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Ismét beruházási kölcsön.
Alig egy esztendeje annak, hogy uj

jongva adták hullni a lapok, hogy megint 
nyolezvan millió korominyi adósságot csi
liül! a magyar állam. Nem az adósság mi
alt volt az általános öröm. Imiiéin azért, 
mert mindenféle beruházási kölcsönnek 
nevezték ezt nz ujjabh adóságot. Ugy- 
mondták, hogy ezen a pénzen, vagy lega
lább is annak nagy részén vasutakat, köz
épületeket emelnek, folyamokat szabályoz
unk. mindenféle közmunkát végezitek s a 
inihiók a magyar munkás, iparos, keres
kedő kezekbe vatlilo:élmik, s mi lelt ? 
Sémim. A milliók nem kerültek ki a tor 
galondi.i. Kaplak belőlük a katonák, a. 
íiadi tengerészei, tizeitek régi adósságokat 
kamatokat, az nz egy-két közmunka, amit 
véghez vitt -k. említést sem érdemel, mert 
azokat megcsinálták volna az ugvnevezetI 
beruliáz.'isi kölcsön nélkül is. Évek óta 
pang az ipar és a kereskedelem ebben az 
országban. Külső és belső okok egy .iránt 
közreműködnek, hogy szárnyat szegjék 
Magvarországon mindennemű v.illalkozá-i 
kedvnek'. A fővárosban es vidéken < gv 
arám hangzik a panasz ininiltmfelé Né
melyek a vámpolitikában keresik minden 
bajnak kulforr.isát. mások az Ausztriával 
Valii viimszövelséget kárhozatják, mii rak 
akik a gyárak konktirrencziajábaii látják 
tengödésiik okál s a hányféle n baj. nny- 
nyiiéle okot találnak a pesszimizmusba me
rült ipari és kereskedelmi körök. *

Ilyen körülmények között természetes. 

hogy a leghatalmasabb faktortól, az állam- | 
tói várják a fellendülésre irányuló akezi- 
ót. A tizenkileiiezedik század lörténelében I 
számos példa van rá külföldön, hogy a mi- | 
kor a nép vagy unnak egy osztálya nem | 
tudta a in.iga erejéből a létfentartás Kiiz I 
delinél folytatni, erőteljesen és álklozat- I 
készén nyelt bele az állam a forrongó 
nvomorba s nagyszabásn közmunkákkal 1 
igyekezelt segíteni a bajon s a legtöbb 
esetben segilelt is. Meri ne higyje senki. I 
hogy az, ilyen nagy közmunkák osak pilla- j 
nmnyilag segítenek a helyzeten ll.| és j 
almndó keresetek lejiődi.ek n ir.di n imgy 
mii nyomában, löll.-ndnl a forgalom és | 
százak, ezivk i k iszteticziiijál biztosilja. 
akik a nyomor idején a forrongó proli ta- , 
rialitshoz t 'i toztak.

Nálunk még ilyesmi nem történi. Köz
munkákat nagyszabásúnkat, M.igynrorszá- I 
gon még eddig nem végeztek abból a I 
szempontból, hogy a népesség egy nélkiilö. ő | 
bá'iyadának kimver-1 és ekzi-zb-m-ziat l 
nyii|t»anak. A mi közmunkáink eddig uii- 
li árius szempont bő1, vagy a től e szolga
lilában létesüllek. 'I'.ivaly azonban szakí
tani látszottak az illelékes körök azzal a 
felfogással és felvették a nagy beiuhazási 
köle.-önt. Csalódtunk. Mindent csináltak 
azzal a pénzel, csak be nem ruháztak Ipa
runk és kereskedelmünk pedig mindjobban 
romlik, zllllik. A külső bár, mint valami 
fényes kirakat, még illeg van valahogy, de 
ha bepillantást teszünk az üres, kifosztott 
boltba, elszorul a szivünk.

Es mosi ujjabh beruházási kölcsön

zésről szól a nóta. A Rotsehild csoport is
mét kedvezően van hangolva n viléz es 
lov,agins szittya nemzet iránt s.,ó kamut 
melleit megint ml kölcsön egynéhány tíz, 
milliói faríntól. S a kölcsönt ismét a be
ruházási jelzővel látták el.

Tehát isméi milliókkal fog szaporod
ni az. allaimidó.-siig. s mi ismét nem va
ginák tisztában azzal, hogy milyen ezél- 
ból veszik azl fel. Az boga Hiailia- 
z. isi kölesönnek nevezik, még nem i -.e it 
semmit. Volt o)k dinnnk meggyőződni <• ezün 
tarthatatlan voltáról. De mert égető szük
ség vall iniír arra, hogy az állam köz.vet 
lenül és Hagy mértékben tá'nogussa p ingo 
ipai'linkal és kereskedelmilill'et. mert 
egyelőre e-ak ebben latja1, a legközelebbi 
mentő eszközt, megnyugszunk ■ bben a 
kölc-önhen is. ha valóban a li rdi-'eli ez.é- 
lokra lóg fordittatni. 11. a tizenlo ttedik órá
in annak hogy valami lörlímjék s kizök
kentsen bennünket az anyagi fejlődés mo
csaras Htjából. Ezt a gazdasági válságot 
meg kell oldani végre, mert ha nem. azt 
első sorban a segítségre hivatott állam 
fÖL’j.-i iii"g«inylei:i az mló alapok össze
zsugorodása iilti.1.

Közmunkák kellenek, Ez alapon a 
mnnkásjólét adhatja csak meg az. első 
nevezetesebb lökést kereskedelmünk és 
iparunknak. Ezenkívül egyelőre nem is
mernek más módus vivendit nálunk, sem 
a kis emberek, sem a köz.igtizdilszok sem 
közügyeink érdemes vezetősége viszonya
ink rendezésére.

