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A tél küszöbén.
Elkövetkezett az időszak, a midőn az | 

emberiség nagy része beszorul a meleg 
szobába, a melynek ablakén keresztül vi
dáman nézi nz északon tornyosuló hó 
felhőket, a vihar száguldozását. A kályhá
ban lobogó fahasábok ■ derülté varázsol
ják a bent időzök kedélyhangulatát.

Ugyan hányán gondolunk arra, hogy 
bizony sokan vannak, kiknek nincs hol 
meghozni magokat a dermesztő hideg 
elöl, kiknek annyi ruhájuk sincs, a hnely- 
lyel magukat a hideg ellen tűrhetően be
takarhatnák s kiknek ti mindennapi ke
nyér is hiányzik asztalukról. Akik meleg 
szobában mindennap terített asztalhoz Ili
nek, még csak a sejtelemmel sem birn.tk 
arról a nyomorúságról, a melynek kálvá
riáját sok szegény, ügyefogvott keserves 
könnyek között járja meg a hosszú, vég
telennek látszó téli időn ál. mikor olv 
kevés a munka s oly ijesztően nagy az

‘■venként tekintélyes összegeket áldoz jó
tékony czélra, pénzintézeteink s jótékony 
egyésiileleink is tőlük telhetőleg gyámo- 
litják a szegényeket. A városi szegények 
is nyernek már nálunk olyan amilyen'se- 
gélyezést

A felületes szemlélő mégis állapod 
nék e ponton. Hiszen ennél többet sem a 
hatóságok, sem a mayánosak nem tehet
nek. Azt hiszi, hogy lm a hetenként egy 
szer kolduló szegények perselyébe oda 
vett egy tiz -húsz filléres pénzdarabot, 
eleget tett kötelességének és a humanitás 
nevében illetlenség volna tőle többet kí
vánni.

Hát ez mind igen jó volna, ha a 'hi
vatalosai nyilvántartott szegényekkel vé
get érne a nyomorúság. Megjegyezzük, 
hogy ezek segélyezése sem a megfelelő 
módon történik. Nem pedig azért, mert a 

1 legtöbb ugy nevezett hivatalos szegény 
nem arra használja fel az adományul ka

éhség.
Előttünk áll a szegénység és nyomo

rúság szánalmat ébresztő képe, mely 
ékesebben beszél minden Írásnál, a melvet 
papírra velünk. Apró, fejletlen gyermekek 
dideregve húzzák összébb testükön azt a 
vékony rongy foszlányt, melyet a könyö-

pott filléreket, hogy vele éhségéi csilla- 
i pilsa. De bizony némelyik meg sem All 
| vele a legelső pálinkainérésig. s elisszn.

Ez különben nem is csodálható, mert bi
zony a nyomorúság mát- Igén 5oi;ii - r-lie--' 
tétlenné tett. Ezeknek is talán ezélszeriibb

rlllele.-ség oda veteti nekik. Sovány sa
padt nrezukra kifii az éhség s beesett 
szemükben látjuk a kétségbeesett vergő
dés lázas lángját.

A nagy közönség szive nincs fából. 
Látjuk hogy ugy-egy nemesebb emberbarát

rolna a begyült pénzösszegen főzni, mert 
akkor nv'g -mn sü'yedir'nok annyira.

Azonban nem is özekről akarunk 
szólni, hanem azokról a szemérmes kol
dusokról. kiknek a magyar közmondás 
szerint felkopik az álluk. A kik nem me
lleinek háziul házra koldulni, mert erre 
sem hatósági engedélyt nem kapnak, sem

álszeim remérzetiik nem v.-szi’ rá. Ebből 
a csoportból kerülnek ki azok az igazi 
szegények, a kik a tél folyamán a leg
többet szenvednek, a kiknek gyermekei 
éliep és mezítelenül nőnek fel, Ezekről 
talán estik az iskolai tanilók tiidminak be
szélni, kik gyakran látják maguk előtt a 

j nyomorban lelnött csemetéket.
Es c-od.-ilatos, hogy Aszód városá

ban és vidékén ezeket még nem vették 
észre sohasem. Az emberszeret jóságos 
arcza nem fordul feléjük derűs mosolyá
val, csak hagyják őket senyvedői s táp
lálék hijján elsorvadni. Nincs egyesüle
tünk, köz.iutézinéuytlnk. mely ezek gyá- 
m litását tűzte Miliia ki l'ehidalául. Más 
varosokban látunk télnek idején utllkfxiö 
ttépko ,yh ikat. itt ott találkozunk egy-egy 
szegény házzal, menhelylyel is, és ezek 

I mind oly eredményt produkálnák, lmgy » 
legdurvább ember szive is megindul lá
tására.

Mily áldás a szegénységi-e egy nép- 
' kom hu. Ii d csekély pénzért a bunjaiíitas 

törhető meleg éleit főz azok szAuxíra, a 
I kik munkaképesek, akik nem koldulhatnak, 
I d- éliezni-i, mért uinca munkájuk'. Az a? idő- 

peil.g. hogy a napszámos ember nyáron 
legyeit el télire valót, mar reg lejárt. Egy 
ilyen népkonyhának a felállítása minálunk 
sőt vidékünkön is nem ütköznék nehéz
ségbe. mert hiszen ehhez még annyi előké
szület sem kell, mint egy nagyobb szabást, 
bálhoz. Csak a kezdeményező lépést te
gye meg valaki, lesz elég, a ki követni fogja

A menház.
Irta : Szívós Béla

(Vége.)

— Gjriijtwd meg, Pista, .ezek miatt, ez is 
kialudt!

Azzal a polgármesterhez fordult :
— No barátom, most mar rendben vagyunk, 
jöhettek. Hanem azért egy kis 'vmllúd-vadásza 
tol nem áriáim rendezni. Tudod, a főispán nagy 
bolondja az ilyesminek, aztán sohasi-m tudja az 
ember, hogy mi történhetik ? Hát hiszen a mén- I 
ház dolga már csak remiben volna, hanem ki | 
tudja, nem izelednvk-e majd nagyon he e a viza- | 
gáláiba? Az iktaiokat, azokat nézhetik, hanem | 
hátha az aktákra találna kedve szottyanni! De ha ( 
egyszer meghaljak, hogy sok a vadlúd, akkor | 
megérik az iktatóval i«. Még tán a menházz.d i 
sem törődnek. Nem is tudom, nem hns/.iahin 
tölletellbe olt azokkal a czigányokkal az időt ... ! 
Nyilván jobb leit volna őket iitcsinalásra hajra- i 
ni! Nu leim' jól van igy is Csak már most iz.'-nj 
el Száldobagyi Jancsihoz, hogy rendezzen egy ■ 
kis lúd vadászatot, aztán hivassátok meg rá a 
főispánt, mihelyt beteszi lábát, a városba.

