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Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap

Meqjelenik minden vasarnap.

Előfizetési Arak:
Bféai *tr«  . 12 kor. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . 6 . Egyes sza:n ár:i 30 til.

Bírmentetlen leveleket n-m fou-.iiluiik el.
Kéziratok nem ndatmik visszn.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
AuMoa.

Hirdetések 
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A gazdasági munkás segélypénz
tár beszámolója.

Mikor az év elején az 1900 XVI. 
t.-cz. alapján éleibe lépett az Országos 
Gazdasági Munkás és Cselédsegélypénztár 
és in.kor ez az enilarbaráti intézmény 
megkezdte üdvös működését, mindenfelé 
igaz örömmel fogadták a magyar gazda
sági munkásnak — a föld népének — ezt 
a leghívebb jó barálj.rt.

Az uj törvényt csakhamar elnevezlek 
n szegény ember törvényének, im rt a jó
zan magyar munkás gyorsan belátta 
hogy ezt a törvényt csakis az ö javara 
alkottak és lölisnieite azt is, hogy egye
dül ennek a törvénynek köszönheti hogy 
most mar biz.tosithalja nuigát afe'öl, hogy 
elöregedésére, iminkaképteleiisege ideié1 e, 
nem kell koldusbotot tojnia, vagy halá
la esetén csaladjának kohlmui mennie.

Ez a törvény senkire sem erőszakol
ja, hogy tagja legyen a segilö-pénztarmik. 
Kinek-kinek kényére hagyja, hogy leirat
kozik-e vagy nem iratkozik be a segítő 
pénztárba, A törvényhez i s bölcsen járt 
el amidőn abból indult ki. hogy akarata 
elkeli senkin sem fog az uj törvény segí
teni.

A józan magyar munkás sajat sorsá
nak maga a kovicsa. Nem szereti a min
den áron való gyámkodást. Maga akarja 
megkülönböztelni a jót a rossztól és most 
is bebizonyított.i. hogy szívesén sorakozik 
az egyedül az ö javára élelbelépleletl in
tézmény védszárnyai alá, mert a saját

Irtál-e már...
Irtáte már sok szrretwes Irrt-lct ? 
Hogyha irhilhűn szeretned nem lehet.
A leiingsrir ha oigszer elriráygolt : 
Nem teron a~ több szetelemrirdgol.

Férik'1: m-iiy "Z öreg »/<< is valahány. 
De a [’rjét non swii igazan, 

sóhaj. öleiébe fájdalom — 
y| ? (fi élet valóságos siiahnii]

Ne borítsd [(Hüllőn a kék eget.
A te szived snh i m isi ii' in szereteti; 
Soha s-'nkif nem c-mknlt a? a /akad.
Tisztább rajg. mini a világ, mely ma lakod.

Mért. ingod jam. tudhatod hogy s-erell.k. 
Hátha tetszem, te is risionl szeress meg I 
Nem lest nekünk se bánatunk. se bajunk, 
Egymáshoz a sírban is hűk maradunki 

Dura Máté.

Nem engedi a lelkiismerete.
Olyan félénk alázattal Inpult mrg az ajtó 

mellett, mintha csak egy árnyképei rajzoltak volna 
oda.

Nem lehet csodálni, hisz egy nyomorult 
gyakornok állt a mindenható igazgató előtt

Reszketett :i kezébmi a papit lap; a h «ngja 
pedig teljesen fölmondta a szolgáitól.

Sokáig nem vette észre nz a hatalmas ur. 
a ki illatos szivarjának füstjébe és nz eléje hal
mozott iratok Cliitnborazzojába hurkolodzva. vég
re Iwnyagul felpillantott.

— Mit akar maga itt ? Szólalt tneg az igaz- 
gáté ur dörgedelmes hangja. —

Két rét hajlott a modern rabszolga, ( sík 
tagonként ejtette a szókat:

—. Egy kis előleget esedeznék. Mielőtt bo- 

I szemével látja, hogy < x nz ■ p berbarati 
intézmény az ország legiávolibb vidékein 
is milyen nagy gondol ápolja es islápolja 

j azokat a gazdasági munkásokat, kik segé- 
I lyére szorulnak

A józan magyar -munkás igen gyor
san belátta, hogy aki Ingja a segélyp nz- 1 
tárnak, az nyugodtan végezi tiehéz műn- 

■ kaját, mert nem gyötri öt az örökös gonxl, 
I hogy mi le»z hitvesevei, apró gyermeke

ivel. ha munkabíró karja ellankad és a 
| kasza kapa kiesik kezeled.