A menház.*)
Irtu: Szívós Béla

Epén egy részeg kupeezet buktatott ki 
Bűrgözdy Gergely kapitány ur nz ajtón, n mint 
a polgármester szörnyű bosszúsan betoppant a 
sepretlen hivatalos szobiba:

— No. nézd mar Gergely, megint. a bo 
londjár járj ■ a v.h megye ! A/.r írj i az alispán, 
hogy valami menházal. vgy mii epilsen a va 
ros, meg pedig mentői t.lébh. mell igy. illeg llgy 
lesz! Hal hallottal már ilyen bolondot?... Ili 
Szén szem, hogy valami ilyest elhatároztunk la 
valy a közgyűlésen, de h it hiszen az csak arra 
való volt, hogy ne nyűglődjenek odafenn; nem 
pedig, h igv m *g  m »g 's c-miáljuk Min’h' nem 
voli’n mar elég póindo úgyis ! De ha mindjárt 
felépíted llk is: kötéllel sem fognánk beli*  són 
kit. Hiszen jól ismered ezeket a mi embereinket. 
Tudod, az Ínséges esztendőben állítottak fel a 
bikaszinben ilyesmit s ki ment heh-? Ilire sza
ladt. hogy „ispotály" s még az éhenhalo is nny 
nytra kerülte, a mennyire belátta. Most meg 
Rziik esztendő sincs, hát én nem tudom, ltot 
Vennénk bele embert, ha csuk ezt a sok penna 
rágó vármegyeit bele nem rekesztjük ! Ilialm 
nevezte e] az az oltott bibit nlispin „m nhaz 
uniti, a mi parasztunkat bolonddá limit teszi; 
csak tudja az, hogy : ispotály, vagy ilyesmi

Mikor ezeket nagy mérgesen ellmdarta a 
polgármester, odadobott egy dimatlan szűrke 
levelet a kapitány lomos asztalára, maga p'*dig  
nagyot fújva, belevágódott egy rozzant tizekbe, 
a mely nagyot, reccsent a hangos f-rfin alatt.

— Nesze itt van. Olvasd el, aztán mond 
jnd, hogy mit csináljunk vele?

A kapitány. kinek vörös arczán karörvendo, 
pajzán mosolygás futott, végig, kényelmesen ki
fújta öblös pipájából n pernyét, nagyot nyújtó-

) Mutatvány „Szívói Béla: Ócska történetek*'  
ozlmti innal megjelent kötetéből.

zott, megtapogatta vastag derekát, azután egy 
szörnyű kicskaringóst ásítva, igy szólt a rábá
muló polgármesterhez :

— Nem tudom, hallod, a hideg akar-e ki
lelni, vagy időváltozás lesz: még ma mindig 
ásitoztam. a derekam is faj. s ha ez a kupecz 
ide nem jön . . .

A polgármester türelmetlenül ugrott fel.
— Hat kenesd meg a derekad az ebadtát ! 

I)e ne azl beszéld most, hanem mondjad, hogy 
mi a mennykőt c-dn.iljunk ezzel a h dondságg .1 ?

A kapitány od ihb pfazkáltn m iga elöl pi
paszárával az alispán le\<-let s ennjit mondott:

— Semmit .' Ha mar itt van. hat iktat lásd 
be. azután meg ikta tasd ki. s megvan ! Mit csi
nálnál vele eyyel-et ?

— Elhiszem, b r.ii mi! .Tó fa volna, ha ugy 
lehetne, mint az öreg alispán idejében volt, de 
mi"t.a ez a mostani iilL a nyakunkra, kiikta’as- 
sál nem ütjük mórágyon a dolgot.

— l’gy kell nektek — sz It diadalmasan 
Bűrgözdy ur — lám, nem megmondtam válasz
táskor, hogy nem jó lesz ez nz oltott labu ; 
hogy embert tegyetek oda. ne törvény molyt I De 
nem hittétek. Most itt v n' Mondtam, ugy e, 
hogy a minisztériumnál sok a léhűlő, azok unal
mukban mindennap kitálalnak v dami bolondot s 
küldik a var negye 115 .kara. Hat arra való volna 
igazi alispán, hogy azt a sok sületlenséget 
elnyomvasszn, módjával láb al<d eltegye, nem 
pedig, hogy a községeket zaklassa vele. Hiszen, 
barátom, lm annak csuk felet is végrehajtottuk 
volna, a mit már onnan felülről irkáitok, azóta 
rég a fejűnk tetején járnánk ! Szerencsére, az 
nz öreg Zsiga bácsi értelte a módját; az alispán 
volt a talpán, de hát most ilyen uj fajta kidlett, 
ugy e? No, gyönyörködjetek benne, csináljatok 
menházal. azután menjetek Imi- magatok lakni !

A polgármester csak mormogott nngábun 
e bölcs beszédre, mert érezte, hogy maga is lu
das nz ali-pánválasztáslmn. De hát végre is meg
esett a baj. 8 most már mit csináljon ?

I

I

I

Hosszas dévánknzások után végié is csak 
megfogadta a kapitány tanácsai, hogy előveszi 
a r gi módit: egy darabig hallgat; ha sürgetik, 
megint hallgat : lia még jobban lármáznák, meg
ígéri a dolgot, de nem csinálja, móvégre aztán 
majd csak szépen feledsegbe megy az egész. 
Ha pedig ez nem használna, hál hiszen akkor 
majd megválik, s addig ki tudja, mi történhetik 
még ?

Csakhogy ez a derék megállapodás még 
sem bírta polgármester uramat megnyugtatni, 
mert az uj alispán már egyparszor kimutatta a 
foga fehérét, s nagyon is kétséges volt, hogy 
ezzel a kiiűnönek bizonyult régi remiszerrel le
het-e majd vele boldogulni ?

Nem is volt kedve egy csepp sem, s a 
mint ott hagyva a kapitányt nagy dörmögve a 
maga szobájába vissz imént, az ajtóban ácsorgó 
iigyesbajosok. a m rg'-s ábrazat láttám, tnnn- 
C8os»ibbmik látták szó nélkül h izakotródni.

