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ASZODésVIDEKE
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap

 Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési árak:
Egész évre . 12 kor. Negyed évre . 3 kor. .
Fél évre . . . 6 , Egyes szá n ára 30 fii.

Bérmewtetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Szerkosztöség ós kiadóhivatal*.
Asiödon 

Hirdetések 
,».ry(>s<(\<r szériái jutányos árun kózoltottiek X’vllltór sora 

VI fillér Elötizelöaiknok nagy i.renjodmény

Az iskolai egészségügy.
Irta : Ujváry Aladár termúszetgy gyász IJppán.

Ha egyszer az idő eljött, hogy gyer
mekeinkéi nz iskolába adjuk, a legtöbb szü
lői kötelességünk, hogy figyelmünket arra 
irányítsuk hogy gyermekeink egészség és 
eröbem állapotát alaposan megvizsgál,,tik.

S igy nem Csak a szellemire, hanem 
ami a legfőbb : a fizikai erőre kell a leg
nagyobb súlyt fektetni De sajnos hogy 
ép ezen utóbbival a szülők legnagyobb 
része nem törődik és nem is vuszi ko
molyan, hogy ugyan az a gyönge, beteges 
gyermek nem-e csenevészedik e még job
ban el. ha m.ir korán az iskolába adjuk. 
A legtöbb szülő ha gyermeke már a ti 
évét betöltötte, ugy okvetlen az iskolába 
adja, nem nézi annak egészségi fdhipot.il, 
sőt vannak olyan szülők is, akik még 
ezen időt sem tartják meg s ha lehet, már 
előbb becsempészik csemetéjüket a mai 
modern szellemi járomba.

Sajnos, hogy ma az elfajulás és de- 
generálás korszakát érjük, s a szülők nagy- 
lésze nem az egészséges fizikai nevelést 
tartja szem elüti, (vagyis hogy csak ugész-é- 
ges és ép testűin lakozik egészséges lélek), 
hanem ellenkezőleg az összes erők mogfe- 
feszilését. a szellemi n unka természet 
ellenes tulhajlásába keresik. Innen van az. 
hogy a mai iskolás gyermek 40—60 szá
zaléka b heg.

A szülök nagy része tapasztalásból
tudja, hogy a mai iskóhís gyermek 30 —40 j 
százaléka nz első tanulóév kezdetén, a j 
szoktalan rossz levegő, kevés mozgás és 
m is égész.íégtelen gyernnkek kigőzölgése 
folytán, vérszegények, hurulosok stb. más-j 
féle betegségbe esnek. i

Ha most már az egészséges gyerme
keknek Art az iskolai levegő, hogyne 
ártana az gyönge beteges gyermekeknek 
a kiknek még egy vagy két évi gondos 
szülői ápolásra volna szükségük hogy 
elegendő erősek és egészségesek legyenek 
és ezáltal az. iskolábani járás és tanulás 
tértiéit, könnyebben elviselni bírják.

Sveiczbnn nz iskolai bizottság, élükön 
égy orvossal minden iskola év kezdetén, 
átvizsgálja nz összes kezdő tanulőkat, s a 
melyek nem elég fejlettek, gyöngék és 
betegessel,, ugy azokat még egy évre 
vissza utasítja, s ezáltal sok nagyobb baj
nak elejét veszi.

Az iskolák egyik legnagyobb hibája 
a rossz levegőnek felhalmozódásában rej
lik. Vagyis a kellő vagy rossz szellőz 
tetés hiánya folytán, a szénsav és más 
egészségielen gázok túlságosan fölsz.ipo
rodnak.

Ez vitte reá, dr. Breiting bázeli (Sviez) 
orvost hogy egy iskolai osztályt az elő 
adási órák különféle részében megvizsgál 
jón, hogy milyen mértékben romlik meg 
a levegő és szaporodik föl a szénsav. Az 
iskolai terem, hol a vittsgálás történt 251 
méter térfogatú volt. A mérés napján 64 
gyermek hallgatta az előadást, igy min
den gi érmékre 4 méter térség jutott. Az 
eredmény a következő volt :

, Mérési idő. Sz'nsav.
Délelőtt 34 7 órakor az előadás elölt 2—21 

százalék p. 100.
8 , „ , kezdeten 2 —80
9 , „ óra végén . . 4—80
9 , A szünidő után . . 3-07

10 „ a szünidő e'ött . . 6 -87
10 „ n után . . 6-23
11 v az óra végen . . . 7-80
11 „ az üres teremben . 7—20

Délután 11 órakor az előadás előli 5 -01
2 „ .. kezdeten 6 46
3 „ a szünidő előtt . . 66
3 „ „ után 6 - 10
4 az elomló*  végén . 8 • 12
4 a , az üres teremben . t> 99

Már most ha felvesszük, hogy a leve
! góbén rész szénsav van. és hogy már 
| 1 századrész szénsav, a nyelvezetre mér- 
i gezöleg hat, ugy könnyen elgondolhatjuk, 
1 Imgy milyen mérgezöleg hat egv olyan is- 
! kólái terembeni tartózkodás, a Imi 8 9 
| százalék szénsav van.

Minálunk pedig nagyon sok olyan la- 
■ unió terem van még, a Imi nem 4 méter 
I de sokszor még 2 méter térfogat sem esik 

egy tantllóra.fHa most It'dgondoljnk továbbá, 
Imgy egy ember óránkint 40 gramm szén
savat leltei ki, akkor ne csodáljuk, ha a 
gyermekek idegesek, ...vérszegények, bit- 
tudósak, láz.osak és másféle betegségekbe 
esnek.

Azért a főezélt az iskolák szellőzteté
sére kellene fektetni. Vagyis egy f,-!»ő ab- 

i laknak, de ugy Imgy lóglmzamot ne oko/.- 
I zon, télen ts nyitva kellene lennie és mi

den szötmrába kél három ablak es ajtó ki
nyitásával egy alapos légváltozást kellene 

I előidézni nyálon at pedig 2-3 ablakot 
folytonosan nyitva kellene tartani. Továbbá 
a termeket soha sem szabadna 13—15 
százalék Rétim, túl fűteni.

g ezáltal nagyon sok betegségnek 
elejét lehetne venni. Továbbá a szülőket 
föl kellető világosítani, hogy gyermeke
keiket ugy télen, mimi nyáron az iskolai 
előadások után, ne fogják újra a tanulás
hoz, vagy a szegény leányokat a külön
féle kézimunkához, hanem küldjék 
őket legalább Is 1 — 2 óráig a szabadba 
játszani, ugrálni, fürdeni, úszni, korcso-

Az elcserélt anyós.
Vallomás a vlzspálóblró előtt.