A segélypénztár nyolcz hónapos mü- 
| ködöse világosan bizonyítja, hogy a föld 

népét {.yakrni éri olvan baj, mely öt 
munkakepii lené teszi és gyakran fordul
nak elő olyan balesetek, melyek a föld- 

| míves nép csalá Ijál örökre megfosztják 
a kényéi kei esőtől. |

Még csak nyolcz hónapja, hogy a '. 
| segélypenzlár hasznos működését meg- | 
' kezdte és már eme rövid idő alatt 430 
1 földmives jutott abba a szomorú helyzet | 

be, hogy jóh'leményét kénytelen volt 
, igénybe venni. A segolypénztár minden | 

egyes esetben gyorsan gondoskodott a . 
bajba jutott ember gyógykezeléséről és • 

I anyagi tamog itá-.iról, hogy betegsége 
i ideje alatt ne legyen kénytelen család- 
l javai együtt az irgalom kenyéren ten

gődni
A beállott baleset 34 föblmivelőt 

megölt. Mind a 34 esetben a Csabid a leg
nagyobb nyomorban maradt háttá. A |se- 
gely-pénztár központi igazgató-aga sürgő
sen intézte el az özvegyek kérelmét és

nyujtmnain két vényemet, nagyságod kegyes párt
fogásáért jöttéin könyörögni. —

Es azután beszélt leirhaia-lan nyomorról, beteg 
feleségéről, elu*zo  gyermekekről 911 korona havi 
fizetés I . . . Ó pontos ember. Kőtwike soha se 
tett még p i i -szt ell-n • Csak 200 korona az 
előleg, a mit kér, h \t négy korona törlesztéssel. 

Alig lehetett érteni a szegény intők szavát, 
a ki ezalatt oilavánszorgot a mindenható úrhoz 
és rettenetes alázatossággal nyújtotta feléje a 
haUgratuktts belükkel itt toljanimhatyt.—

Az igaz>at<» ur ■- ••lii'-iutuslrálla az o szürke, 
metsző né/ésii szemei*  e: * miközben részvét le
nül babrálni azé; j *ien  iiitiF-zivf papírt, száraz 
hangon moinlia :

— K le a *. koron i. hai i n-.iv katona levonás 
hisz ez a töri -íz evekig •-1:rth;ir A mi ban
kunk még co csemo korai eii s a részvényesek 
még ilyen csekély veszteséget is megérezhetnék 
ha esetleg odavesz.

— De hisz nem fog odaveszni.
Olyan kegyetlen hidegséggel mérte végig 

azt a vézna • beteges embert, hogy ez a tekintet 
szinte jövendőlőleg mondta: Hi?*<  beléd csak halni 
jár a |é|.*k  Csak nem képzeled, hogy ez aa- 
elcsigázof, nyomorult beteges test még évekig 
szolgáljon neked.

Ha é|)“U kivonja, én az Ülés elé terjeszt
hetem folyamodványát, de pártfogást nem Ígér
hetek. Az urak isin -rik lelkiismeretességemet 
puritán elveimet s azt a minden más tekintetet 
mellőző szigorúságot, melylyel a társaság előnye
it kezelem. Én semmi koezkáztatásba nem me
gyek bele. —

— Nagyságos uram, egy szegény család 
életét, mentheti meg. Nem a könyelmUség vitt 
e helyzetbe, de szerencsétlenségem: a sok beteg
ség. —

—Az mellékes. A tény a fő. Nem látok biz
tos fedezetet. Na de ne vesztegessük a szót. 
Hagyja itt a folyamodványát es ue eiináljou 
vérmes reményeket,

minden egyes esetben 400 400 koronát
szolgáltatott át a nyomorral küzdő csa
ládnak.

A beállott baleset a segély pénztár 
nyolcz tagját, a megejtett orvo-i vizsgálat 
szerint, mindenkorra munkaképtelenné 
tette Ezekben az cselekben n központi 
igazgatóság színién a h gméltany m-id.bun 
és a legnagyobb gyorsasággal intézkedett 
és ma már mind a nyolcz munkaképte
lenné vált tag élete folytáig részesül a 
törvény állal előirt anyagi támogatásban.