Es nem is hiába emésztette magái .1 vén 
I polgármester, mert csakugyan meggyűlt a lmja 

az alispánnal. Hiaba húzta, h ibiszlolla a dolgot, 
hasztalan állo't ebi mindenféle csíirés-c-ava- 
rásHal, mind nem ért semmit Az alispán nem 
tágított s végre már fegyelmi vizsgáin1 tál, lel- 
fllggesztéssel s más etjeiével fa fenyegetőzött, 
alannyira, hogy utoljára beleit d a polgármester 
s szörnyű káromkodással Imr. de mégis e csak 
hozzáfogott a immház épittetéslvz.

Bűrgözdv ur szörnyű nagyokat knezagott 
nz állapoton Mikor ugy építés közben, dühöngve 
ót átszaladt hozzá a pol.-őrmester egv kis üdi ó 
káromkodásra, Gergely urmik sz.iniiu' mogult 
n nagy nevetésben az a kio« vit mni készülő hár
mas tokája.

— Helyes! Ugy kell Ki m:t eszik, iszik 
rá! Vábiszinskor erőnek erejrvel ez a görlies 
kelleti, a ki éjjel-nap.ml törvényt abrakul, tm-g 
miniszteri rendeletén kérődzik, de a közigata
táshoz annyit ér! mint a csizmám !

A menház azonban csakugyan készen lett.
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Hírek.
As udvar elutazása. Ö felségo a Király 

szerdán, f. h“ 6 án utazott d Gödöllőről Becsbe 
kisétetevej. Búcsúzaira megjelentek a pilóta*  
bán : dr Pruzsinsxky József apát plébános Gallé 
Lajos várkapitány, Nick Kde kir. tanácsos jo- 
szágignzgnt" dr. Tegze Lajos paloia n vos. I’irk- 
nrr Kinő fóerdó mester Pcdera H ib**i  l ml 
vari fővndásK. kiket O felsége mind megszólt*  
tásával lüntü’eit ki, de különösen Gallé várka
pitányt, akivel kétszer Is meg állott beszelni *«  
legmagasabb ntegeleg*  d ’sén*  k adott kit**jez**si  
a kastélyban lapos tolt lead fölött. A/tii.in () 
felsége a pálya mlv irha hajtaton. Ind öl L* mini 
l’al csandór százados, Kapezv \ ilinos foszdga- 
biró. a Hl- oszt, vaskorona rend lovagja <■ 
Egyed Lajos állomás fon*»<  !'• _i i<it «, kiktől szin
tén izivélyesen vett blicsut. O felségé mint 
a jelen voltak mondj ik igen jó hangulatban 
távozott Gödöllőről s csak is a koz.be jött 
politikai eseményeknek tulajdonítható, hogy 
hosö-mbb időre ( - november végéig — i terve
zett .11 tartózkodását megsz.ukitollo, azonban — 
mint monda — február közepén ismét vissza 
fog térni hozzánk.

Udvari vadászat. A király jelenlétében 
az isaszegi vadászterületen f. ho • >-*n  nagy haj*  
tóvadászat volt. Resztvettek benne: l’.iar gróf 
fohndsegéd, Dietrichslein herczeg ezredes es 
Höhnel lovag korve:ikajüány, szárnysegédek, 
Kerzl dr. udvari tanae.-o-, udvari orva-. Lilvigh 
Gvula. n magyar alfomvosui.uk elnök igazgatója. 
Wolfnei Tivadar Ölsz, képviselő, cs-tei H*i/*g  
I^eler. Tegze Lajos dr. palolaorvos, Nick Ede 
kir tan. jószágigazgató. A vadászatot Pettera 
Hűbéri udvari fovadasz rendezte. A vad; s/.ut 
délelőtt |U órától egyf*  lytahan •léhil;<n I óráig 
tartott. A király láthatói- g :: legjobb kedvben 
volt. Teritekre került 241 avul, ll’t üregi nyúl, 
131 fácán 5 fogoly és 1 ö/.bak.

Királyi kihalgatás. <*»  Edsógp a király 
f. hó 4 én <1. e. 19 orakor adott ez idén irol 
jóra Budapest*!!  általános kihalgal.-.st. E ktlial- 
ga’áson Podmaniczky Géza báró, valós'g<>s belső 
titkos tanácsos nis Kartali nagybirtokos is részt 
veit.

Halálozás. Lapzártakor értesülünk. hogy 
G r a f Matton gödöllői vas és fiiszer kereskedő 
köztiszteletben álló polgártársunk f. h • 8-on 
szőlőiében gutaütés folytán elhunyt. Temetcse 
ma fog végbe nu inti.

Ministeri lóvéi. Wlossich l.ö/oktatá-iigy i 
minister a követ kezd levelet küldte Kapczy 
Vilmos fószolgabirolmz. mint a gödöllői Ei-se
bet szobor hiz"lt>.'g elnökéhez : Magvar kir. 
vallas es kÖKoktnlásiigv i minister. 29 i s dm sz. 
A gödöllői Erzsébet királyné szobor felállítás na 
alakult bizottság • •hiöksée**n*  k. Gödöllő. (’> Csá
szári es Apostoli Királyi Felsége lo|\«i évi jú
lius hó 22 éli kel*  legfelsőid) elhatározásával —

Az alispán is megtekintette, s bár egy kissé is
tálló-formának látta, mégis nagy megelégedéssel 
utazott vissza székhelyeié.

A mint az alispán eltisztult, a polg irmester 
még egy daralMg d irinŐgött az emberek bolond 
sag.iiról, de vegre, auuyha, a mennyire, mégis 
csak megnyugodott.

— Nos, — gondol;! magában, ha már 
meg van, hat megvan. Legalább nem zaklatnak 
többet miatta. Kar volt ugyan ezt a pár ezer 
forintot brb óini, hiszen ugy is csak üresen ma 
rád. S ha ezt látja az alispán, táti majd meg 
szégyenli magat. ne n kínlódik vele többet, mi 
meg aztán majd iifördiijuk -az .épületet vagy 
csöszk'znak. vagy bikaistállónak, ugv ik ron
gyos már mindeiiik.