A polgármester - a kinek különben is 
bot sózott a háta az efféle hivatalos vizsgalatok- 
tói — egy cseppet sem kételkedett, hogy a ka 
pitónymiK igaza lehet. Értekezett is menten 
Száldobágyi Jancsival, a ki mindig szer volt az 
ilyesmire, h megértvén, hogy micsoda nevezetes 
vendégről van szó, rögtön nagyszerű búbot csa
pott, mozgósított a város valamennyi puskását 
a főispánnak pedig olyan lesgödröt ásatott hogy 
akár Ntkárostól együtt, helebujh »lott volna

Egyéb előkészületről sem feledkeztek meg; 
[^dugtak öt vagy hat zászlói, n czignnykovacsoi . 
berendelték. hogy majd annak idejében diszlövé- i 
Rfeke| legyen a város ócska mozsaraival. A ha ( 
rfttigozőnak pedig megparancsolt )k. hogy mihelyt 
p“r<eveszi a toronyból a főispán kocsiját, azonnal • 
■’poíassHl adjon hírt. 1

A nevezetes napon Gergely úr keményen 
kipödört bajuszszal, atillásai. es sarkaotyús csíz 
mában sétálgatott a városház folyosóján, de bár
mikép megmeresztelte is a nyakát, mégis meg
látszott rajta egy kis izgatottság. Lehet, hogy a 
hirtel-n ki és beiktatott ügyek s a hianyz-- ak
ták ötlöt tek az eszeh . I »<• annál jobb n tartotta 
magát: keményen V'-ne sokait a kopott köve
zethez. S szÍH-nyíi nagy fii<(k.n ikákat hocsátga- 
rotl pipájából, ni' ly különben ez ünnepélyes al- 
k dómra a legbompásnbb esetneki szűz musko
tály lyal volt megtöltve

K'izbe-közlm f. dpillantnt l a toronyórára, 
majd a torkán k'Hzö'últ egyet egvet, majd illeg 
az udvaron taitott még egy egy kis futó utóla
gos szemlét, Imgy nme^-e valami rendetlenség 
vagy olyas? De hát. rendetlenséget már nem 
veti é-z’re. hogy tehát mégis valamit tegyen, 
egyik-másik olt. lézengő pandúrt szólta össze. 
Egyszerre hirtelen valami .jutott eszébe a oda 
intette az egyik pand űrt.

Ülj lóra te s nyargalj ki a mellházhoz, 
nézz szét a czigányok közt. Aztán parancsold 
meg nekik, hogy ne bogozzanak, ha az urak oda 
találnak menni s valamennyinek kezet csókolja
nak lía m« g egyet mást kérdezgetni találnak 
tőlük, hat eszükön járjanak s úgy feleljenek. 
Irngy azisúi meg ne bánjak.'-.. Siess, mindjárt 
a nyakukon toppan a főispán /

A mint a pandúr elvágtatott, egyszer csak 
sípol a harangozó n toronyból, hogy jönnek! A 
czigánykovács elpuffnntja a mozsarat, a lézengő 
pandúrok, hajdúk zavartan futkosnak ide s tova 
a kapitány pedig egyebet nem lehetvén. széles 
keze fejével a tokáját simogatja, majd a kova 
esőt szidja. Ivgy jobban lefojtsa a puskaport s | 
lőjön szaporábban.

A kovács pÜfogteteft is emberséggel, a 
főispán fogata meg egyre közelgőit * n szemköz
ti h"^iú utczn végén márlatszo't is a rengeteg 
porfel ing, u mit a gyor-an koc/.op*  lovak fel 
vertek.

, Az izgatottság tetőpontra hágott. A kovács 
i alig találta már el a gyujtólyukat, a díszbe öl- 
I tözött hajdúk, pandúrok alig tudlak sorakozni.

A kapitány abbanhagyta a pipazásl s felfújt to
kával nézett az egyre közeledő por fel lég. felé.

Egyszerre csak azt látja, hogy a porból egy 
vágtató lovas alakja bontakmrift ki. Mindjárt meg
ismerte; ez bizony nz n pandúr, a kit a menház- 
bn küldött i-enetkel Vájjon mi az ördögért nyar
gal ilyen !•’halálában ?

Megtudta nemsokára, de nem volt köszönet 
benne.

A pandúr csakhamar előtte termett s táj. 
tókozó lováról leugorván, lélekszakadtan elhadar
ta n szörnyű jelentést:

Jelentem olásán, a czigányok hmm!) el
szöktek. Az őrző pandúr átment a kottiájáilor/,. 
a ki éppen túlinkat. fos s míg oda jánt, a. ir.gár 
nyok mind szélnek mentek f

A kapitány még csak rá sem órt kánunk'd- 
ni. mert a főispán, fogatú éppen, bekanyarodott 
az udvarba. Hamarjában, suttyomban oldalba, 
döfte hát a suercnrséflen pandúrt, azzal maga 
is oda járult a megérkező' nagy ur tiszteletére 
ki is roppant savanya mosolygással mászott ki 
kocsijából.

A polgármester hebegve mondott vnlamv 
Üdvözletfélét, a miből annyit mégis ki lehetett 
venni, hogy n várost sohasem érte még ilyen- 
nagy 8zerene»e ée hogy ezen nap arany betűkkel' 
leend a történet könyvébe felírva.

A főispxm inuMt Ir-ngon njrefegett vnlnmit, 
azzal befelé imi’nlt, halgatva is. nem is, a mel
lette tiláaatMiar!’ snmp lygó polgármester feuse- 
gését.

A mint a lépesóhttz épre,, a polgármester 
egy kissé hátrább szorult, m^gránbotta kabátja 
szárnyát a kitpclány, » od’.isiigott Aogy: „Meg
szöktek a czigányok. szoriísmik a heh adi»szatol.'c

Szerencsére könnyű volt n dologhoz h««s»a 
fogni, mert alig telepedett le n polgármesteri 
BEObábau ft fŐispÓBj tuludjárt elkezdett a vad'a-
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Pestvármegye közgyűlése.
PrM Pdis Soll-Kiskímvarniegy e törvényiül- 

tósági bizottsága l. lm 25 en d-h-löit i.iiloiia 
meg nevembe) havi kozgyüi**>et  B •• n i c z k y 
Eervncz főispán elnöklete nmlivlt. Az ülnöki be
je lentesuk során tudatta a főispán hogy mivel a 
a megyei iisziujrias ideje elei kezelt azok a 
tisztviselők. akiknek a maiidaturna lejár, az 
állásuk iránt való pályázatukat deczemher 16- 
ikálg nyújthatják be a főispánt hiv-oallioz. A 
választások megejte.se ez- Ij tbol d-c/t niber 21 en 
(szombaton) rendkívüli közgyűlés Esz. A kije
lölő választmány deczembei 20 ikán ül össze, a 
főispán elnöklesevel A kijelölő választmány ha 
a foiM|Hin a törvény-adta jogánál fogva — ki- 
nevezte : baro P t o n .< y De/sol. giof Keg- 
1 o v i c h Gábort és L a s z I ó Zzigmondot a köz
gyűlés pedig beválasztotta tagokul : grm Teleki 
'Tibort Ereisinger Lajost és Baross Pál

Érdekes vita indult meg ezul; 11 a válasz 
fásokra vonatkozólag, amire Szabely Antal föl- 
szólása adott alkuimat,

Szabely Antal kifogásolja, hogy a tisztu 
jitás határidejét olyan rövidre szál Iák. Ez már 

úgymond - nem is választás, hanem kine
vezés Indítványozza, hogy a tiszt.ujitas batári
dejét ho-szabbiisak meg legalább is egv hónap
pal, hogy a járások egymással érte’a zhe.-si imk.

