-iKe >i-u ea fej- 
j zúzás ellen, a im-y kutat .. beteg olló n a la- 
' kásán is alknliibizti ij i es u o . m-k mindenkor 

kiiiin-j errdimmye v in. A m-vezmt hip ezt n 
1 -,'. i ml mindenkin -k bernien v ■ i.oukü.tb kná- 

II -I • a. " II'. 't tVljÓir.it ,KCO4.ivi»0géhüítf
beküldi. (52 — 7

Mulatság. A Bu-l-p-sti Műkedvelők Tár*  
sasága vasáru p Matya-.Jöldön sikerűit nyári 
mulatságot r--iHl.-zeti. Fuióverswnr. vilagposlay 
sz p.s-'gve.-seny szórnko'la'ta a ii-gyznmhiiii 

1 megjelent közönséget. E le a <». imesi v elv irag-ot 
hoztak színre, a melyben szinimivemlékek ég 
nílike Y!'b»k ssriepeltek A mulatságot talicz 
fejezte be.

Utazás pónz nélkül. Bar erős sovinisz'a 
érzésem! duzzad is az a mondás, hogy „Exira 
Hungáriám non est vita" (Magyaroiízagon Kivük 
nine< élet), Imgy m -g sincs túlzás hi-im»', amink 
most két. diák, luh t a t 'iiubizoiiysága. Vértessé 
János és V-doiies Béla fiatal tanulók jumiN hó 
végén sok jókedvvel kevés pénzzel indultak 

í vl Budapestről, Imgy gsalogszerrtl bejárják 
I Felső-Magy arországot és Aubgtiin egy részét. 

\'<diak Veszprémben, Gracban, Salzburgban, 
I Passaitlian, Liliében, Becsben, Pozsonyban, Nylt- 
i ran, Selmecbányán. Besztereobáuyán, Csorbán, 
1 popr nlon Rozsnyón, Miskolcon, Egerben, Hat- 
i vauban, Aszódon é.s Hévlzg\iiikön hol B a r d y 

P. I p.d lelkész ur vendégsumető hazánál tulál- 
’ tok kellemes szmakozá-t. Az u' <zá- mindössze 

tixemiegy forintjukba került mindkeitőjüknek, 
de rzt a pénzt is Ausztriába költötték el ; Ma- 
gvarországon a legkisebb faluban is vendégsze
rető szivess--ggí'l láttak wl szállással, élelemmel a 
k'-t fiatal diákot.

Betörö testvér Grivant Pálné szül. Seres 
Klára n-zódi lakos birtokosnót f. hó 5 én meg
látogatni testvér öcscs.' : S 'rés Is'ván galgnhévi- 
zi lakos s midőn Giivanliiénak dolga akadt a 
szobában egy •■dűl maradt lest ver a ládából egy 
17 komim készpénzzel telt dobozt magához vett 
és sziibályszerüen elbúcsúzván, azt el is vitte 
magával. Azóta nem látták a derék testvér’ s 
holléte iránt most mar a csendörsóg i*<  érdeklőd
vén a följelentés foiytán h nyomozás folyik.

I
Szerkesztői üzenetek.

8. 8. Ilort. A kért dal szövege ex : 
Alig u.vilött ki a szeme tehóre 
ytár is tlikun kacsintgat a legényre, 
Todjft laton mii gondolhat magába. 
Púdig még eaak porczollán a babája
Vddi'4 addig ölelgeli babája 
Mig egysier usak rajta csípi mamája 
Az nieg eztán udn szól a papírnak : 
„Hallod apjuk bajusza nőtt a p.-rozotán babénak.**

I’jubh nót-U nem tudunk ennél. A „Hej kaszaar 
ur" már régibb.

Kaczagányi Emil. Bevált - sorát ft^iuk ejteni- 
St I.. Póozol. Hol késik ön az éji homályban ?
M. Károly Vacz. Mit csinálnák a fugylutézetban. 
L B Nagyvárad. B Túra. V Rkereeatur. V.

V. Hort B. 1’áHztó. B. Zsámbok 8 Mátyásföld. K- 
Csöruör Nem unták meg meg a hossaas vakácz’ól és a 
halgntásl. Félünk hogy majd nagyon elszoknak a mus
kétái. pedig tudósításunk tagadhatatlanul aszal Tár ánu 
Szives üdvözlet.