H ím-ín iettenetessen csalód -tt, hogy tőb 
bet liem zaklatják a doh g miatt, A kővetkező 
hónapban egvsz*  r csak ••Imi jön megint e yv le 
vei nz alispántól, hogy terjessze !».• a polgár 
misteri hivatal a m**nhiz  inul' ha. i forgalmat, 
nz ápolt «k illetos *g' ;ve|, eg--sz>-gi állapotával, 
nem szerinti megoszlásával, nr g inas i yeiil'é 
lékk' I együtt.

\ polgáimesterhez sohasem járt még a 
guta olyan közel hogy m •gsimilsa. mint inik -r 
«/t elolvista. Földhöz csap;a / ali-pan levelei, 
ö“s -.0/1 n ir.az.ta iniukjai. - di \ i falvi roh ni 
át je|o< tanácsalmz. i k*  á rnyhoz, hogy • pa 
lia.-zolja a s/ömyü allapoiol

A kfpllaiij meg*  I *gedve  píiffenlell pip.ijá 
• 1 v I •HÓI. nzumn V .-kos jobb- lal-ai a 
l-Hlm. I. • elm**se||  kereszlülléve. igy széli :

II I szignáld nekem azt az di-palii l'eli- 
d**h-t.  M lő meglehdek én la; tudom. hogviem 
U-s/i az i ’ I. . |

\ ■ Iga: im-st.T egv *1  irabig dühösen jár
kált ,v a lei a sgoha mii. v -gre elhatározta magat. 

il'olvi. köv.j 

| a gödöllői Erzsébet királyné szobor fölállítására 
I alakult bizottság almi felajánlott , Erzsébet ki 
l rályné Gödöllőn11 czinili mulikat, a legiuagawnbb 
| csillád hitbizományl könyvtára r-szérű h gkegyel- 
I mesebbeii elfogadni es elrendelni meltózt itott, 
j hogy a mii femjanla-aeri a bizottság elnöksé

gének a legmagasabb köszönet nyilvanitf issek. 
Miről az Elnökséget, tudomás vétel végett tisz
telettel éitesilem. Budapest, 19U1. október hó 
17-én. Wlassicb. s. k.

Gödöllői rom. kath. ogyházkorületi 
gyűlés G.dgahevi/.eti, f. lm 7 en tartotta a 
gödöllői r. kath. egyházkerület rendes *-vi  gyű
lését A gyűlés d. c. 10 órakor kezdődött. \ enni 
sencte volt szent misével, tartotta Kemény Gé
za hévízi pl- bános. A után »»z esperesi ailocutió 
következett dr. Priizsin*/ky  .József apai, kér: 
esperes áltál, ki remek alap tez4>t választott 
nagy tudományit beszédéhez. A n* ‘pisk< l»i hi
toktatás egy két fontos szabály iról szólott s 
igazi tudással jelölte meg miilt évi állociltiója- 

' nak lölvtnlasa képen az utat, amelyen a ke*  
! reszteny katholikus papnak h Indnia kell. ..Ipar 
j kodnunk ke.! m mdotla — a bitóktól; gya- 
I korlat iva és kenettoljessé temd.- A reim-k be

szed Krisztus uiuiiix példáját veszi és alól ja kö
veten vegeit a le'kesz társak elé s tahin epeit 
ez'-rt is igaz:, mély hatást t*-tt  a halgalós tgra. 
A kővetkező pont a s z e n t !) e s z éd volt, 
melyet a bagias rágj készületségii kaplunja 

I tariotl s nviljtoltbe írásban i*.  Azután íiz’esperes 
örömmel h *-lenn,  hogv püspökünk gr*T  U-u'ky 
Káro'v ur (’) M*-I»o  -iga f. e. május IS. •> 19
napj.-m az e<pei*-si  kerület területen, GödŐPőn 
lurtozkedolt az ijzsebel szobor leleplezése al 
halmából 5. E< lol’ astaioit a lopá.-zloii h-iraí a 

, mull kerületi gviih-s jegv zökenv v-ó-. vo
natkozólag. fi. Eelolv ast.ai ott a h ul*  isóbb 
pii-peki leirat, mely szerint Kernéin Géz*  
hévízi plébános a kef gv ülés jegyzőp ve lett ki
nevezve. 7. Elhaltak ez évlmil a k'-ríih l ke
ledében : tititmaiin Lajos v.*l'  bagi kapóm es 
febr. 28-án Btizala József a bohlogiak annyira 
szeretett plebam s. . aki Boldog ko/s*  gnek any- 
nyi jót telt s az egv ház - s i.-kola tig \et oly 
sok jótéteményével mozditoita elő Ki Bódogon 
faiskolai h'iesiti :t. nndv nek jövedelmei nagyban 
megkonnvilik az cuvha/ es isko a fenlartas tet- 
h*őt  8. Bagón es 'rutait uj t»igokat nyelt a kerü
let a nms' kim ve/ett uj káplánokban 9 Egy
házmegyei köih’vrlek olvastatlak fel és leszel- 
tettek meg. Itt. S,.omoruaii jelenti nz esperes, 
Imgy Ve**gh  Kálmán vácz >zt. iaszloi kápl.m tí
fuszban súlyos befogeli leksz'k A beteg mvata 
sanak alldozata, .-iiiemnyilnm egy lifil-z bei gtol 
kapta a bajt, al.iimk az utolsó . zelltseget ,/ad- 
góllal a !<i A gyiiles igaz részvéttel v« ti*-  tudo
másul a kollega öclegségét s az eltmkl*)  cspe 
rés záró szavai és imája után veget éri.