Gajary Géza csodálkozik, hogy i y< n föl- 
szolaias történt de ineginkabb különösnek tartja 
Szabály érvelését. Hogy a választás mozgalmai 
nem töltenek la? olyan nagy kerete:, mint talán 
máskor, annak nem az >«z oka, hogy erre nincs 
meg a törvény adta mód, hanem az. hogy ez idő 
szerint Pestvarm •gyének most már olyan fisz- 
tisztikara van, amely a bizalmat eddigele bírva, 
azt eaent ul is megny éri.

Nem járul hozza, hogy a választási határ
idő nieghosszabbiitass-k.

Bmiiczky Eerencz főispán kereken tagadj i 
nz nz állítást, hogy most mar nem választás 
lesz, hanem kinevezés, mert mindenkit épp ngy 
épp azokkal eszközökkel lehet megválasztani 
mint eddtgele. Ebben a tekintetben Pest várme
gy ében mindig a törvény döntött.

Beniezky Lajos alispán a mai közgyűlést, 
megelőző magánbeszélgetésekben arról győző 
dőlt nr-g. hogy a valasztóközönség nem fogja 
nmgronni bizalmai a regi képvi-selőku I. Ezt a 
tiszlviseloknr nevében köszönettel veszi tudó 
ma-ul. de hat mégis lehetne egv kis élénkséget 
adm a választásoknak, vagyis időt kellene (-n 
gedni a járást konten-noziak tájtás;M i. .1;. isoljn. 
hogy a nmi közgyűlés után tartsanak ette vo 
nalkozé. bizalmas értek.-/Jeteket, hogy igy az ag
godalmak amelyeknek különben komolyabb 
alapja nincs -— eloszoljaltak.

E.izek is Gusztáv előadja hogy az igizojó 
választmany lni'aii lejet csak november hónap 
3o ikara I*  betett kiiü/ni, de még sit.es semmi 
oka arra, hogv d •czmnlmr 21 <m n • az uj bi
zottsági t.-igo k.il legyen meg a i ^stauráczió. 
Ha bárki is. bármely irányban erüf-ebb ekedét 
akar imlitni’i. van reá egy teljes b n<pi ideír 
t)e már ma is meg lehetne tudni közgyiiies 

dák felel kérdezősködni, mert, a m> it. mondta 1 
ugy értesült, hogv ezen a vidéken most igen sok 
jár.

Oh. rengeteg sok, borzasztó ok, képtelen 
sok. mell.-sagos főispán ur. vago’t hirtelen a i 
Eszedbe a kapi:ány — annyi, nihil i sár! A viz } 
nem latszik tőle, a miét esteliden, m-g hajnalban 
odaiakudik. Nappal meg a legelő r:-upa fekete 
föle, s lm az emberre ralinjljak, akar szazával 
lehet |<mi.

A lumpon iwl, Iml'alárn egész megélénkült, 
s nagy ••rdeklod.-s| kezdett a részié, k ubm tilda 1 
kozod ni.

A résJetekben pétiig nem lett hiány; mon
dott a iuz.be löt' k pú iny olyanokat, hogy maguk 
a vadítalak is «*h*sodalkoziak  volna rajta.

Többek k>> i ‘ no n ingen ki ••rjeszkedett 
árra is. Imgy a vadlmlnak niilven k ilönös a ler- 
nies^' i'1 M i ezrével van a határiéin holimp mái i 
ha az idojeas meg talál változni,ugy •dmkarod:k 
mástul.-, hogy meg írnmgja sem mariul Iliit 
most i.- így van. Most meg itt vni n.ak. este is 
hajimliiii is. n regsz.ammal húznak a Bogarz'-hoz I 
meg a K id íresh'tx, cs; !. győzze az ember töltéssel. 1 
de holnap vagy Indnapután. — mert hiszen ki | 
tmlja az idoj.ras vmlt .z.indösngát lehet, h >gy > 
mar hírmondó sem lesz belőle.

A min' ezeket javalmii fejthetné a kapiány. ' 
több I .eli ijesztő példákat iá felhozván, midőn | 
Vadlml.ik hirtelen élt aknrodtak, egy szere íme nagy I 
cs'iitei - h illik s teljes tűzoltó fop.iranesnoki 
di-ziieo. s/'írnvii veres loszortis sisnkban és mód- ' 
i'.'i iH uiinviH .■syiiruh ibm iiiegji'l 'iiik SzAhlo | 
b gx •! uivs . lisztéiig s felelte ekés szavakban I 
iiii'ghivja h toi-puil. egész kíséretével egy ült nz l 
in1 la remi-zen I i >z I ud \ ml. szál rá; a körmönfont | 
dinczi " aulán lelkesen biztosilván ó méltóságát, I

után azoknak a< értakezlr'eknek h sorsát nme i 
Ivekhez sem nagy előkészület sem körülményéi 
programit) nem szükséges. Tartónk meg tehát, I 
már ma az első értekezletet s az itt történt 
megállapodásokat vegyék jegyzőkönyvbe és Iá 
jekoztaias végett küldjék ki a bizottsági tagok
nak. Igya törvényhatóság jóit ad arról hogy 
megindítót la a tisztujit " intézkedéseket. Kéri te
hát hogy a közgyűlés után nwiradjrtitak itt a me
gyebizottsági tagok bizalmas értekezletre.

Bmiczky Eerencz főispán ezzal ellentétes 
nézetben van. Helyesebbnek tartja, ha minden l 
járás konferenciai hív ösR’ze s ma.jd akkor, hu 
ez megtörtént, lesz helye a nagy, általános kon- 
fervncziaimk.

Az alispán kéri, hogy most ne hozzanak 
határozatot, hanem majd a közgyűlés után álla
podjanak meg valamely módozatban.

Az. alispánnak ehhez a javaslatához a 
közgyűlés h zzájárult és Szabály Antal is kije
lentette, hogy a lölszólaiasával nem akart egye
bet elérni mint azt. hogy a választásuk tlolgá- I 
hun kérdez/ék meg a jár mokat.

A napirendre térve, hozzájárult a közgyű
lés a ráezkevei járás főszolgabíróján ik ahoz a 
javaslatához, hogy az államn ndőrség Erzsébet
iül vara való kiterjesztését föliratilag kérjék a 
belügyminisztertől.

Elhatározta a közgyűlés, hogy több uj ál
lást szervez : ilyenek : egy a'számvevöi állás, 
egy árvaszéki dijnokl, két járási dijnoki és egy 
udvari szolgai állást.

a közgyűlés azután megválasztotta a köz
ponti választmány tagjait és elintézte az egyes 
ii özs égé k sz á in adásait.