Hit bizony, szégyen :d •, zégyen oda, lo- 
Ittam magam a rogya-ig. A g\ .lazuló*  vjnkó el 
bolonditotta a fejeim i, én meg elboloiiditottam 
a kasziifrajla fejéi; a kávésunk pofonokat Ígér 
tóm, én pmlig kaptam is vagy kettői. hogy kitfil, 
máig sem tudom. Három boros Üvegei . a főid 
hoz vágtam, a klai inelo-sal hajba kapuim, mel l 
rottenetes hamisan fújta a „Iramra bumm dili • t.“ 
Mikor aztán kifizettem a zvehemet, a fizető 
pinezér nélkül nyakon ciripelt és ugy kilódt- 
tott a kávéházból, mintha sulisom lettem volna 
odabenn. Ez ellen ugyan apellálhattam volna a 
kávéshoz d • amiiu en ism ,i,em. helybenhagyta 
volna az Ítéletet es leadásul helyi enhag\olt 
volna engem is- Szóval, kimulaltam magam a 
fogyásig és indulóim hazafelé A Kerep-si utón • 
barátságot kötöttem egv utez« • pióvel s » jnm I 
bor egészen házáig kísért, sót még a csengót is 
megnyomta, hogy megl imé|j* ,n a fáradságtól

A házmester fel óra múlva ajtót nyitó!t, es 
‘•‘lém tartotta markát, várva a kapupénzre Ter
mészetes, hogy heleköptom a markába, mire a 
jó etnhc elkezdett remiiben káromkodni és ot» 
hagyott a sötétben Nagy m-hezen I diósom oh’ 
jutottam sakkor elfogott a rémület, un it, noha 
forgott velem a világ s a csillagos egen kőin 
fortáblinak néztem a gönezöl szekeret : mégis 
‘‘szembe jutott. Iiogv egy-két perez múlva szem- 
tél-szembe állok a feleségemmel, meg az anyó- 
sommal. Szent Nepomuk ! Micsoda, zivatar előtt 
állok ! ‘

Nem merek csöngetni, hanem csak ugy 
kopogtatok, piszegek, köhintek, megint kopog
tatok, mig végre Zsuzska kinyitja az előszoba 

ajtaját s én belépek lábujhegyen, miközben ke
vés híjjá, hogy hanyatt nem esem: Zsuzsika 
szörnyű köd ve szól hozzam :

- Jézusom, már megint hetetszett ká- 
folni ?

— Pszt, Zsuzsikul , . Pszt! . . .
— Mar meg Zsuzsikának szólít! No nem 

szeretnék a bőrűben lenni. Az "reg nagysága 
borzasztóan haragsz.k . . ram parancsolt hogy 
be ne bocsássam.

— (’lendesebben g ilambo n ! Ilit a fele 
ségem ?

•— Jézus mi, hogy megváltozóit a hangja ! 
A fiatal nagysága sokat sirt. ó is haragszik, 
hanem azúrt ugv titokba m •^parancsolta, hogy 
azonnal beengedjem a nagyságos urat.

— Oh. a jó lélek I
— Vésné le i kamasbjál izihe, aztán men

jen bem'zilláb. H illa alszanak J
Szót togi'dl itti X *ki  tamasz'.odlnm a fal

nak, aztán levetettem a k.nnuslin’at. Lahujhe- 
gyen mngt\wk a hálószoba ;ij.aj-ii*i.  meg akarom 
fogni a kilincet s e pillán.itb ni kinyílik az aj»ó.

Jaj. hz anyósom ! K -z bi lik az égihábotu, 
Ki az; ki járkál i<te 1 iiuii ?

Zsuzsika adja meg :i feleletei.
Ki volna más. mint s nágyágos ur?

— Megmondtam, hogy be ni*  b csönd . . . 
Elkotrodjék innen az ur I Maradjon ott, ahol ed
dig volt. Alaisztófám való korhol! . . .

— De mérni! . . .
— Nem vagyok „mami*.  Holnap benyújt

juk n ▼álókorcsetuC. Most pétiig takarodjék nz 
ur! ... Az már botránynak is sok, a mit ma

ga müvei. Hogy miért nem üt már bele n szá
raz ménkő?

— De mámij . . .
A mainj be akarta csukni orrom előtt a 

hálószoba ajtaját Ez már kihozott a sodromból. 
Először ia fölkaptam az egyik kamaslil és imá
dott anyósom felé röpítettem, aztán elkezdtem 
(’/ilift módon káromkodni.

Jézus Mária! Hisz ez nem a Gáspár . . 
Gyikos I Segítség!

Es olyan lármát csapott, hogy a házbeliek 
ö szefutottak a Zsuzska rendőrért sietett, ez pe
dig a kapitányság elé állított.

Hát bizony furcsán esett, de megesett, 
hogy egy ideg"11 lakásba nyitottam, n hol az a 
Gáspár nuvll ur lakik. A*  én likasom a negye
dik emeleten van. az övé pedig épen alattam 
a harmadik emeleten. Érdekes hogy Gáspár ur 
ép oly korhely fráter, mim én vagyok, tahin 
azért, mert ő is anyósával lakik egy fedél alatt 
s n kérdéses éjjelen ép ugy vártak rá. mint én- 
reám. Dejsze.i. nem valami rettenetesen imádom 
az anyósomat, hanem azért mégsem cserélném 
fel Gasp 'i*  ur anyósával. Nem asszony az. bá
néin sárkány száznvelvü szörnyeteg, inig az én 
aiivósomiiiik ’ csak egy nvelve van („De mikor 
meg az nz (*gy  is sok ! „)

Íme, ilyen ehizm'nyek után indították meg 
ellenem a vizsgálatot mugánlak megsértés'', he- 
esülelsért'*s  ós könnUi testi sértés mi nt. Elkö- 
vettmn azt a bo-zasztó litb ír. Iioxy részegségem
ből! elcseréltem a lakásomat és elcseréltem az 
anyósomat.!