Megyobizotteági tag választás. Aszódon 
is egyre készülnek a megv ebizot'sagi tag vá
lasztásra A lelépő két Illegi'dozoltsági Ing ellen 
— kik szinte je.tilv - lesznek kel újabb lidölt 

. nevét emlegetik: B n’sok János és Kövér Péter 
| nevét a kik szinten minden képén ne ltok — e 
t. szép tisztség betöltésére s tekintve, hogv jelölé

sük iránt Aszod - s vidékének a leg'd d..-h»bh 
| kőiéi is érdeklődnek: nmgvala< tatásuk asak 
i nem biztosra is v Imtő. Miml< n eseti*-  kei ki- 
| való erőt nv*  rne bennük varim*gy*  nk közigaz- 
1 gatása. — Jelöbsegüket különben mar plakatok 
| i« jelentik Asiodon.

Az ,,Erzsébet mükodve'ö társaság- f. 
' 19(11. e\i novunt.ei lm 17 én délután ;J *. i ákor 
J a gödöl *>i  Er/.sebet királyát*  szobrot meg fogja 

ko^/m uzni 1'./. nlkahimmnl a lars.uság ii.u^vohh 
( küldöttséget küld Gödöllőre kik szép le szed 

kis Telében fogják elhehezi.i a koszolni az Er
zsébet szobor lalpaz; ián.

Jogyző választás Nagv-Tarcsa község
i l ho 1 en Eay \ Indar

— Z..
okleveles jegyzőt

, **gy  li m. ül g h lk« s*u léssel j* •gy zöjévé \ al.i-zlotla.
(Isziiit n gratulálunk Nh:’\ 'f ircsn közönségének

• '*Z'*ll  V al.iszI i-ahoz. tll'dj el • "■ginül; Ha. hogy d.i-
e/ar*  a s,a:m»< pnlv /* ’» számtalané, mini n n|.

1 dalról jőve Imtölv .i-<> ,i<m *k.  • r.*n  m.-gfontol.iss;d 
*‘s i-'jósén ó italh l.ig váluszioila magast a feles 
l.* ‘pzetl>egü es Img\ szóig.dilin f* ‘l fiút, akit lövid 
ii* ‘h.mv hónapi olt mhködó>éhől mint kivaló 
intrik * *rot  isnmrt meg s akimi ebből I.ilolv il-nr 
'gveilül V.-Ilhatj-I biztosan koziigv eiliek a rendes 
kerékvágásba való jutá-át.

•Családi estély. A p '-czeli függni leim gi 
ku*r  loho.-vi november lm 9 en )•>!»• 1-I s órá
kéi saj.-it h •ly<ég--lj'-n (Koncz vemb-glö) z. rt- 
körii o-dmlias esmAt rendez nmlvimk műsora 
a kővetkező: Ec|**iv  isa< túrija: Sirosz l-tván 
ur. Rahasszoi’.v. >zav. Ija : Gáspár Ilonka k. a 
Magvar n*-pdal  fuvoláit Borv Is vall ur. hegedüli 
kíséri Ad!er Lajos ur. Oss/.i kopek, szavalja : 
M-dnár Giziké k. a. Egy kis töved.-s, előadjak : 
K-mcz Irma k. a. és Nagy Lajos ur. Humoros 
lélo.vasas, tartja AVcszely József ur. Magyar 

népdalok : zHiekiiérerte! énekli Csománcz Zelntu 
Magon jelenet, élőadja : Adler Lajos ur.

Ócska történetek irta Szívós Béla. Egy 
jói/.U igazi magyar könyvnek a czimo ez, mely
nek megjelenése a külföldi kaptafára húzott j» len- 
légi magyar irodalomban esemény számba megy. 
A Vasárnapi Újság belmunkatársa Szívós Béla irta 
/4unatos magyar nyelven Vannak benne ősi ma
gyar humortól duzzadó történetek és nz érzé
keny sv.ivüek r szére megindító szomorít tárgyú 
beszeljük is. Közös jellemvonásuk azonban a kere
teden egyszerűség és az igazi magyarság. Ajánl
juk olvasóink figyelmébe, u kiváló kötetet. Ara 2 
korona.

I

A „Vasárnapi Újság1, n<*vembt*r  3 jk- 
száma 25 képpel s a következő tartalommal je
lent meg; ..Gróf Apponyi Albert ,, Mai uzali Hen
riktől (arczkt-ppel es kézirali hasonmással) —,, 
Apponyi elnöksége - Köllemeiivek : „Nyílt sir 
elolt .. j')alm;iil. Győzőtől ; ., A segesvári csataté
ren “ Szalay Kai el v tol ; ., H'is-zú út “ Dömötör 
Páltól. — I\eg* ;nylar : . Az tt| hujinsok” Regény. 
Irta: Gyárin.öhy Zsigán*'*  (Goró Lajos rajzaival).

— ...A jövő világbíd,‘. Eant.usz’ikus regény. Ir
ta Selonszki.j N . orosz eredetiből lördihdta Atn- 
brozovic/S Dezső (képekkel . — ...A menház.“ fó- 

B**la.  ..NT-vexetes sírok és
„A temetőben" 

„A héjjasfalvi hon- 
.. p.-iiifi < r<*k.|yk “ gj üjtj 

.Vörösmarty Béla a 
.,Gr >f Szé- 

. Az országgyűlés 
u" (képekk' l G ró L'jos tajzu ég 
Illan). — Irodalom es Müvesz.-I, Roz
is .'i'.kja’.ck, Képtalány,
slh. rend*  > h*  li rovuiok. — A Va
sé^ (dőli/*  lo>i *ir;< negyedévié "égy 

,ok" k -I és Világ- 
Megrendelhi*t( ’» 

ki id lő' alalahun (Budapest*  
sz ) Í gy aniil megrendel- 

m u- 
f. i**v  re 2 korona 40. fillér.