Hírek.
Kinevezés. Az igazságügy miniszter Or- 

bay Dénes ügy védjelölt, volt járási h. szolga
bitót a búd ipe*ti  Ítélő tábla területére dijat 
joggyakurnokká nevezte ki.

A pestmegyei tiszt újítás. Pest. Pilis- 
Solt Kiskun vármegye novemberi közgyiib se al
ku mából Teleki Józef gróf elnöklőin alatt bi
zalmas értekezlet volt melyen :i bizottsági ta
gok köziil számosán jelentek meg. Az értekez
let a december 21-én megejti-hdd a t dáims tiszt- 
újítással foglalkozott. A bizottsági tagok egy
hangúiig nz )ii óhajtásuknak adtak kifejezést, 
hogy az egész tisztikar, nnly az elmúlt 6 éven 
at a képviselő testülettel teljes egyetért ősben 
>/.«.igába a közügyet újabb megv J.iS'thatása 
cz< íjából a pályáz aton teszt v<g,ei,, és h gy a 
választás lehetőleg egyhangúin*.!  történjék. Ez 
nem csak a központi tisztviselőkre vonatkozik, 
hanem a járási tisztviselőkre is. auiert is az 
értekezL t azon czelból. hogy a törvényhatóság 
ös-zes tagjai ez ir-nyhan ny ilat*kozha&>amik.  
jhi isi értekezlet megtartását haiámzt • el. A gö
döllői járási értekezletet min' értesülünk (jász 

I lő Zsigmond domonyi nagyidrtakos fogja össze
hívni a legközelebbi napokban.

Rendkívüli közgyűlés. A gödöllői pol
gári kor f. évi deczeniber hó 1 en vasárnap d.

hogy a vadludak büszkék leszin k ily kiváló 
fél fiú kézéiül eleshetni.

E magas szárny aiasu beszéd végkép eldön
tötte a koczkát. A főlspin mentül hamarabb nya
kúra liá.o't a hivatalos vizsgálatnak, egymásu
tán végigjárta a szobákat, benézett, a különféle 
ik atókbi s miután látta, hogy hátralékok nin
cs -Il'-k. rnegeieged e»eiud< adott kifejezést s ki
je . nteii- hogy valójában mintaszerű rend-J in
ai.. e/.u in pedig abbeli elhatároz is it nyilvání
tó:'a. hogy a tervezett vml údviidaszaton részt 
ve-z, mi e a polgármostr majd ••lolvadfi ürömé
ben. a k ipitiiny pedig, mint a ki jól végeztén 
do^át. megelég'-dve sodotilott vagy kettőt ha- 
talaia.i bajuszán.

Az alispán ugyan nyöszörgőit, valamit a 
nienház felöl, de rá sem hallgatott a méltóságom 
úr, a kapilanv pedig résen állva., meggyőző ada 
tokkal mindjárt megnyugtatta, hogy úgyis ponpás 
remiben van minden s éppen ma távozott el be
lőle hit szegény ápolt, kik teljusen egészséges 
aliapoi.l>an hagyták el a inenbáz jótékony falait. 
Különben szörnyen sajnálta, hogy az alispán úr 
meg nem tekinti eme jeles intézményt, de hat 

lette hozzá suttogó és intő hangon — csak 
nem hagy hmjuk magára a méltóságon főispán urat 

így hárult el közmegelégedésre a imgy 
veszedelem. Száldobágyi Jancsi pedig értesülvén 
a d lóg állásáról, szörny ű „éljent- kurjantott s
csörketve elrohant a még szükséges intézkedések 
megtételére.

Végbe is ment a vadászat, mégpedig nagy
szerű eredmény nyel, s a főispán csakugyan egesz 
falka ludat részesített ama kitüntető szerencsében 
hogy becses kezei által tűnkre lőve potyogtak le 
a szikes tocsogóba.

u. fél Öt órakoi G ; n > . • • h \ is -géb».p 
rendkhüli kő gy hí-';-! ,
a kör Ünnepelje^ mvgnyHm írnak e keiei..Ul 
szolgál. — A közgyűlés tárgysorozata : 1. (’n. 
népi megnyíló program — a helybeli dalárda 
közremüködéséx el. 2 A beliigy miniszterjleg jó
váhagyott alapszabályok kihirdetése. 3. Jelen
tések és indit\ányok.

A Pestvármegyei Gazdasági Egyesület 
f. hó 25 én délután t.iruma ez évi rendes köz
gyűléséi a Vanmuydiáz nagytermében gróf Keg. 
levich Gábor elnóklut<- es Benieky Lajos alispán ve- 
zetésealntt Az Igazgatóság jelentésének ludmtms- 
vétele után Serfőzö Géza titkár felölva>ta az 
egyesület jövő évi működésének programját, a 
szakosztályok javaslata alapján összeállítva. A 
mezőgazdasági téren való működés főezélja az 
okszerű gazdálkodás terjesztése az állattenyésztés 
terén évről-évi’H val-í fokoz ittál)b ti'vék'mys-g ; n 
szőlészetre v 'iialkozólng elhatároztak hogy a var
megye területén szőlökapalögép -bemutatás, il- 
letöleg verseny rendezgessék. Ezután helyeslöleg 
vették tudomásul a felügyelő-bizottság jelentését 
ós a felmentvényt minden irányban megadlak. 
Néhány bejelentés ulán a közgyűlés az elnök 
éltetésével veget ért.

Műkedvelői előadás. Az aszódi polgári 
kör javára rendezendő műkedvelői színi előadás 
f. hó 2Űón lesz megtartva a polgári kör helyi
ségében. Színre kerül — mint már irtuk — a 
Tóth leány. A kitűnő népszínmű betanulásán 
nagy hun buzgólkodnak Aszód ismert jó hírű 
műkedvelői.

Gödöllői járda kövezés! ügy . G idöHői 
jíuda kövezesi ügyével legutóbbi közgyűlésén 
foglalkozott a v.irmegye s egyhangú határozottal 
jóvá hagyta a felt erjesztést csupán a terveze
tek é> vázrajzök bemut Hasára kötelezte a köz
séget.