Ezek a számok vilagosau beszélnek 
és egytöl-egyig hirdetik ennek az ember- 
barati intézménynek szükséges voltát.

Világosan látható ezekből a számok
ból, hogy a segélypenzuir rövid fennál
lása óta is már sok szerencsétlen embert 
mentett meg a koldusbottól és számos öz
vegyet mentett meg a kétségbeeséstől.

Ezen emberbaráti intézmény üdvös 
működése bizonnyal az oka annak hogy 
a segélypénztár lagjuinak száma olyan 
gyorsan emelkedik. Mert eltekintve attól, 
hogy az 1901 : XVI. t. ez. 8 § a alapján 
a gazdák állal kölelezöleg biztosított cse- 
léd"k száma mintegy 500 < 00. a segély
pénztárba beiratkozott rendes és rendkí
vüli tagok száma is már jóval túlhaladta 
a 12 000.

A segély pénztár igazi emberbaráti 
működése buzdította bizonnyal arra a fö- 
pásztorokat, főrendeket, nagybirtokosokat, 
intézeteket, a vármegyéket és községeket, 
hogy olyan nagy számbin csoportosulja
nak a segély-pénztár alapitó tagjai sorába.

Jó napot. —
Netu igazság «z, hogy nem csak annak a 

kezében van az ember élete, aki adta ezt az 
életet .................

De hat a reménység második lelke annak, 
a szegény embernek. Ez a reménység adta ke
zébe a támogató mankót nnm>k a szerencsétlen
nek.

Mialatt alázatos hajlongások közt elhagyta 
a mindenható úr szobáját, észrevette, hogy az 
igazgató jegyzetet irt. a folyamodvány hátlapjára.

Tehát mégis benyújtja;! ’A szegély zet csak 
olyan keivényekre kerül, a melyekre Kitakarja 
hívni a figyelmet

A nyomorult fiatal férfi rátámaszkodot az 
ő sorsad fa mankójára: vermes leménviiyel hagyta 
el a fcnynyel és kényelemmel rendezett helyi
séget.

Hát) nz igazgató ur tényleg irt szegélyzetet 
Boros József f 'lyamodványára: még pedig ezt : 

'.Folyamodó egeszstgi állapota nem lát
szik olyannak, hogy előleget koezkáznt nélkül 
meg lehesen szavazói. Lelkiismeretem nem enge
di, hoixy a kérvényt páítolólag teljesszem az 
ülés elé.“

Odébb tolta n folyamodványt és azután 
folytatta az imént bekezdett levélkét. Eg)szerre 
megállapodott. Gondolkodva nézett maga ele. 
Kinyújtotta kezét ama borilék felé, a melyet 
csak nz imént vágott föl. Ismét gondolkozott. 
Nem tarlóit soka

Az a másik borilék a bankra volt czimezv® 
és két ezer korona rejlel- benne, vailouat uj 
bankókban.

Kivette. Ö-szehajtottn. mert igy nem fért 
volna el amabba a keskeny kis Ixítireklxi, ame
lyet ideges gyorsasággal cziniezett meg.

Az egyik fővár ai színház h irinudvndU 
starján >k nevét irt i rá. —

Becsönget le a magén szolgáját. —
Mi mi járt visszajövök. —
Sarkig kilökték előtte ui ajtót ■ u merre
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Éh bizonnyal ez az oka annak is hogy a 
i'Ovid nyolez hónap alatt beiratkozott 8*>O  
alapító lag ISt'OOl) koronával gyarapitotla 
azi a vagyont, melynek egyedül nz a hi
vatása. Imgy a föld ttí-pét támogassa, is 
lapulja. Vezető helyen foglalkozunk-e ne
vezetes beszámolóval nem c-nk nagy fon
tossága miatt, hanem szert is. Imgy gaz
dáink és munkásaik figyelmét rá irányít
suk. Vajha 
találna.

figyelmét ni irányit-
szuvuiik általAnosuii viszhangra

Petőfi Sándor aszódi tanuld 
korából.