I*  tkep Irta : Szívós 
teme'.kezolielvek" (kopekkel ) 
(Goró Lajos lajtaival).
▼ ••deinlék" (képpé;), 
es k**zli  K**ry  Gyula 
kúria ma->odelnöke“ (:irczk**ppel).  
chenyi Pál“ (arczképpel). 
megnvi á> 
fenv keu**k  
intez**l**k  es (■’\b*tok.  Si\kja:ck, 
Egv vei *?,  slh. rend*  s Ib ii rovuiok. 
sárnapi l’js;‘g elöli/*  i»*- 1 ;n.*  
korona, a „Politikai l’j lo.i<á 
kr ’mik.u ‘ v .*1  * g.v üti Imi korona. 
í< I-': Ildin T II <ulat 
IV . Egy em u'ez.-i 4. 
h**to  i „Kp*-  N *p  .ip’* h*  r )|(»sóbh itjcig a 
gyr nép számára,

Ki enezodik rn kir. szabadalmazott
osztálysorsjáték Aiiiíih az elununk fekvő 
hrveze hol Iájuk, a férni sorsjáték első osztá
lyának hit/a-H mar e hó 2*  en es*22-'*n  l**ssíí*  
énnél fogva uz ossz*  sói s»tey y v a-; r okimk aján
latos, hogy megrendvh-seikkcl i«-li*-lol**g  siesse
nek. m*  rí a sorsjpgykere-d *t  **z  alkalommal igen 
nagy s jgy a sorsjegy kes/J*  | gy*rsau  elfogy Ol
vasóinkat különösen ligMdnb*/.t'*ti  jük Törők A est 
Tsa műi hirtleicser**  es ezen deliünk ismert c/e- 
gei ajaiilh tűik, mer szigorúan pontos 'és elő- 
/•kei v e- a.ra lónk- 1.. hogy vevőit figyel
mesen és előnyösen szolgaija ki. Aki tehát ke
zet akar iiy ujiani a >z*  rncseiiek. forduljon biza- 
I inni; I Török a. es T.-.t bankházához, Budapest 
Váczi kmut (4 >,

Honiopatia Vérgyógyitás). E helyen 
már több izlem l**lt  ezen U| gyógv módra utalva, 
mely valóban kiválóan *uu**k**-.  mondhatni ma a 
l' gbi/tos.ulib és legjobb gyógyub d. Nincs nz a 
gy <>gy fih 'lo, lb*m  lel zik hz a gyógv kezelés mely 
oly ii»kt*l*  f**i  és lani'is gy ogy tihisok.il képes vol
na pi(i'i.ikalni, mint ezen * gv z*  rii. k*l.**mes  és 
-••mmi ni.il-—■zl..>s.-i| egy l'i.-i ölött uj gyógymód. 
Ezen uj gvogym ul nagy k*  p/eltsógü é> geniális 
felt *hihija  Di. Kovács .1. fővárosi orvos, kinek 
Búd *pe>t  V . kerület Var i kóriit 18 sz alatt 
• •gy e czeli'.T. szolgáló r**iididoinlézete  van, hol 
naponta le-tegek**'  fogad Tizennégy évi tapasz
tal it mumita, hogy az os-1 kur*k  Ti legszebb 
sikerrel alkalmaztatl ak köszv ny aslhma, sziv-, 
liblö gyomor és Ibdbajoknál, idegbet*gBégek-  
ii**l  kii!önös»*n  neura-lh'min. h\sterilt, agy
ban álmáknál é- ui;*k  *cs bórlmjoknál. Ezen 
hot' gs*  g*  k'.en sz-nvedók el ne mulasszák » 
hiii’* \ - s nktudó-hoz segítségért folyamodni, á 
ki levelii.*li  meg keresésre szív e**n  válaszol és 
betegekéi na ghi asrn a vidéken is meglátogat-

A Ma ’V•nrsng czim**lu*z  híven valóban a 
m.ugvars.ig lapja. Czikkei. tározói s összes rova
tai li>|l.-i>.f>u s/nloáliák*  a m-('»va'./ ügvét. Szo
ba.!**lvii  a < ■*»  ren s érlelni*  ben, nem hajh ssza 
•U ■'riiz írzi ' ni a pikantériákul, piliaim'ia «' m 
t**\ • <'.i \ en sz*  m idői, Imgy az újság gyenue- 
k**-to  k ' k**  ebe kei ülhet A Magyarság vezel'-
c/íkki il e- i-ic. .ui' a léh-los -zeikeszlö, Bcltedelí 
El*k  i I*i'•/a*rk *■.•  z:*i,  Gyöiffy Gyula ország- 
gyiil* ’*si  kep\ i-u lo no llelt’ kipr*  balt erők ifjak, 
10‘VeZel es»*n  .• ITdö Albert..J l'C-Ó B*  Deliek. GlUl! 
Mózes. J ikah Ödön, Petelei Istvm. Földes Géza, 
Lengyel Laura sih., s az ország minden ré-zé- 
ho| a közélet számos ]• lese ir c ikkeket a Ma- 
gynrsagba. A nagy gonddal szel kesztekt újság 
az ogyeil*»n,  m ly loipiremlen tartja a székely 
kerdefU az oi-'zág szivében, minden nap délumu 
jelen meg s a legszegényebb ember is megfen- 
dt Ihviii, meri miiidossza 14 korona nz előfizetési 
ara egész évin. M*giemlelhelö  havi 1 korona 
20 fillérrel is. A Magyarság a legolcsóbb napi-

alfomvosui.uk
tihisok.il
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lap. KUdóhivatnl Budapest, vili kerület Saeat- 
kirul.x UlMU 28b. Melegen ..janijuk olvasóink 
figyelmébe.

Felhívás árverésre.
Ak llMX.Ólli mayv kil'. 

Javító intóx.ot. folyó 1901. évi ter
méséből mintegy 1070. liior, nm.i- 
rikni fajból szüretelt
völ-ííw bor, 4UÜ. lii.-r, 
rikni „ joi-kiiiail.-ii a*  fajból sajtolt 
vHi*öm bor és liter, hazai
tőkékből erotló míII.m- bor 
az intézel tanácstermében a

f. évi november hó 20-án d. u.
3 órakor

tartandó szóbeli árverésen a legtöbbel Ígé
rőnek azonnali készpénzfizetés mellett el 
fog ad tini.

Az árverés megkezdése elölt a zsaquez 
vörös . borért 30. körmiig 'a jorkma- 
deirn vörösborért 8. korona, a hazai siller 
borért 10. korona bánatpénz fejében le
fizetendő.