Újpest hozzácsatolása a fővároshoz. Mint 
értesülünk, a belügyminisztériumban munkálatok 
fogynak Újpestnek és esetleg Bákospalo ónak a 
fővároshoz u- uniósa i rdekúbon. Újpesten meg 
épen nzt rebesgetik. h>>2\ ,-iZ pgybrolViHz.lős már 

. májusra maglói iénnek. Újpestnek 421XX) lakosa 
I van, Bál.i'spaloimmk pedig 17.001), iilV tehát 
i egyszerre GO (H í) lak' .-sal .'■zitputudm k Budapest 
' népes.- g» . M: ml'-m set i e > i k erdek szól az egy esi- 
| t.és mellett, his/en nmgál Újpestet immár egye'len 

üres lelek sem választja el .i nagy BmlapesttÖl; 
' de a krrv.-ztiilvite), hozzi még ily hamarosan. 
! bizonyára sok nehézségbe fog ütközni. Lv 

első sorban na v beiekteiest rima a lávmosran 
| járda, világit”S és vi/vezeiek berendezése külö

nösen Rák spiHtán. M -od-zne nagy i'rhekkel 
i jármi a község, kre a kov zel.vám megibagnlósa 
I nem kidonbi-n te'eimsen mej,növekednek a 

fogyasztási adó is. Minde/am okok m dlett. maga 
P-stvármegye són szívóén engedné ki kÖielé- 

| kéből a nagy adózó ( pesiet Az Cjpi >)i» k tiZ 
I egyesilés hírét n.igyon vegyes erzidniekkei foga-- 
1 ják és altat jóban csak azt largy :i|jak, Almai 

nagyobb örömei kelt nálunk, többi — ti gödöllői 
választó kerülethez tartozó lakosok körében, 
mert azt reméljük és pedig joggal, hogy annak 
fogytán választó kerületünk ki lesz k- rekitve és 
el fog végre va) illára érkezni az az idő. hogy 
mi fogunk magunknak képviselőt választani 
nem Újpest és Palota - nekünk. Erre nézv» 
különben ideje volna már akcziól uiditanunk, 
nehogy a kormány figyelme elterelődjék a do
logról és maradjon Újpestnek- a fővároshoz való 
csal ’lasa dnez.ára i« minden a régiben.

Éjjeli látogatás egy plébánián. Kralilc 
Mihály tarai legény mulatozás után ugy 3 óra 
lajb.iii bement m mrai ph bahia mlvnViilia ♦*<  bezör- 
gelell a cseléd Imz.b.i. Nmn tudni, mi ókból : oda 
be nem ereszlrtx en ektelen lármát csapolt a plé
bánia udvaián, felver ér az altul az egész há
zal s azután — mivel bejutnia n cselédszobába 
még sem siket ült. bement a konyhába, ott le- 
feküdi a földre nviigodtnn almi reggelig. A» 
esetet Ondr- vits Mihály káplán feljelentette.

Mogdézsinált szén raktár A m. á. v. 
aszódi állomásán eszre vették, hogy az erkezó 
s a vaggonokból kirakott kőszenet, ismeretlen 
tettesek csaknem minden ., alkalommal éjjelen
ként megdézsmálgxtják s ebből azután az álló
midi főnökségnek és a személyzetnek letnéres 

I és át vételezéskor gyakran voltak kellemetlen
ségei Eheher Dezső állomási főnök mutál) 
lest nlliltnlott ki s maga is utána nézeti » do
lognak s fáradságának meg i« \olt a kivnut 
eredménye, a mennyiben sikerült n széntolvnjo- 

| kát, Kaszab Mártonná sz. Weiszpek Teréz. Mól' 
nár Zoltánná sz Gvetvnn Erzsébet, Duriczft 

I Andrasné sz Benedek Teréz. Kmety János és 
i Gabellu István személyében elcsípni, kik tettü

ket. bw is ismerték, csak nzt tagadják, hogy a 
szenet a raktárból lopták, mert állitások szerint 
csuk a kocsi ufón szedték azt fel mint oly da
rabokat, melyeket, a behordó kocsik hullatni 
el. Az ősei feljelentetett.

megejte.se
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Ajtó kilincs mint bűnjel Kin Fe
renc*  és Bul g An.lrns szomszéduk R.ikoa Csa
bán u napokban össze szólalkoz uk vnhini cse
kélységen. A dolog vége az leír, hogy Balog 
egy ajtó kilincsel úgy ütiit'e tiplié Kist, hogy 
az vermi boriivá menten össze rogyott Az esel 
feljelentetett, a kilincs pedig elkoboztatok s 
lepecsételve átadatott megőrzés végett az elöl
járóságnak.

Uj erdöőri szakiskola. Darányi földini- 
velésligyi mini-zter uj erdóóri szakiskolát állít
tat föl. Az iskola a dnnántul valamely városában 
fog épülni. Építéséi mar a jövő éviién megkez
dik. Az iskola főleg vadászati ügyekben jártas 
személyzet kiképzésére fog szolgálni, mert a 
vadászat közélelmezési szempontból is hova
tovább nagyobb jelentőségre jut s mindinkább 
ezámbnveendó az a bevétel is. melyei a hasz
nos vadaknak .exportjából nyerünk, önkényte
lenül felmerül az a kérdés, hogy váro-uiik mi
ért nem lesz kisérleiet. ez.-a iskola elnyerésére. 
Ismerve Darányi miniszter jó indulatát' Götlöllií 
iránt, azt hisszük, hogy ezen iskola elnyerés# 
nem ütközne nngy..bb nehézségekbe. Állanak 
e dolognak elére azok, akik almuk ideien szoba 
hozták a tniriszler gödöllői díszpolgára le.niló 
választását, és kezdjék meg i mozgalmat, a si
ker alig fog elmaradni, s biztosiliiik őket a gö- 
döllöi nép hálájáról is, mert végtére egy iskola 
elnyerése Gödöllőre nézve egyáltalán nem mii 
sód rendű kérdés

Állategészségügy járásunkban. Az el
múlt hónap második felében következő helye
ken fordultak elő álhit betegségek járásunk te- 
rüli'tán: Isaszegen l. veszeitségi eset. Gödöllőn 
és Péezelen 1 — 1 rilhkor. Czínkotán 5 és-Pénze
ién 1 sertésvesz eset s igy állategésség ügyünk 
állapota kielégítőnek, sőt viszonylag-jónak mond
ható-

Kedélyes barátkozás. (.'zintkotiin tör
tént. a mull heten, hogy Molnár Mihály beiért 
Ihersteia Salamon korcsmájától egy kis hú fe 
lejtőre. Ott találta már régebb idő óta harago
sát, Meilveezky .lánöst, akivel azonban egy 
liter bor imdlet dtedélvese'i össze barátkoztak A 
li.irálkozás vége — hogy hogy nem — az lett., 
hogy Medveezky • felpofozta Molnárt sót ki is 
dobta a korcsmából. A tragikomikus eset rövid 
idő alatt fogja foglalkoztatni a gödöllői büntető 
járásbíróságot.

Rövid llirek. Lopás 7’i/r»bi. Maszlag .Iá
it-s Túra községhez tartozó Sehosslmrger majo
ri lakostól ellop'ak II házi nyalat, meg egy eso- 
IUo kacsai es ty úkól. Kara 50 korona. A ityomo 
zás során kiderült, hogy >i lopást Bazsik János 
kartili földműves töveire el, ki feljelentetelt n 
pestvidéki kir ügyészségnek. Ellopott >nöhok, 
A gödöllői határban levő Száritó pusztán Dobro- 
vélni János méheséből három köpő mehet isme
retlel' tettes ellopott. A minden irány ban meg
indított nyomozás ez ideig eredményre nem ve
zetett.

Érmelléki első szőlőoltvány telep 
Nagy-Kágya hirdetését a t. ez. olvasó kö
zönség szives ügyeimébe ajánljuk.