3. ®. >

19<il V 569$ számhoz 1901 vgrh. 551 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött birósági végrehiijtó ezen
nel közhírré :rszi. Imgy ’i gödöllői kir. Járásbí
róságnál 1901 évi V. 569 szánni végzésével Dr. 
Krausz Adolf b-peiti ’i’yvéd által képviselt. 
Wolnor M'.ks i v"gr<»hutaló részére Rónai 
Arnold v > gr»di 'it:ist szenvedeti ellen 2400 K. 
kövi'tel'M és j ír, önjéig elrendelt kiekgitési 
végrehajtás folyt m végi' lvifiást szenvedetnél le 
foglalt 2097 K 85 F. re becsült ingóságokra a 
gödöllői kir. járásbíróság fen’i számú végzésé
vel az árverés elreudehelven. unnak a Halasa 
Miklós 200 K. 19 fill. fölül foglaltatok kiketeiése 
erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjo
got ny ertek volna, végrtth íjtásl Hzenvn.lPtt lakó
són Isnszegel) leondő megtartására határirtÖM 
1901 évi augusztus hó 2’4 napján délelőtt 
10 órájára tüzelik ki. mikor a biróihig i"foghdt 
ruhakvliimk, nlsóingek, zsákok, bolti állványok 
e-'gnac, tűzifa s egyéb ing ságok a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellw t, szükség esetén 
becséről) alul is elfogunk -dalid

Felhivatnak mindazok, kik na i-Lirrerrzendó 
ingóságok vételárából a végmhajtaté követelését 
megidéző kiidégitie>é<hez tir tniiak jogot, misze
rint elsőbbségi Ix'ioleHtosMrk m uz árverés 
megkezdéséig nlóliiotl kiküldöttnek v gy rrásbnn. 
beadni, avagy pedig szóval Ix'lelenteiii innoznidc.

A iörvény es Imtárii'o Itirdi'tmAuyne-k a bí
róság tábláján kttüggeszt -sét kóvmo naptól szá- 
inittntik.

Keit Gödöllőn, 1901, évi jnliiw l>» 27-én. 
Trsztyánszky Kálmán s. k.. 

(P II.) kir. bír. vegielu»Xtó.

tVlj%25c3%2593ir.it
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Budapesten polgári iskola és alsóbb gym- 

nózium közelében egy úri csalad elfogad 

2— 3 leány vagy fin gyermeket teljes ellá- 

tágra. Anyai gondozás és kitűnő bánásmód, 

az illetők ott helyben kívánatra zongora 

tanitasban is részesülhetnek; czim a kiadó

Ili vutal bnii.

LESSIVE PHENIX ! 
a világ legosólaserübb 
és legkedveltebb mosó*  

eszköze a valódi

Lessive Phenix" mosópor, 
s mely a legtöbb kórház*  

bán, gözmosodákbun 
kulstorbau, nyilvános inié- 
aetuk és előkelő háztartá
sokban nagy előszeretettel 

hasznóltatlk 
Egy próba a valódi 

„LESSIVE PHENiX" 
mosóporral 

meggyőződtél a rendkívüli 
előnyökről, pénz-, Idő- és 

sxemélyzol megtakarítása 
ós a ruha rendkívüli tiszta

ságáról.

▲ valód! „Lessíve Phenix moBÓpor hazai gyártmány, 
teljes olornisntei, jötal Iái mellett, árlHlmattan n fe
hérneműre és csakis oly csomagokban valódi, a 

melyek egyedüli tulajdonosa .1 P I K O T 
PÁBIS alalrássBi vanuek ullátva. EV" flaárntwlan 
elismerő levél Kapható minden ffl^zerkeras-
kedésben és drogériában használati utasítássali*vy(ltt  

Igeigatóság : Budapest, Károly-Kőrut 19.

Epitö anyagok:
m«M, gipsz, portlundi és román ce- 
Bient, fali tégla, tető fedlemez. kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
Márós sövény sodronyok,

kehUtelmi- 
keramlt I 

metlahi és 
cement lapok.

Tűzálló clmmotte légiók, cha 
motte agyag és ohnniotte liszt.

Mint különlegességek:
•ppvlui porlland cement, agyag és ce
ment ozövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
miuAaégben kaphatók.

■•lonlrozásokat, kövezéseket, va 
Iniaint gránit lerazzó múnkákat jutó 
nyög ár mellett elvállalok. Költségvetés

M-M ingyen.

(SíJktk®
Budapesten, V., Lipőt körút 8.

M»gr«n<l<il»Hak<4 h gödöllői nyaralóm- 
baa ((Malin uicea 68) is szívesen átveszek, 
bal * Makraiba vágó felvilágositHsukknl is 
kÓMHé(t«l ezelgnluk.