Vevő köleles nz állnia megvett 
az árverés napjától számított 3 
alatt saját hitelesített edényeiben és ön
költségén elszállittatni ; kötele- ezenkívül n 
bormennviségéit előirt fogyaszlá-i adót az 
illetékes regálé bérlőnél saj ójából fedezni.

Mngv. kir. javító intézeti igazgatóság. 
Aszódon, 1 901. évi november hó 5 én.

Cseh Lajos.
csillád l‘ó, Íg:iZg;ilO helyi*  i tes.

Felhívás árverésre.
Az n.MZ.<><li inagjv. I.

iulóy.i-i loljó évi terméséből 
mintegy 6*  ni<> l i'i inazMi liiix.ri, 
17. mól < ■i-ni.-'i z mii i-ozM. 4 
niéterm iz-.mii rít-pii és 1<> mé. 
1 ■•!(> flX.MIt CHŐVOS h ll l>OI'Í<‘Z.tl

a folyó évi november hó 15-én
d. e. 10 orakor

az intézet tanácstermében megtartandó 
szóbeli árverés alá boesátlatik.

Az árverés megkezdése előtt a bnzáérl 
80. korona, a rozsért 20. korona, nz 
árpáért 5 korona, és végre a csöves 
kukoricádért 10 korona, bánatpénz fejében 
előzetesen le tize leadó.

Vevő köteles az általa megyeiéi ter
ményt az árverés napjától számított 3. nap 
alatt saját költségén és saját zsákjaiban, 
azonnali készpénzfizetés mellett elvitatni.

Magy. kir. javító intézeti igazgatóság. 
Aszódon, 1901. november hó 5-én.

Cseh Lajos, 
családfő, igazgató helyettes.

®

A valódi ppinet fü czukorkn kék p;’* 
pirdobozokbnn knpható. a minden dobozon 
n kegziló : RfiTHY BÉLA nlnirnsn olvas
ható. Eltérő lo'Bzitmények mint hamisítva 
nyolc visszautnsitandók.

l 50 t"

AJ5ZÖD ES VIDÉKÉ 8

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legetufánsubb 

kivitelben. Adandó raktárt i irt ni i n <1*- n löl <• k<>p<>r«<>kl»ó 1. ftrae, 
kemenyfa-, lem ezeit len vőf t - koporsók mindun nagyságban.

Szoba behozatok. ravatal felállilasa, személyzet dísz-cgyeiirulianan fák
lyával í'hTsr t» vfiiMz;!£<><•>;i.

Temetések l(>o koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gvaszirlöiitt'sek egv óra ahrft jwzálliltatnak. 45—M

Snjnl készítésű ♦! i ?»«✓.<->» polgári bútorok
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurta ói)lil«C- •** toi>»hvnw-«®a- 

tnlosuál.

®®®®®O®O®®®®®®®®®®®®®©®®@®®®®®®®®®®®
© 
® 
&

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

Által ajanllatik a

I ó z s e f t á p -t. e a
Köhögés, melfájás, nőhöz lélegzés (asztlimn), elnyftlkásodás ellen az

I-só szánni József táp-tea
(1 doboz Arii 60 fillér.)

Nohéz emésztésnél, székszorulásnál, bágyadtsagntl, tulliizásnál és mint 
vértisztito tóét orvosi szaktekintélyek ajánlják

11-ik szánni József táp-teát
(1 doboz líra 50 Iliiét')

Viszonteladó nagyobb vételnél előnyben

Fö és lárszétkíildés Vogler József nél, rak: Budapest VI. kei*.  Külső Váca ut 140

Képviselete vidékre, minden várasbán adok. r.io

rendes használatra a

része.-Ulnek.
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Szölöoltványok
híoí .■auyinmóBogben.

. jokoftt
küMiau. leljen jótállásául

É I ö kéri t «'• «.
Gleditaohift csemeték *b magvak

Uradalmaknak, köaségoknek három évi tor- 
leaMtesre is adatik.

Őrlés tövliü, igen gyorsan fejlődő gövénynövcny. 
Ez az egyedüli, molyból oly örökös kerítés nevel
hető pár "év alatt, rendkívül csekély kiadassa!, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle éllat, meg 
sí apró nyulak seiu hatolhatnak át. Minden ren
delésbe! rajsokknl ellátott ültetési ós késelé
si utasítás mellekeltetik. Ezer csemete elég 

200 méterre - Ara ti forint- 
ni/nanmnióL óriási jövedelmet biztosító 
UlULoülllUlUR.veltánál lógta, ennek tenyész 
tée*  számos gazdaságban az utóbbi időben rond- 

4 — 20 kívül elterjedt.
Színei fénynyomatu föárjegyaék ingyen és bor
mentve küldetik minden rendelési kötelezettség 
nélkül. As árjegyzésén kívül még egy olyan 
Lr -vet kap ezzel, ki azt címere Ingyen és bór- 
luentvo küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy 
család, a hol annak tartalmat haszonra ne lordi- 
tauák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy sze
gény családnál egyaránt, igy még azoknak is igen 
érdekében áll, kik rendelni semmit nem akarnak, 
mert benne számos oly közlemények foglaltainak, 
melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek < im : 
„Ermelléki első szólőoltvány-telep" Nagy (iá

bor Nagy Kiigya u. p. Székelyhid.

i

V.

mQ8 1000.001)6
“,’r ESETLEc/fl LEGNfŰiYOBB NYEREMÉNY j1 £

.Á-lláHt kerestek
1902. évi j tímár elsejére mint szakképzett 
és minden tekintetben megbízható családos

purádÓK Hochím.
Jelenleg méltóságos gr d’ Vigyázó Sándor 

urnái szolgálok öt év ótn. Kitűnő bizonyít vá 
jiyokknl rendelkezem. Lev'dbeli hivasra ózonnal 
megjelenek. Czimein Sebök József Vácimtól 
u. p. Váczharfyán. 1 1

Az Ö8zö9 50.000 nyere neuj 
jegyzeke.