Csak Réthy félét fogadjunk el'
A’vn'ódi p'-melemefü ezukorka kék pa- 

pirdobozokbnii kapható. s minden dobozon 
n készítő : RÉTHY BÉLA aláírása olvas 
haló. Kitérő k<'*sziiméiiyek  mint hamisítvá
nyok vissznutasi tandók.

ASZÓD tűd VIDÉKÉ

• Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk. *
X Magas rendelet alapján minden kereskedő árusithatia .'s orvosi szakink.niélvwk Özt> t , rB,t'ielüt alapján minden kereskedő árusíthatja >'s orvosi szaktekintélyek

tltAl ajRUltUllk a *

lózsef táp -tea
Köhögés, melfájás, nehéz lélegzés (aszthma). eln.válkásodás ellen az

I- sö számú lózsef táp-tea
(1 doboz Arn 50 fillér.)

Nehéz emésztésnél, székszorulásnál, bágyadtságnál, tulhlzásnál és mint 
vértisztitó teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendes használatra a

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

Vizzonteladó nugyobb vételnél előnyben részesülnek.

Fö és lárszétknldés Vogler József nél, rak: Budnpe-1VI. kér. Külső Vúca-ut 140 

Képviselete vidékre, minden városban adok. 7-10 ft

Irodalom.
Irodalmi esemény van készülőben. Ar

ról van ugyanis szó hogy nemzeti irodalmunk 
összes elhunyt nagyjainak munkái egyöntetű, 
díszes kiadásban kerüljenek a magyar nemzet 
kezeim; egyöntetűen, díszesen és olcsón, 55 csi
nosan kő'óit. könnyen kezelhető kötetben. Halas
sá hói es Zrinvitól Aranx Jánosig mindent, magába 
toglaJ ez u k'adas. a mit költői irodalmunk ma- ' 
radaiidó becsül fölmutathat. De nemcsak költő- 1 
ink munkáit: Szécsenyi István, Deák Feiencz, 

I Kossuth Lajos. Kemény ZMginond munkáinak lég- 
' javát is A-Muyar Remekírók**  lehat nagy kábá

ink és íróink olyan kiadása lesz, a milyenre év
tizedek óta var a magyar nemzet és arra való, 

i hogy olvassák, mert el hagyja azt, a mi má>od 
' v gy harmadrangú, avagy a mi csupán a tudós 

kutatót érdekír A régibb írok miiveit irodalmi 
értékeikhez és irodalomtörténeti pdeniősogvikhez 
méri ne gv ilogmasb n. az újkori írók (nevezete
sen Areny. Vőrösmarthy. Peöofv Tompa, (inraj’ 
Baj/ '. C/.uczor, Vajda. Arany László. Szigligeti, 
Madách, Reviczky, Csiky) műveit lehetőleg

1 teljess giikben mindenesetre íóműveikel . 
' fogja felöleni. A Franklin Társulat, mint e kor- 
| szakos irodalmi vállalat kiadója, ezzel a válla

latával nagy meglepetést szerez a nemzetnek. 
Evek óla készül rá; egymás után szerezte meg 
terve kiviteléhez jeles íróink munkáinak kin- ' 
dói jogát. s most, hogy Arany János müvei is j 
tulajdonává lettek, siet annak megvalósitasávai ! 
s 55 tekintélyei szép kötetben egy esi ti nemze- | 
tünk szellemi munkássága legjavának sommáját, 
azzal a nagv gondossággal, melyet az ilyen te
kintélyes váll, lat negkiáe'eL Ezért az ►gyes 
irók munkáit leghivaloti ltjaink 1't-ndezik sajtó 
alá s látják el eleit -jzzal. Elükön Gyulai Dal, 
Beöthy Zsolt, Berzevicz.x Albert Kossuth Ferenca 
Eötvös Károly. Rákosi Jenő, Lévay József, Vad- ; 
nay Karoly. Henriéit Gusztáv Riedl Fiigyes, i 
Badics Fereticz. sík Az eszme, mely a kiadó 
társulatot e nagx j. lentoségü vállalót közrebo
csátásánál vezérli, az, h"gy leh-iőv- tégy min
den családnak a magyar n>in.-el jeles és remek 
hóinak megszerzéséi, ép ugv, a hogy a müveit 
kii'fö'dön is a legszegényebb jövedelmű csalod 
is legelső sorban a nemzeti classikusok bit to
kába jut. A kiad > Franklin Társulat e nagyvál
lalat részletes program inját most, fogja közzé
tenni és ugyanakkor a kiadást megindítani. Kö
telességének tartja azonban már most, — a kö
zönség saját, érdekében, — a figyelmet e kor-

| szakos váíli'l itrn felhívni, h *gy  megtévesztések 
ellen megóvja. A hírlapokban ugyanis néhény 

l tr.p óta „Képes remekirók könyvára*  czim 
alatt egy vallx'iit hirdettélik. me’ynek ezime 
félreértésekre adhat alkalmat.. II’ félreértések 
vgv megiévesztesek kikerülése véget hangsú
lyozni szükséges, hogy a mgyar remekírók 
gyűjteménye kizárólag és csakis a Franklin- 
Tarsulat kiadásában jelenő fik meg, mivel ez a 
társulat, ez idő szerint a nagy magyar irók ki
adási jogainak kizárólag tulajdonosa.

A Magyar Hírlap tizenm jiyedik eszten
deje szolgálja már a nagy magyar közönség 
érdekeit s ebben a munkájában egyre erősödik, 
izmosodik.

Minden irányban teljesen függetlenül pórt- 
szemponiokmik alá nem vetve, csupán az igaz 
ság diadaláért küzd lolyIonosán.

Politikája ideálisan szabadelvű, irányzata

§o

tői beit tboilil demoknila. Czélja a magxarság 
minden igaz ügyellek a támogatása es megvé
désé.

A Magyar Hirl p alapja, talpköve » tnsztm 
erkölcs, amit úgy önxeihmségévek, mint közle
ményeinek a hangjával s lax'alaiaval' egyaiánH 
bizonyít Nemcsak az országos ügyekre terjed', 
ki figyelme, hanem a jogi alánul üldözött, el
nyomott. sanyargatott egyes ember is h i'hntós 
védőt talál benne. **

Munkatar.-iii elsőrangú írók és hírlapírók.. 
Egvtol egyig kiválóság a maga munkakörében. 
Közleményei biieles»‘k, hiradasa gyors és meg 
bi/halő A Magyar Hirtap mindig lurgyUigNs. és 
valamannvi közleményében baz ifias szenipwuolG 
vezérlik Elveiért, amelyek rendii'eil'engf ugyan
azok, bátran es lankadast nem (jsnx'rve hprcaol-

Ain-|fti, hogy kmnoh’ dóig •klauv trwndig; 
m'gas s/.invoimbm álló szakértőit mel;mond \ele
méin! ha-nbjain, meg mulattató, ‘zóriikoztat" i*  
a Magyar Hírlap. Táiczai m«g 'iniji szopM •dui- 
mi gyöntnök. ,A társaság4 ezimű rovatálmn a*  
j"i»ű humor nyilatkozik meg. Politikai ez gaz
dasági czikkein kiviil naponkint társadalmi kér
déseket is felölel es megold..