Felolvaalatváii, aláíratott.
Gutius.

fdhipot.il
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jAz.ni, tornászni stb. hogy ezáltal alkalom 
(ulnssék a megei'öllaletl szellemi munkát, 
kellő lizikai mozgással kiegyenlíteni.

Huny szegény lány van, akit balga 
síiilői még játszani és ugrálni sem en
gedik. mivel ez nz ö felfogásuk szerint 
illetlen, s ha egy kissé meleg van, ugy 
féltik őket a levegőre küldeni mivel nmg- 
feketülnek, ha pedig hideg van, akkor 
meg féltik őket hogy meghűlnek.

így lassankint szugezeszszive a gyer
mekeket elpuhilják, s az ilyen gyermekek 
felnövekednek, mint egy üvegházi növény 
mélynek egy gyenge szél megfuvása ele
gendő, hogy valamelyes betegséget, vagy 
lesli zavart idézzen elő.

Mire azután u funosodási idő elér
kezik, vagyis a leányból nő lesz, ugy 
akkor már egy része ideges és vérszegény, 
a mely betegségek sokszor az alapját ké
pezik a mai eltér,jedett női bajoknak és 
hysztwiámik, és ha ilyen nő egywter férj
hez megy ugy legtöbbnyire szerencsét
lenné teszi önön magát, férjét és gyer
mekeit. Ez a mai modern családi élet
nek ét a ferde nevelésnek az érett gyü
mölcse.

De ki is gondol máma az erős és 
természetes fizikai nevelésre, hiszen az is
kolába magába mindenre nagyobb gon
dot fordítanak, mint a kellő hygién(tra, 
vagy egészségügyre. Hiszen azt tartják, 
azért vannak az orvosok, hogy ha be
teg az ember, meggyógyítsák, ép itt 
van a ferde, fel nem világosított egyol
dalú felfogas, mivel sokkal könnyebb az 
egészséget fönlartani, — mint elveszítve 
újra visszaszerezni Nézzünk csak körül 
és látjuk hogy a mai modern küllur em
ber évröl-évre degenerálódik és erkoreso- 
sodik és ezt semmi más nem okozza mint 
a mai termébzelienes ferde, túlzott, egy 
oldalú életmód.

Ma a modern kultur ember nem tö
rődik a természettel, még kevésbé annak 
törvényeivel, melyet n igyobb része nem 
is Ismer, Imiiéin ő magát a mai elfajult 
bacilius és szerűm teória folytán egy 
természetellenes lénynek tartja, s igy a 
betegség okozóját nem az ö elpuhult és 
elfajult életmódjával, gondolja és hiszi, 
hanem a baaílusokba, amelyek a kárt 
okozták és ebbe hiszi ezt feltalálni.

De hiszen ezen kis állatkák mindig 
voltak és lesznek, s az ember maga is 
millió és millió ilyen másféle miazmakból 
és sejt szövetekből van előállítva, hát 
akkor nem csoda, ha a betegségeknek is 
megvan az ezer kis állatkájuk.

Az emberiség ha a végromlástól meg 
akar menekülni, ugy vissza kell lérnie az 
igazi természethez és annak törvényeit 
respektálnia kell, sa gyermekekbe már.kis 
korukba be. kell oltani az igazi hygiéniát 
továbbá meg kell őket edzeni egyszerűen 
és természetesen nevein', hogy ellenál
lóvá lehessenek és a mai modern bacillu- 
sokat legyűrni tudják és másnemű kó
rokra ne inklinálódjanak, csakis akkor 
lehet majd megint boldog, megelégedett és 
egészséges embereket nevelni.

A szaretet nevében.
A mi.lap tanúja voltam egy érdekes je- 

bmelnek. Az aszódi rém. katholikus hitközség 
iidóheszodoje < végrehajtója zaklat -tt egy hívót’ 
Erősen — zalo^oias - s végrehajtassa! fényé*  
getvu követellek egy mar régebben kili- 
Zelttl összegei

Szert 'lett mulattam hitsorsosom méltatlan- 
ko<la.< i s azon hogy mikepen igyekezett a kér- 
|. ihefeii<t, végi'-hajtovul megértetni s neki be
li zon\it tiii, hogy <> a szóban levő adót még 
ta\ ily lefizette. Pedig kar minden kísérlet, — 
minden fáradozásért . mert a végrehajtónak nz 
il.\ • » es • >>kii ti, >n kömény a szive s nehéz 
a fölfogása. O nem ismer embert, de még 
sajat ii a- ira .-mii akar ra ismerni.

ll.it bizony ugy történt az must is. Az én

; kedves hitsorsosom — kénytelen — kelletlen 
még egyszer megfizette azt, a mit a követelő 
tőle egy Ízben mar beszedett s nyugtázott.

En az eset, után — azon melegibe haza 
fejé vettem utamat, hogy annak elbeszélésével 
az otíhonvalóknt. is mulattassam. I)e ura in fi a mit 
hallok? Alig hogy belépek, máris újságolják, 
hogy egy végrehajtó volt itt, a ki azt, állította 
hogy en küldtem oda, hogy az adóhátralékot 
ott szedje be — ellenkező esetben „foglal* 1, 
Elképzelhetik uraim, hogy egy gyönge nő ily 
esetben mit tehet? semmi egyebet, minthogy 
fizet.

Hogy világos legyen a dolog, ki kell je
lentenem, hogy már 2 éve vagyok itt, de még 
eddig felém nem néíett az egyház — se jó se 
rossz szándékból. Már szinte örülni kezdtem, 
hogy nem óhajtják igénybe venni szerény hozzá
járulásomat. De mily nagyot csalódtam. Mások 
csak fizetnek, de engem beköszöntőül megzá- 
logolnak, végrehajtanak — jobban mondva végre 

! hajtottak v dna ha véletlenül tőlem s nem a fe
leségemtől kérik a pénzt. Igazán fölötte .kedves 
ez a rém. katholikus hitközség. Oly baráti sze
retettel s mennyei őrömmel fogadja kebelébe 
híveit, hogy az embernek a szive reped örö
mében.