Bámulatos olcso 1 I

35 darab csak frt. 185
KURAS PÁL temetkezési vállalata

ASZÓIM >r\'.
Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 

kivitelben. Állandó raktárt tart miiiclenfAlo l<opot-N<$l<ból. firei, 
keményfii-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szolra behuzatok. ravatal felállítása, személyzel dísz-egyenruhában fák
lyával dÍMzars gyűszkocrd

temetések 100 koronától 1000koronáig. -- Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

OváMjdentések egy óra nlatt szállíttatnak

1 elegáns ói a < w\ i joi«lán»Bl aranyozott lánczni együtt 
1 nturymi dis/es (’ulller koletl gyöngyökből, n iegmo- 
dwrnnbl*  női ékszer, 1 gyöaySrú mig axlvar Nziplot lm- 
ro8t\Annál, 1 nagyon diniéi nyakkendő ni niinill brllláu- 
brI, 1 elegáns gyilril drágakő utámnltal uruknak ői höl
gyeknek, 1 gyönyöiii putent zártál ellátott kezelő, gallér 
4s ntellgumb kéxzlut, 3 darab valódi vászon mnblémdö 
1 mv/yon elo^tvl nikel asub Irá késxlut amtol gépotcet- 
tol. I gyönyörű loilette tükör ütni duóm féttílvel, I pá
risi hrutH Ivgnjabb faron hölgyek ránsére, I erőien kö
tőit igeblftinyv (notlu. S|Q darab különféle leveleiónher. 
MiUktsógea tiuköi, 1 finom lelazái*  T2 darab angol íródni 
túli óh még H<)0 darab különféle a háznál liusinoi óa 
elkerülbeilppüI aitlkiáuea oxikk Ingyen. Megrendel 
hntő postán utánvétellel.
K Spingorn kiviteli áruháiánfci Krakkó, púit a ltok 
111. Htám

MagrendalAinál kérjük lapunkra hlvntkoml I k*«***Á**i**i«WWW»Á*****;**i««3»i*?&3W*B*«
Nyomatott az »a*ódi  kir^nvitii-iutézet kihtyvgyomdáiúbtta

<lie-x<‘» óh ♦vmywx.ee-ü poluói'l lnl.„ 
kH|>hntók u legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás I ái épület- és mhbutoi-aez- 

t«lu»inil.

1900. V. számból. 1901. vgih. 484. sí.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó poén

nél közhírre teszi, hogy u gödöllői kir. járásbí
róságnál 1900. évi V. 1295 számú végzésével 
Drotiner Piti zólyomi ügyvéd által képviselt 
Zólyom városi népiéi InkHiékpémtár végrehaj
tató részére Wieg Adolf és Wieg Katalin végre
hajtást szenvedett ellen 340 kor. követelés és 
jár. erejéig elrendelt ki«lógité.-i végrehajtás foly
tan végrehajtást szenvedettnél leC ghlt 651 ko
ronára becsült ingóságokra a gödöllői kir. járás
bíróság feuii számú végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az Kiset*  Izidor 444 kor. 42 ti1, 
s jár. st. fvlülfoglaltaiók kövei elése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedett lakásán Galga- 
hévízen leendő megtartására határidőül 1901. 
évi augusztus hó 19. napján délelőtt 10 
órájára tüzelik ki, mikor a bíróikig lefoglalt 
bútorok, ruhanemű, korcsmái berendezés, szalonna 
birkák, liizó ludak, s egyéb ingóságok a legtöb
bet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén bucsáion nini is el fognak adatni.

Felbivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégittetá«hea tartanuk jogot, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdeseig iilólirott kiküldöttnekjvagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval In jelenteni tartoznak.

A törvényes batárii’ő hirdetménynek a bí
róság tábláján kifüggesztését követő naptól szó- 
mittatik.

Kelt Gödöllőn, 1901, évi julius hó 23-án. 
Trsztyánszky Kálmán i.

(P- H.) kir. bir. végrehajtó.

kerestetik Gödöllőn, forgalmas helyen'. 
jLi- 18000 koronAig-. Ajánlatok 
a kiadó hivatalba küldendők .Egyetemi 
tanár" czimre. a-a

»r<rÁÁrÁír<»'VÁ*  « S're^-e
V JLC < >-O O C*  PN jK <D

különlegességet

PFAU és TÁRSA

caász. és kir. udvari szállítók
fiumei cognacgyárából 

ajánl: HA’JER LAJOS gyógyszertára
Az Angyalhoz" Hatvan. b_io