Kedvezményekkel pedig szinte elhalinozza 
előfizetőit.

Páratlanul áll a maga nemében a kedvez
mények között is a karácsonyi ajiíudéknnk színit

ingyen könyvtár,

amit a Magyar Hírlap minden előfizetője telje
sen díjtalanul kap meg karácsonyra, annak hí 
arányában, ho^y hány hónapig járatta a lapot 
luáreziustól szamitva — egyvégben egyfolytában^ 

Ahány hónapig egyhuíamban, megszakítás 
nélkül előfizet valaki a Magyar Hirlnp-ra. ha 
mindjárt havonkint is: ugyanannyi pompás re
gényt kap kriszkindliképen. egyetlen t garainyi. 
külön fizetés nélkül.

Ez«*k  között n regények közt Jókai FMór. 
Bródy Sándor, Bársony István. Abonyi Árpád, 
Molnir Ferencz magyar pirókon kívül még öt 
hírneves külföldi iró remek müvei is szerepelnek, 

A M igyar Hírlap előfizetői jelentékenyen 
kedvezményes áron kapják az Ország-VHág ezá- 
mü gyönyörűen illusztrált heti, lapot i«eg Ké
pes gyermeklapot.

A szerkesztő üvenetek rovatában mfmlem 
előfizető bármily komoly kérdésre pontos és ki
mentő választ kap. úgy. hogy a Magyar Hírlap*  
ezen a réven is itensö bnrátstigot tanusiü közön
sége iránt., mint tanácsadó, gyívmolit'» felvilágo
si tó.

A Magyar Hírlap’ ezenkívül klinyvalakban1 
köthető regényt közöl állandóan, amelynek eset
leg hiányzó részét az Uj előfizetők megkapják.

A Magyar Hírlap előfizetési ára félévre 
14 korona, negyedévre ‘hét korona 1 hónapra, 
két korona negyven fillér.

A kiadóhivatal Budapesten van^ az V. ke- 
íűlet Honvéd utam 10. w. alatt 1 -2.

A ..Vasárnapi Újság" november 24-iki 
szánta 25 k ,‘p|x1,'’l! * a következő tartulrnnmal jelent 
meg: ,A Műcsarnokból" (képekkel Halló, Fén\es, 
Nyibisy, Paezfeo, Biiczka Kornélia, Patulcy, Po!lr 
Vágó Pál, Vaszary János festeniéoyei és Teles 
Ede szoborművé rnári). - Köliriu»»nyek Pá-ztóitól 
ésVértesy Gj ulálól. - Regény tár:. Ax uj hajtások*  
Regén.<. Irta: Gjarmathy Zsigáim (Goró l.ijus 
eredeti rajzaival). ■ ,A jövő viiágb >1". Fantasz-
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nkim rwgóny. Oroszból fordította Ambrozoviea 
Doz-'ő (képekkel). ,Pii'oskii ok édesanyja emlé
kéül*  Amny Liszló hátrahagyott munkaiból. - 
„Az a r>my családról*  (Arany László és nejű, Saéllné 
Arany Juliska és leánya. Piroska arczképével) 
Barath Fsreiicztól. • , Héjaim asszony a Vigszin- 
búsban * (arczk^ppel es képekkel) „J. Kilo és 
Hlmdop -hegységek vidéke*  Merki Edétől. -

Pi<*ba-voiiat<»k  azaz kilométer ólanként sebes- 
seggel“ (képpel). ’ Czolgosz kivegzésv“( képpel) 
Irodalom és .Művészet, Közintézetek es Egyletek, 
Sakkjaink, Képtalány. Egyveleg, stb. uendes 
beli rovatok ■ A Vasárnapi Újság előfizetési ara 
negyedévre négy korona, a ..Politikai l’jgonságok- 
kai Ab .. Világkróniká“ val együtt hat korona. 
Megrendelhető a Franklin. Társulat kiadóhivntn- 
laban (Budapest, IV. kér. Egyetem utcza 4. >z.) 
Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap" leg- 
olcsób újság a magyar nép számára, félévre 
2 korona 4Öfillér.

Szölöoltványok
8Bok vány minőségben.

A legkiválóbb 42 bor- és osemegef ajokbau faj
tisztán. teljes jótállással 

jfe 1 Ö lí C 1*  i L J8.
Gleditsohia csemeték és magvak. 

Uradalmaknak, községeknek három évi tör
lesztésre is adatik

Óriás íövIhü, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös keriiés novöl
hető pár év alatt, rendkívül usekély kiadassa!, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle allat, még 
az apró nyulak som hatolhatnak, at. Minden ren
deléshez rajzokkal ellátott ültetési es kéz. lé 
sí utasítás mellekeltetik. Kzor csemete elég 

200 méterre. — Ara 6 forint- 
ninreamatólz °dá8í jövedelmet biztositó 
UlUUoUIIIUlül\.veltánál fogva, ennek tenyé«z 
tése számúé gazdaságban az utóbbi időben, rend- 
7—20 kívül elterjedt.

Színez fénynyomatu föárjegyzék ingyen és bér
mentve küldetik minden rendelési kötelezettség 
nélkül. Az árj-gyzesen kívül még e_-y olyan 
könyvet kap ezzel, ki azt címere ingyen és bór- 
mentvo küldetni kéri, mely ninosen az n ház, vagy 
család, a hol annak tartalmát haszonra ne fordí
tanák, városon, falun, pusztán, guzdag vagy sze
gény családnál egyaránt. Így még azoknak is igen 
érdekében áll, kik rendelni semmit nem akarnak, 
mert benne számos oly közlemények foglaltatnak, 
melyek mindenkinek nagy szolgalatot tesznek c ím : 
„Érmelléki első szőlőoltvány-telep“ Nagy (iá

bor Nagy K ágy a u. p. Székelyhid.