Ily felséges fogadtatást nem reméltem, de 
nem is voltam rá elkészülve.

Hat meg a közegei mily aranyosak. Min
degyik lángol a tudomány-, az ügyhuzgóságtól. 
Csak az a kár, hogy azt a drága észt nem a 

i helyes utakon jártatják ; hanem holmi haszonta
lan bujkálásokra s ravasz fogásokra használjak 

l f-1.
Mily hitvány politika azt mondani, hogy a 

férj küldött, holott az netn is beszélt az 
illetővel

Ez igazán magasztos s az egyház 'tagjaira 
nézve épületes dolog! Így aztán rajonghat min
den katliohkus egyháza ügyeiért s áldozhatja 
filléreit.

Már most csak azt szeretném tudni ; hol 
van az meg írva. ho«y az adózó polgárokat min
den előzetes felszólítás, intés nélkül meglehet 
zálogolni ? Arra sem vagyok kevésbé kiváncsi, 
hogy mit tesz a hitközség olyanokkal, kiket 
felszólít s mégsem fizetm-k. Azt hiszem hogy 
azokat egyenesen fölakasztják, mert ily eljárás 
után egyebet nem lehet róla feltételezni.

Mily jó lenne, ha a rk. hitközség adó be- 
szezési módját. ; z állam iy elsajátítaná. Mennyi 
papirt, mennyi faradságot kímélnének meg. De 
mit szólna ahhoz a szegény adózó, kinek tálán 
h betevő falatja sincs [meg akkor, mikor ő 
akarja.

Még csak az vigasztal hogy e beszedési 
mód nz aszódi rk hitközség kizárólagos szaba
dalmát képezi.

Egy aszódi rcm. katli. hivő.

Hírek.
Erzsóbot kir herczegnö eljegyzés©. A 

király unokájának, Erzsébet királyi herczegnö- 
i nek*  eljegyzését imát közli a hivatalos lap iiy- 
| keppen :

0 császári és királyi Fensége Erzsébet 
. Mária főhercegnő. () császári es kim yi Fensé- 
| gének Rudolf trónörökösnek, ö császári és ipos- 
i toli királyi Hűségének legmagasabb engedélyé 
i vei, Windischgraetz Ottó herceggel jegyet val- 
( lőtt. Végtelen öröm tölti el Gödöllő Ilii népét ez 
i eljegyz.es hírére, mely a bűbájos szépségű ÍÓ- 
[ hercegnő igaz noldogságát. szívellek lisz'a fri- 
| gyet is jelenti, azét az ifjú főhercegnőét, aki 

annyiszor adta már tanujelét Gödöbo iránti jó. 
in lulatamik. aki gyermekkorának legszebb ide- 

| jét it nálunk Gödöllőn töltötte- Őrök boldogság 
I legyen kisérőjo e nagy lépésé után.

A király Gödöllőn. F hó ltján reggel 
I 8 órakor érkézéit meg Becsből hozzánk Gödöl 

boré ö fe'sége. h király. «ahol a pályáiul varon 
| Knpczy Vilmos tőszóig..bir<>, Lénáid Pál csen- 
i dórsziu idus és Egyed Lajos allomásfőnök fogad- 
I ták A ki..dy n hány szói váltott a fogadására 
I megjelent ni .kkal. majd a kastélyba hajtatott, 
j Ott n bejárónál Lipót. .-s György bajor bei- 
i czegek, N'.ck Ed" jószágigazgató, Pettvra Hubert 
j fóvadaszmeMler, dr Tegze Lajos palotam’y os, 
| G dlé Lajos v.árk piiany, Pirkner erdóniestoi és 
• dr Pruzsinszky J zsef apalplébános váriak a 

királyt, a ki a megjelenteket m gszóliiá-sal tűn 
telvén ki, lakosztályaim \onult. A király még 
az nap déleiéit lápot es György herezegek kel és 
kíséretévé! Márionberekbe hnjtóvRdá.^znlia ment, 
melyen gödöllői előkelőségek közül is számosán 
vettek részt. Délután nz uralkodón szentkirályi 
erdőrészbe ment vaddisznó vadászatra, Csütör
tökön s •következő napokon minden nap déle
lőtt, délután voltak udvari vadászatok, melyeken 
’).,,.,,sóÜe mindig részt vett. Minden hétfőn és 
csütötökőn lm megv Ö felsége a fővárosba s a 
budai várpalotában audienciát ad. Az első álta- 

I János kihallgatás e hónap 21-ón lösz. Előjegyzé- 
| seket napunk in? 9 órától 2-ig • kabinetiroda 
| fogad el. F. hó 30-án 0 felsége ismét Becsbe 
| megy, hogy a mindenszentek és a halottak nap
ját ott töltse s felséges hitvese nyugvó helyet 

I meglátogassa; november2-án aioubnn ismét visz- 
. sza tér Gödöllőre, hol egy napi megszakítással, 

mikor is november 9-én • X. kerületi fogadal
mi templom zárókő letételénél jelen lesz, egész 
november vegéig itt marad nálunk Gödöllőn s 
csak november 30-án vagy deczember 1-én fog 
elutazni tölünk.

Hymen. Nórái iSraéd Jenő, a győri kir. 
Ítélőtábla elnöki titkára, szkv. honvédhusznrhad- 
nagy, nárai Suabó László királyi tanácsos és fe
lesége született felső eöri Nagy Lujza fia, el
jegyezte László Margit kisasszonyt, László Zsig- 
mond nyugalmazott miniszteri tanácsos, a Lipót- 
rend lovagja, a franczia becsületrend tisztje, az 
olasz Szent Móric-, Szent Lázár-, meg nz orosz 
Szent Anna-rendek középkeresztes vitéze és fe
lesége, született H 'ffmann Ilona bájos leányát 
1‘omonyhan. — Dr. Gál Elek ügyvédjelölt, elje
gyezte SzaÍny Margit kisasszonyt, Szalay Sámu
el kir. közjegyző és neje bájos leányát Gödöllőn.