A lAgnafrvnbb nyeremótn I szerHtica*s-'ni-  <••- "

1.000.000 koron,
, nyeremények ré»zlhtes beosiUsaa követkéz > 

Ko ons

1 jutalom OOOOíríi
1 nyer, 1
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1
1
1
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Egy fel fedői ü könnyű hintó csinosan 

előállítva, eladó és töbféle hintó és koe^i 

jutányos áron kapható

HM®® ;
kocsi fényezőnél 

GÖDÖLLŐN, váczi utcza ól erdő utcza 
sarkán. 3-3

Törköly
Szilvóritim, rum és finom likőröket bárki 
hideg utón minden készülék nélkül kitűnő 

minőségben elődllithnl.
Kezelési könyv és árlapok ingyen.

Budapest VII kér. Dohány utcza 5 szám. 
‘Sörmérö-készülékek, czikkek a borkeze- 
léshez minden bőrbetegség elleni szerek. 

Első és legrégibb üzlet e szakmában. 
fenáll .30 év óta. r,

V
2,

I< i v íi 1 <> is x <» »• e n c m « g

TÖRÖK nél g
Nngyon sokan szerencsések lettek általunk. M

Öt és fél millió koronánál többet nyertek® 
náiunk nagyrabeosűlf vevőink.

Az egész világ legosélydusubb sorsjáték,, n mi ni.®, 
kir. szni), "sztálysorsjátekunk, mely nemsokára újból J 
kezdetét veszi. &

100,000 sorsjegy 50,000 I 
pónznyereménynyel sorsohatik ki. tehát az ősz- # 
szes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolásig 
jegyzék kimutatása szerint

5 hónap alatt összesen Tizenhárom 
160.000 koronát, egv lmtalm.>s ös>z<«gpt 
mik ki. Az egész vállalat állami lelüt’\ ••h-t,

Az I-só osztály eredeti sorsjegyeinek 
betétjei a következők :

egy
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30000
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50,0ÖíríSÍ 13.16 ),000‘

9

9

9

9

9

9

*

9

9

liójmillió 
sorsi. 

illltt áll. áj 
tervszerű "

korona.vagyis 1.50
„ 3.—

(> —
. 12.—

va,\ n pénz bekül- 
Hivatalos elvezet díj

I

nyolezad (Ifi—.75 
negyed (14) „ 1.50
fél (’.,) 3.—
egész (’,) - 6. -

A sorsjegyeket utánvéttől 
dése ellenében küld,ük sz« t. 
tabuiul. M',grendri»'soki,l kíiü.k tok Intellel min. I.o^y 
a nyeremény húzások mar november lio 21., es 22-en 
lesznek, azonnal, de legkésőbb

í’. óv november !i<> ^51-i<>-
bizalondiial hozzánk küldeni.

Török A. és Tsa.
B A I I A X 

I 5 1KÍS1 p< ’^l .
Hazánk legnagyobb detaii oHzfály-or.'-jáiék üzlete.

Föárudánk osztálysorsjáték osztályai:

1. Vni-körű 1 -4.
2. 1^1 uxí‘iiiii-l» II.
3. ICr/.HÓbpl - körű í Í5-4.

Rendelőiméi levágandó 'l\51-‘<>k aV . ÓH t>M II1*  11 í » x. Ji
Kérek részemre 1. oszt. in. kir. szab, osztálysorsjáték

a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
/ utánvéfcelezni kérem (

Az összeget korona összegben . postai.talvAnynyal küldöm /A
( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.) (

a s 
©

1 ÍIKÍ.1

eredeti sorsjegyet'*  

nem tetsző törlendő. t!s
- —1

A’iwxont elit i’iimí t < 5k, k<‘<lvox.ö foltóíol<‘k niolloM, lou-cwt <u n<d» !

Hazai ipar ! ,.EMKE“ padlófénymáz ! Magyar gyártmány !

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes féle

£“ |) a cl 1 ó-f é n v ni á z t,
kaphatunk s e melleit kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék 

A B-rkrs léle „EMKE- padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
■ szadmpadl" fén\máz: röguin száriul s igy a fényezett szoba már I óra múlva használatba vehető
• szóim padló f< ii\máz : szagtalan, tehát nem kell u kellemetlen Terp<’lltin szagot napok ig a szobákban tÜl'lli. 

szobapadi' fei.Mnnz: moshntó, s szárazra törülve fényt*  még fokozottabb.
>zob:i|i;i(|ió-l< n\máz: víztől nem lesz foltos, mint a többi lakk.

• sy.oba|iiidlo f< nyniáz: lényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább t.urija, lehat legtartósabb, 
szolmpmlh'lenymuz: üveg keménységűvé válik, s igy iegk< vesbbé kopik,

‘ szobapailIn leli} máz : szénzszel higithaló.
• szab, pndló fén\máz: kilünőun idkídmns konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 

szóimpndlö-teiiymn-/: n ragadós pndlófeat szárazzá teszi.
1 iiv<*|ur,  bórmeuí vo l>iirliovA, Ü lcoi*.

(ixaitas és főeladási hely : Berkes Bertalan Nagyvárad — Ehjdáid boly: Murozkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd, 
Turnay l’al vas kereskedő újpest. Borger Vilmos Jász-Berény, Boros B. Péter Mór Szolnok. ir>—59

„EMK 1
f igy elérjük, hogy kitűnő legjobb m ury.ar tvártmánv’
az * ■ .....................•....• -----------•-

»» EMKE" .javara szolgai
A Berkes-fele .EMKE"
A Berkes- féle .EMKE"
A Berkes-fele .EMKE-
A Berkes féli' ,EMKE-
A B»*rkes  fele ,E.\IKK“
A Berkes féle .EMKE-
A Berkei féle .EMKE-
A Berkes-féle .EMKE"
A Berkes-fele .EMKE’

- »)<•- -CL

Nyomatott az aizóiH kir.javitó-iutézet küiryvnyomdiíjábun