Lúd- Ó8 kacsatenyésztés irta Hr**bl.iy  
Emil, áJlatteny<Bztésl in kit. felügyelő. (Buda
pest. VII. Csömöri ut 15.. II S A mű ára 2 kö
römi (B * rom fi küzdeni észterünk Daráin i miniszter 
lelkes és gondos kormányzása alatt rohamosan 
fejlődőit h eseti fejlődés mérvéi. nemu-ak a gaz- 
daköaünség, d- a kereskedelmi tényezők is ér
zik. Kivitelünk évről évre nagyobbak. ennél
fogva nz országba fokozatosan több p mz jón I r. 
mely összegnek legnagyobb •része . legszegé
nyebb néposztalyban oszlik szét. Ál isos tehát 
nemzet gazdasági szempontból is a baromfit e- 
nyésiléanek előmozdítása, mert ezzel h‘p-;et tart 
a nép terhein való könnyítés munkái Bt obi y 
Emil minisztériumi felügyelő, kinek . barom'i- 
tenyésztési ügy országos ellá'ása v:-a kezeire 
bízva, négy évi kizárólag e téren való munkai 
kodasa alatt nem csak gyakorlatilag buzgóik*  dőli 
« éri el elismerésre méltó eredményt kel, de igen 
nagy szakirodalmi tevékenységet is fejtett ki

mert rövid 2 év alatt ti Önálló baromfi'enyészlési 
könyvel adott a gazdák kezébe, melyekből 
hasznos ismereteket szerezhetnek s biztos mmu 
tatást találnak a bnromfitenyésztés okszerű és 
jövedelmező tízesére. A jelen munka különösen 
figyelműt érdemel, mert a Ind es kacs.i'eny »»*z-  

hazánkban kitűnő eredményűvel szokott járni 
csak tudni kell azl hol. milyen fuj'” vizisznrnyas 
tenyésztendő s mikép értékesítendő az legjobban. 
Liiíl-és kHCsntenyószlesünk .na is, kezdetleges 
visz ni) ok közt oly figyelemre méltó, hogy ezen 
termékekből nz 1900 ik évben a;; áruforgalmi 
statisztika szerint kívülünk : fosztott agyi*  Ibit. 
1 899. fosztntinn. ágytollat. 26.906. ludzsirt 415, 
ludmájat 1.999 méh •rnwizsát amely mennyi
ségek koronaértókre átszállóivá kiteszmk: 1. 
899 mm. fosztott ágyt'dl 1.139 400 Kor. 26,906 

Eqgsr mellpaszti.la 
cffakhninnr iiu'ggyój. yltoti.

Megfojt ez 
kozott köhögés

Kapható Gödöllőn : Szentmiklóssy Béla gyógyszer
tárában. — Alberti Irsán L mghof Gyula gyógy
szertárában. — Aszódon : Sárkány László g.vgy- 

szertárában io au

Köhögés, rekedtség és eltiyálkáRodás elleti 
gyors és biztos hatásúak 

Egger mellpasztillái 
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek. 

Dobozta I korona és 2 korona. 
Prébarioboz 50 fillér.

Fő- é« szétküldési raktár .

AA

flt

KURAS PÁL temetkezési vállalata
A ?*'✓.<  » 2 >< > X .

hlvállal irindeiiiieniü lornetések rendezését legegyszerűbbtől a b’L'e’egánsnbb 
kivitelben. Állandó rak tárt tart tsi i n < I <*» I el <*  í<<> Erez,
kemény fa-, fényezett len . óf':i-koporsók minden n ig\-:14b m.

Szoba beluizatok. 1 avat.ti felállítás 1, személy zel dnz-eg\mrn.i.inait fák
lyával <1 í.'xz-O!-. u vsimzIí<><• — i

Temetések 100 koronáiéi 1 Ooo koronáig. Megrendülések vidékre is 
olcsó árun elfogadtatnak.

Gyászjeh‘nt'*sek  egy óra al;»t' szállíttatnak fs 50

Síiül koszilésű di>z<‘»« <S pol.-j; fi l*i  iMÍlorok
kapltalók a legolcsóbb szabó.t árakon Aszódon, Kurús i'ál éuiib-l- es mhbutur-aszi Sj 

talosnál. «

mm. fosz'nllan ágytól! 10.862,400 Kor. 415,rmm 
I ludzsir 83.000. Kor 1.999, mm. ludmáj 999 5ti() 
I Kor. összesen 18084.306 Korona Mig az 1899 ik 
I év végén kimnlHtott adatok szerint ezen termékek 

értéke csupán 11 16.8,380 koronát telt ki, énnél 
I lógva a múlt évben csupán ezen Ind és kacsa- 
I féle élelmiczlkkekböl és tollfélékból kivitelünk 
1 1 915.920 koronával emelkedett. Nagy Összeg ez :

De ha vesszük, hooy ezen nagy összeg legnagyobb 
| iésze kisgazdák kezébe jutott; akkor mindezt ni^g 
‘ nagyoltunk látjuk, mert jól tudja az< mindenki

hogy a szegény ember (dőlt bármely csekély 
I pélizösszg' nek nagyobb az értéke, mint, a gazdag 
I kesében Hreblay munkáját, mely tárgyút kitii- 
i nőén meríti ki, mindenkinek melegen ajánljuk. 
| Kapható a szerzőnél ne összeg ülőleges bekül

dése ellenében.

—o>

Hazai ipar!____________________ ..EMKE padlofénymáz! M igyar gyártmány !
Nem kell o»zlr»k. nem kell német, neut Imii killiiihli gvártmnny, hímem vegyünk Borkén féle

E Ml\ E“*,

h így elérjük, hogy kitűnő legjobb magyar
az „EMKE" javára 

Berkes-fele 
Berkes fele 
Berk es- f*le  
Berkes féle 
Berkes fele 
B»*rí'Hs  tele 
Brrk'-s féle 
Berken lék 
Berkes féle

A 
A 
A 
A
A 
A 
A 
A 
A

lyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló 
EMKE' padló lakk : 

szolmpudh*  féli} máz : 
sztdiHp.-tdló f«*ii\  máz : 
S7.nb:ip:idl" feni máz : 
szóim padló leli} máz : 
szobapailló-fent\ máz : 
szolmpadló fenyinaz: 
szolmpi'dlo fény máz :

szolgai A Berkes fedi 
„EMKE 
„EMKE- 
„E.MKE- 
„EMKE-
„EMKE- 
„EMKh“ 
.EMKE’ 
„EMKE 
.EMKE1

p a cl 1 ó-f é n v ni á z t,
közművelődési exélt szolgálunk, mert 5 százalék 

a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
rögtön szárad s igy a fényezett szoba nmr 1 őr i múlva Imsznáhitba vehető
sxiighdao, lehat nem kell a kellemetlen Terpentio szagot napokig a szobákban törni, 
moslmio, s szárazra törülve fénye még fokozottabb, 
víztől nem lesz foltos, mint a többi lakk, 
lényét n többi Imsonló gyártmányok között legtovább tnrtja, tehát legtnrlósiibb. 
üveg keménységűvé válik, s igy legk. véshbé kenik, 
szpszsxel hígítható.

“öbüpmlíó ínymn*:  n ,,:'í,zllnln"'I'k ki'-'t tárgyuk nmzolá.árn.

I l<u--om. Uv«-*gr,  L>ói*m«>utv«
íhárlás és fóelmlási h-lv Berkes Bertalan Nngyvárml — FI,,hóm i„.i. . > , >•

Turnav l’nl vas kereskedő liuLi n „ v óelj . Murczkó Endre kereskeikse Untven, Kiéin Adolf Czeglód, luinav I ni \as keie. kenő újpest. Burger Vilmos Jnsz-Bersny, Boros B. Péter Mór Szolnok. ts M

S .---o> te—■

íz.pszxnel hígítható.

l>sii Iioa n, —

Boron H. Péter Mór Szolnok.

—»><» »►__j,— ... 4 4 . .•ka

Nyomatott az mszőiL kirJavitö-ÍMtézet könyvnyomdájában