Váozi választás. Vácion f. hó 17 én volt 
a választás Gajáry Géza és Bossányi György 
közt. Minőkéi tábor óriási számban vénült íol. 
A szavazás délelőtt Hz órakor kezdődött három 
helyen, mindenütt katonai és ceendőri födözet 
mellett. D lelőtt tizenegykor G'jary szabad el v& 
partinak 468, Bossányi György néppártinak 302, 
délben Gajárynak 610, Bossányiuak 359 szava
znia volt. Délután uégykor Gaj ryra 1111, Bor- 
íányinak 910 szavamíol adt ik le. Az eredményt 
el- hótórakor hird< t:ék ki. Eszarint Gaja rit 
1361 szavalattal Bossányi 116*2  szavazata elle
nében képviselővé vál isziották.

Kinevezés, véglegesítés. A földműve
lésügyi miniszter Hreblay Emil állattenyésztési 
felügyelőt a IA’-ik fizetési osztályból a Vili ik 
fizetési osztályba, továbbá Bagáry Kálmánt és 
Beko Imrét a IX-ik fizetési osztályba, sorolt 
állattenyésztési felügyelőkké valamint Meiszner 
Eruő okleveles gazdát a X-ik fizetési osztályba 

i sorolt állattenvészlési segédfelügyelővé, Jnnos- 
hazy László okleveles építészt a*gazdasági  mű
szaki hivatal létszámában, ideiglenes minőség
ben. Kir segédmérnökké nevezte ki. Hazay Ra- 
(ló ideiglenes minőségű fizetésnélküli miniszteri 
segédfogalmazót ezen állásában véglegesít ette.

Pestvármegyo közgyűlése . F. hó 14. és 
lő én tartotta vármegyénk évnegyedes közgyű
lését, melyben járásunkra nézve az isaszegi 
jegyzőválasztás ellen beadott felebbezés — 
mely elutasittatot ts a választás megerősittetett;— 
2-szor a gödöllöi piacznak a Petőfi térről a 
Feiencz József térre való visszahelyezése ellen 
beadott felebbezés elintézése, mely szerint a 
pmez visszahelyezését elhatározó közgyűlési 
végzés megsemmisít tetett a közgyűlés egyhangú 
határozatával s a piacz a Petőfi téren rendel
letett el, továbbá Boldog község községháza 
épiiési szerződésének jóváhagyása, a csömöri 
vágóhíd szabályrendelet s u czinkotai u. n. 
Corvin telep parczelhízásának jóváhagyása érde
kelte járásunkat kiváltképen. Mint, láthatjuk ezen 

I szűk szavú referádánkból, a vármegyei köz- 
I gyűlés ez ügyeket közmegelégedésre intéz

te el.
Nyilvános számadás. Néhai Szakos And

rás nyomorb.in sínylődő családja részére meg
indítóit gjüjtés már is szép eredményre veze
tett. Eddig i’dakozlak: Podnianíczky Géznné 
bárón" Kis Kiírtairól 10 koronát, Lipcsey csa
lád Gödöllőn 10 koronát, Bölil Ambrus 2 Ha
lász Péter 1. Alberty 1, Halász Jenő, Rózsa 
István 2, Adóm, 1. Poill József 2. Csery Ferencz 1, 
Plistill Ede 1, dr Pruzsinszky József npat 10, 
dr. Karsai 2, Grófin Ráday 6, dr. B. .1. 1, 
Polm-r Lajos 4, Bittó l.T J 1, dr. Sz. 8. 3, 
Kök' nyesdy F 1. Beszed a István és Nyiry La
jos 2 koronát. N. N. 10 fill Sznlny János 40 f. 

i Gy.irmathy Mihály 4(». Omhalt 50. Nmzy Imre 
6Ó, Teér J‘zsef Ő ). Wirnhardt B ‘la 50. Ribsz- 
ky János 40. Okotán András 20, Wirnlinidt K. 
40. B-szeda János 30, Szoboda István 30, Se
bestyén .1. 60. Jenkó István 40. Kajzer Ferencz 
40. Rigler Isi vénné 40. N. N. 30. N N. 40.

I N, N. 20 N. M. 40 lill- rt. Összesen tehát 73 
I korona gyű r össze az elmúlt, héten a nyomorgó 

család segélyezésére molyért ez utón mondunk 
i köszönetét, az ö nevükben is szeretett olvasó- 
> inknak és kérjük, h "gy a további adakozásokat

Özv. Szakos Andrásné (Gödöllőn, Pes'i utcza) 
| czimére küldeni szíveskedjenek, azonban azok 

közveli énére szívesen vállalkozik szerkesztő- 
i ségünk is.

Rendkívüli közgyűlés. F. é. október hó 
30-án d. e 10 órakor rendkivllli közgyűlést tart 
Gödöllő kepviselőteslülete. A közgyűlés főszol- 
gabirói rendelet folytan hivatott össze s tárgya 
azon miniMeri leirat értelmében vidó intézkedés, 
moly szerint Gödöllő községe a törvényeknek 

eljegyz.es
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megfelelő községi (óvodának azonnali felállitá 
Hala s abba szabályszerűen nwgváhiBzlott köz*  
i.*gi  óvónő állítására s ama köteleziwtHt, hogy 
ezen ovudn legkésőbb a jövö év elején kezdje 
meg működését. — Kár volt ezen közérdekű 
ügyben ministeri rondoletet várni a községnek s 
Híáeg\enlele8 dolog ilyen ügyben kitanitást várni 
a képviselőtestületnek arra, hogy mi a köte
lessége.

Baromfitermékek értékesítése. Ezen a 
elmen most jelent meg ‘Hreblay Emil m. kir. 
állattenyésztési fel ügyelőnek (Budapest, Csömöri
üt lő., II. eill. 8 I legújabb munkája, mely az 
eddigi már megjelent öt önuálló baromfitenyész
tési szakmunkának befejező része. A 151 oldal
ra terjedő 11 képpel ellátót fűzet alaposan ki
meríti a tárgyat. Megrendelhető 2 korona bekül
désével a szerzőnél Budapesten, Csömöri ut 15. 
II. em. 8.

Ménló-vizsgálat. "A járás területén levő 
ménlovak- bizottsági ellenőrzi) vizsgálata f. é. 
november 3'én b-sz Gödöllőn. A ménlovak e na
pon elő;i Ilii ondók.

Bizottsági gyűlés. A sztidai rom kath. 
temető rondezese tárgyában f. hó 28-án Szudán 
bizottsági gyűlés tartatik. melyen mint elnök 
Kapczv Vilmos főszolgabíró személyesen fog 
megjelenni.

V ándor ut vége. Maiina Ferencz 64 éves 
vándorló koldus f. hó lG-nn hirtelen elhunyt 
Isa-zogen. A hullán külerősznk nyomai nem lát
hatok. Ennyit mond tudósítónk szűk sznvu sür
gönye Mennyi tragikus van ebben a néhány 
szóban ■ A nyomor mily elégiája. Ott hullott el, 
ahol ■ 1' : az ul szélén kidobatva a társadalom 
kebeléből, sirntatlanul. lsaszeg községe twmetot'e 
el Isten nevében! Vájjon akadt-r egy rész've
vő szív, aki megysajnálta. aki érte egy köny- 
cseppet ejtett? Nyugodjék békében.

Nagy tűz Vétségén. Óriási tűzvész, 
pusztított a múlt héten Versegen Éjjeli I 1 óra
kor g.Mtl dt ki Steilinger József portáján egy 
szalmakaz”.!. A tűz azután átragadt a szom- 
füzédos t’kormánya, a ház s/almatetejére és 
nt'dléképl ] nőkre. Rövid idő alatt már a szőni- 
hzédsag t> laitglmn állott. Leégett ugyanakkor 
Kalmár Imre es András közös haza takarmánva 
és mellekepületei 3138 körömi, özv. II ngxuda 
nosm házi., tokaimóiiva és imdlek ■pii.ot' i 3*244  
kor. Hangya Mihály háza é-z melléképülete 2100 
I or. Maliié Jitzsof háza 942 kor. és özv. Lőre 
bnréné háza és melléképületei 1670 kor. ették 
ben s igy a kár Rteilinger József 4600 koronát 
t«‘vő leégett vagyonával e j ült meghaladja a 
16000 k -ronat. ami,fazonban n gy részt megtérül 
meri a házak mindenike biztosítva volt A tűz 
keletkezését kideríteni nem sikerült a nyomó 
zásnak. Emberéletben kár nem esett.

Lopás. F. hó 6-án éjjel 12 órakor Bako
nyi József Rákos Kereszt inon levő lakásába 
Ismeretlen tettesek behatollak onnan 10 kor. 
készpénzt és leányának 20 kor. értékű ruháját 
elloptak. A nyomozás ez ügyben folyik.

A siketek hallanak A ,.í) i e i I I u s t- 
r i r t e W el t“ folyóirat 27-ik száma, Chis- 
wieh High Road, No. 626 London. W. egy csu
dálatos kúra leírását tartalmazza siketség és fej 
zugás ellen, a mely kúrát a beteg otlli >n a la
kásán is alkalmazhatja és a melynek mindenkor 
kitűnő eredménye van. A nevezett lap ezt a 
Mámát mindenkinek bérmentve megküldi kivo
natra. aki ciméc a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi. (52 —lGi

..Érmelléki első szölőoltvAny telep'4 
Nagv-Kágya, hirdetését a t. ez olvasó közön- 
S''g szives figyelmébe ajánljuk.

6600. sz. tkv. 1901. 1901. Szept. 17.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi. ható 

ság közhírré leszi, hogy S •/. e k e r e s Mihály 
végrehajtatnunk Szekeres Pál végrehajtást 
szenvedő elleni 50 kor. hátr. tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. 
jbiróság területén lévő R. Keresztár községben 
fekvő a rákos keresztúri 286 sz. ikvi betétben 
Szekeres János és Pál nevén álló A 1. 1 —8 sor. 
687, 688 és 3200 lirsz. 297 ő. i. sz. ingatlan
ból Szekeres Pál (ele részbeni Illetőségére 
626 kot1, 50 fii. kikiáltási árban valamint az 
Ugyanazon tkvi betétben A 11. 1—2 sor. 4236 
•’s 4237 hisz, és ugyanazok nevén olló ingnt- 
lanra az 1881. LX. t. ez. 156 §-nimk 2-ik pontja 
uDpján egészben 98. kor,-bán ezennel megálló- 
1‘ilo’t kikiáltási árban az árverést elrendelte és 

b‘>gv a fentebb megjelölt ingat lan az 1901 évi 
november hó 8 ik napján délelőtt 10 óra
bor Rákos Keresztur község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki- 
Oltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in ; il
lan beesárának 10 sz iz.ilékat készpénzben vagy 
1881. GO t. ez. 42 § aban jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. iweinber 1 en 3333 sz. a. 
kelt in. kir ig. min. rendelet, 8 §-ábnn kijelölt 
óvadék képes értékpapírban h kiküldött kezelmz 
letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleg*  < 
elliojezéséröl kiállított szabályszerű elismervén) i. 
átszolgáltatni.

Gödöllőn, 1901. évi'szeptember hó 26 ik 
napján. A kir. jbiróság mint tkvi. hatóság.

Stróbl s. k.
(PH.) kir. aljáráshiró.

1900 V. 607 6 számhoz. 1901 vgrh. 543 szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. jbi 
roságnál 1900 évi V. 607 1 sz.ituii végzésévé! 
Dr. Gráber Károly bpesli ügyvéd áltál képvi
selt önsegélyző takarék és hitszöv végrehajt.u<» 
részére Popp István végrehajtást szenvedeti 
ellen 600 K követelés es jár. eijeig elrendeli 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szén 
védettnél lefoglalt 620 K. ra becsült ingóságokra 
a gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak az eg\ *•-  
sült bpesti takarékpénztár 680 kor. felülfoglal 
taták követelése erejéig is. amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, végrelmj 
tást szenvedett lakásán Gödöllőn leendő meg 
tartására határidőül 19 0 1. évi nőve m b *•  r 
h ó 4 n a p|á n dél u t á u 3 ó r á j a r a 
tűzetik ki. mikor a biróilag lefoglalt szobáim 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk
Mágus rendelet alapján minden kereskedő árusíthatja és orvosi szaktekintélyek 

által ajanlraiik a

I ó z s e f t á p -1 e a
Köhögés, molfájfts, nehéz lélegzés (aszthmn). olnyálkAsodás ellen az

I- ső szánni József táp-tea
(1 doboz ára öO fillér.)

Nehéz emésztésnél, székszorulásnál, bAgyadtsftgnil, tulhlzásnAl és mint 
vértisztitó teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendes használatra a

II- ik számú József táp-teát
(1 doboz ára 50 fillér )

Viszonteladó nagyobb vételijél előnyben részesülnek.

Fö és szétkilldésiraktAr : Vogber Józsefnél, Budapest VI. kér. Külső Vúc«i-ut 140. 

Képviseletet vidékre, minden városban adok. 3—io

KURAS PÁL temetkezési vállalata
Elvállal mindennemű temetések rendezését, legegyszerűbbtől a legelepAnuabb 

kivitelben. Adandó raktárt tart in i n<letiiölo líopoiMÓI.ból, (Jroe, 
keményíti-, fényezett fenvöfi-kopoMÖk minden nagyságban.

Szolra belnizatok. ravatal felálliiása, személyzet dfsz-egyenrnhnnan fák
lyával HffiSjr” «Iímx.<»w wyriM-x.It<>chí.

Temetések 1 Ott Koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre Is 
olcsó áron elfogadtatnak.

(}yá»zjelentésf"k egy óra alatt szállíttatnak 42—M

Saját készítést! <llsz.<‘Més <-uyszeril poluAi-i bátorok 
kaphatók a legolcHÓbb szabott Arukon Aszódon, Kurás l’ál éuniet- m .tnktiuior-aM- 

latosnál.

• b'rok. varrógép s Ogvóbb ingóságok a legtöbbet 
; ígérőnek k'^zpóiizfizeiés mellett, szükség esetén 

bocsáron alul is el fognak mla’ni.
Felhivainak mindazok kik nz elórverezendó 

ingóságok vétidáralxil a v* ‘gr* ‘h.ijló követeléséi 
megelőző kielégítéshez tartatnak jogot, miszerint 
elsőbbségi bejelentéseiket az*  árveres megküzdé
séig Juliit kikl’iblöl'iiek vagy Írásban ‘‘endni, 

| .avagy pedig szóval hojelvnluiii tartoznak.
A törvényes hatandó a hinletUlénynek a*  

| bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
j wámitat tik.

Kelt (lidöllőn, 19'11 évi októb* ”* hó 9 én.
| (l‘. H i Traztyinszlty Knlinftn «. k-

kir. lói. vegrehajió.
- - 

s’nSítsríüjMtttMttlKlwüsIíHicIrtlssIíW
1! Majdnam Ingyen '!

U78 értékoR tárgy csak 3 kor. 60 fillér.
1 finom óra. láncául 3 évi jólalás inellMt, 1 drb. selyem 
űrt nyak kendő, legutolsó ú jdonság ! 1 drb. csinoa elmlll 
gyémánt nynkktoidő-tö, I drb. hárem ros’zbfti al!4 cyö- 
nyörü iróesz.U'i. 1 gurnltura. melv kózelő. rnllár úr nir- 
I) idiÁrn ine11yonib<• kboI (doiiblo-nmiiy) nrnny ail, 1 pa 
ri/«l sói bioé, 1 drb gyönyörű térti vaizy nöl gyitrtl

1 utánüotl ursnybAl, drágakővel, 1 pár gyönyörű női fül
bevaló nlinil gyémánttal. I drb. j<'‘illaui pipere szappan, 
1 drb nyekók keleti gyönygökkvl, L drb. hnsznos ieab- 
köoyv. 1 drb. h.aostyáii m'ivar fi topóin 1 drl*.  *sel*kéa,  
1 hórpónztarczn, 1 gvujtó eszköz, 20 drb. Ivvol<'tó>ii esi- 
köj és még 800 drb, más ha<znos ős a hásuirtóshan

I 3-3 Kzít]£ftóg<*8  tárgy Ingyen.
Eb mindöBBZo, hs órával együtt, a mi maga megéri 
a pénat, ónak 3 korona 60 fillérbe kerül Mindég, 

utánvét mellett küldi a krakkói árukiviteli báz. 
F. Windisoh. Krakau 23. sz.

I Nem m"gf<4*do  urukért a pénzt \ i-z.tküldjük.
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Ülzet-átvétel.-
Vnn szurenesém 11 utigyérdomü közönscgot 

mélj tiíztelellel értesíteni,. hogy u nyór folya- 
inán restaurált

Udvari kávéházat
Budapesten, a Kossuth Lajos-utczában, 

Drochslor Béla intól a nini napon átvettem.
Minden törekvésem ddu fog irányulni, hogy 

mint szakképzett kávés, n nagyérdemű közönség, 
megelégedés.'!, a legjobb minőségű kávéházi 
italok kiszolgáltjatásaval, a legteljesebb mértek
ben kiérdemeljem. A legnagyobb kényelemmel 
berendezett knglizó helyiségre külön is bátorko
dom a mélyen tisztelt közönség becses figyel
mét fölhívni. ,

A tisztelt közönség kegyes pártfogását ken
Hlikowy Imre,

A
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Szölöoítványok
ssokványmlnőségben.

A legkiválóbb 42 bor- és osemegefajokban faj- 
lisztán, teljes jótállással

Í7 I ö l< <- i- i t. ">■
OleditBchin csemeték <s magvak.

Uradalmaknak, községeknek három ovi tör- 
lesstékre is adatik

Óriás tövlsli, igen gyorsan fejlődő sövénynövóny. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevel
hető pár óv nlatt, rendkívül csekély kiadassa!, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle állat, meg 
az apró nyulak som hatolhatnak at. Minden ren
deléshez‘rajzokkal ellátott ültetési es kezelé
si utasítás mellekoltetik. Ezer csemete éhig 

200 méterre. — Ara 6 forint-
ni r«5Pmpfplí "riA'' i"'r.l..lln. t bizmsitó 
LHjLo villv LulVvalMiiál fogva, ennek tenyész
tést*  szítain*  gazdaságban az utóbbi időben rend-

1—20 kívül elterjedt.
Sxinus fénynyomatu föárjegyzr< ingyen Ó9 bér
mentve küldetik minden rendé -i kötelezettség 
nélkül. Az árjegyzésen kívül meg egy olyan (
könyvet kap ez.zt-1, ki azt elmére ingyen bér- |
meinve küldetni kéri, mely nincsen az h ház, vagy 
csaiad, a li«.: annak tartalmát haszonra ne furdi- , 
tanák, várókén, falon, pasztán, k;-/1 . vagy >zc- j 
gény családnál ogyniánt. mív azoknak is igen I 
ér !• lében iú, kik ren élni semmit nem akarnak,

f< . aha ttok, i 
melyek mindenkim I; n-írj - olurfat .t k ' :m : 
„Érmelleki eiaó «zólőolt. ony-telcp ‘ Nagy <iá

bor Nagy-Ragya u. p. Szekolyhid.

Törköly
Szilvói'ium, rum és finom likőröket bárki 1 
hideg utón minden készülék nélkül kitűnő i 

minőségbeli előállíthat.
Kezelési könyv és árhtpok ingyen. I

Budapest V.l kér. Dohány tittiza 5 szám 
Sörniérö-kászülékek, ezikkek a borkeze- , 
léshez minden bőrbetegség elleni szerek.

Klsö és legrégibb üzlet o szakmában. I 
ft'l ci' ófa 2 1

Hazai ipar!
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ESETLEG fl LEGNfiGYO°BB NYEREMÉNY11 ||c$

Az öszes 50.000 nye ene.*  
JEGYZEKE

A legnsgvobb nvereu.éiK . H/Orenv«*set>t<  <••

1.000,000 korm; 
nyeremények részletes beosztása a következő
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Kiváló Hzerencsej

TÖRÖK nél
Nagyon sokan szerencsések lettok általunk. I

Öt és fél millió koronánál többet nyertek | 
nálunk nagyrabeosűlt vevőink. |

Az egész világ legesélydusiibb sorsjatéka a mi m.s 
kir. szao. osztálysorsjátékunk, mely nemsokára újból ” 
kezdetet veszi. g

100,000 sorsjegy 50,000
pénznyoreménynyol sorsol tátik ki, tehát az ősz- I 

1 szes sorsjegyek folo nyer a mellékek sorsolási | 
■ jegyzék kimututása szerint.

*5 hónap alatt összesen Tizenhárom millió*  
160.000 koronát, egy hatalmas összeget sorsol-B 

1 mik ki. Az egész vállalat állami folÜuv^let alatt áll.J 
; Az í-sö osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 3 
' betétjei a következők : k
I egy 
' egy

, egy 
I egy

i
i

frt —.75
„ 1.50
„ 3.-
- G.—

vagyis 1.50 korona.
3.—
6.—

12.—
n pénz

n
»

M

▼agy
Hivatalos tervezőt dij-

bakül-

nyoleznd (1 „) 
negyed 
fél 
egész ('!,)

A sorsjegyeket utánvéttel 
dése ellenében küldjük szét, 
tiilsnul. Megrendeléseket kérünk ózonnal, de leg
később

f. óv november lió 1-ig*  
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A. és Tsa.
.2 13 A IN KW AZ —

15 n<l»lp<-«t.
Hazánk legnagyobb detail osztálysorsjáték üzlete.

Föárudánk osztálysorsjáték osztályai:

1. "Vikoatti-köm t -4. j
2. Muzeuni-köriit 11. J
3. l£,-x.s»ól>«*t-li<»,-ut £5*4. j

i.-.-ti.i.r..i..ii,..'i'öi-<ik- A. óh 'Ini-Hti biinkhriz.il 13ii<liipes>t. 
reszelnie 1. oszt. in. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet'
tervezettel együtt kü'deni.

i utAnvételesni kórom ( |
korona öqazpjrlwii poataut ilványnyal küldöm ) A n«mtetsző törlendő,
korona Lsazegmn »meiuko,em bankjegyekben (bélyegükben.) (

Kérek 
t hivatalos

Az összeget

<<.-

,.EWKE ‘ nadiófénvmáz! Magyar gyártmány I

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártniany, liánéin vegyünk Berkes-féle

C E“p; p a (11 ó'f é n v ni á z t,
1

s igy eleijük, hogy kitűnő legjobb m ig.var g.vóitmáuvt kophatunk s e mellett, kiváló 
az „EMKE" javára ................................ " ’ ’

A Bwrkes-fele 
A Berkes-fele 
A Berkes-f.-le 
A Berkes f*le  
A BpiI.pm féle 
A B*  H ‘-s-lele 
A Bök 8 tele 
A Berkes-féle 
A Berkes féle

közinüvelóilési őzéit szolgálunk, mert 5 százalék 
szolgál A Berkes féle „EMKR- padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
. EMKE >xobapít(ll<> fényniáz: rögiÖn szánul s igy »» fényezett szoba mar I óra múlva használatba ve.hető.

1 ' szobapndló fény máz: szitginhiii, lehat nem kell a kellemetlen Terpentin szagot napokig a szobákban törni,
szobapiull 'feu\máz: mosható, s >zaiazia törülve fénye még fokozottabb, 
szoli.tpadio lru\máz : víztől nem b sz foltos, mint a többi lakk 
.szobiipsdlu fenvnmz : tényét n többi h isonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb. 
>zobnpad|u t^iiynnuí: U\eg kenu tt\séglivé válik, s igy legk^vésbbé kopik. 
sz.f'bnpMdlá-feiHiwáz : szesZ'Zel higilhutó.
szobapadlő fenymnz: kitünően HlknlniHS konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szobspndlrt-f'ehymá*  : a rag: dós padlókat szárazza teszi.

• Hvojf, bórtnent v<» l>:i r!iov/i, líot*.
Gyártás és főeladasi ly*lv  Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási hely: Murozkó Endre kereskedő-Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd, 

Turnay Bal vas kereskedő Tji vst. Berger Vilmos Jász-Bereny, Boros B P&er Mór Szolnok.’ to-M

„KM KI? 
..l'.MKK' 
„KMKE- 
.l'.MKE- 
.EMKt- ■ 
.EMKE- 
.KMEK- 
„EMKE

3*

—— — *
TfreiuaUtt az asziídl kh-.javXé-i«té«et könyvnyomííjinjan

biinkhriz.il