1838
„Jaj » hátam. jaj a hátion 
Oda van.
SioaiSEéil báefcl, k’por(»Ji» 
Csúfosan." I’stófl.

sokat írlak mar Petőfi Sáii- 
tanuló ki-rsból, elet'ról es 
közüliem már a mir III I- 

lu l »k részint magam tudásából, 
kü-onö- 

l’eKifl 
volt 

isl is a mit tulok leire n 
mint akkor 1838 ik évi 

v agy unk 
emié- 

1 .mulo-

Sokat, nagyon 
dórról a lapokban : 
haláláról. Magam is 
tani és a mit 
részint testvéreimtől megtudva, hallva, 
sen. az asz< di imiuIó korahol, miután 
1838 ik évbeli Petrovich neveli ismeretes 
mint d-ák Ászodon M >; 
emlékezetemből ury a 
riz.Aplember htvab iii t inéul. Kevesen 
már Anzödmi <lok a kik vissza imlimk 
kezni, Petőfiről mint aszódi gymnasiumi 
ról. En a/.ok kÖ'é tartozom in yg aki őt Pendít 
személyesen ismertem is. meg testvéreimmel 
együtt is járt a., iskol ibi Ászodon, a/.tan inon 
csuk erről ismeretes előttem, hanem azt is in
dám. h"k’V boldogult u'vain hazában lakott 
hosszabb evekig Petőfi a yia mind óidig •* m g 
Aszódi-I lvskőiiisre elnt in költözőit M u; n 
pedig atyám s aha. volt, még azok a sy.and .k 
is kezemben varnak, a melynek dapjáti íz <-r- g 
Petrovich fiai rész-Te Sándornak < s biváim < 
ke<xi ctt ruhákén azok arat kn-gv--i lin-tn 
hat az amil*moet  akarok küzdeni Petőfiről 
gvm 1 eii'J ni kínul-) k 'iából, szin’e ugv 
a mint következőleg iroin le, hogy tnl|i ni**!  
nagy közönség mik*  nt született meg a f» nt 
lett nagyon ismeretes költemény.

Ugyanis ax 1838 ik évben Szeptember hó
nap közepén szép, meleg napok járták. Tehát :i 
téli gyümölcsfákon ax alm ik körtek rajt voltak. 
Es miután az idő kedvezett ugv Neumann l'ii- 
gyesnek szomszédja Gráner J -nos a leli gyű-

d. Te
asz nli 

törrent
1

I

i

elhaladt, mintha csuka tohér czár vönulna végig, 
olyan alázattal állatuk sorfalat.

És vaMiak. a kik azt erősítik. hogy a mi 
cxivilizált korunkban már nincsenek ual.szolgák !

Miután az igazgató ur postára adta az ő 
bőkezű küldeményét, a börze feló irányozta 
ruganyos lépteit . -

Mi nagy kötéseket csinált, mert csak ezzel 
egyenlítheti ki a dolgot. A jövő beire van 
tűzve a revízió s akkora mindennek 
kell lennie.

Egy perezre elsötétült az 
kis Összevetést csinált bizonyos 
íonyos hiányról.

őrülete*  pénz műveletbe 
napra

Őrületei és szerencsétlen.
Egy véletlen sürgöny világ fÖlfordulá*t  

csinált a böitzén. Egész vagyonok u-ztak el pár 
nap alatt.

És aztán elkövetkezett egy másik perez ; 
még amannál is rövidehb, c-mk annyi, a meny 
nyíre egv g<dv"i,a-k van szüksége, a mely szét 
roncsolja a megbomlott ngvvelőt.

8 amilyen pánik a börzén v*«lt  elölte való 
napon, ápoly eszeveszett forrongás ment végbe 
a nemrégiben létesült lntnkii.il.

Rémülten vették ál egymás szájából 11 fú 
télikként terjedt bírt :

Az ig iz.oaiA ur meglőtte magát
Rs pár őr 1 múlva mar azt : 

AZ tg izgató ur kerek 
Bikkasz'oii el

Mimién elő ember talpon 
még az éjjeli ól ul, hun is.

Könyvek- l 1 ovancsoltak, 
tat Iák nt.

A 1 n.nérd- k papír lap közül egy a főidre 
ónéit

Fölvette az e-gvik szolga.
A s/.eljegv zelett betűzi:
„L-dl,iismerelem nrtin engedi, hogy e fojyn*  

m<»dv a yt parl'd-lng lerjes'z-'m nz ülés elé.."
() I iát valaki azt hang -ztatjn : 

Gazember I pedig mennyire meghíztunk 
benne I

ki
rendben

arcza. Tan egy 
összegről, bi-

bocsátkozott

4'MI (Mit) koronát

\ olt .i I) nknal

az Iratokat ku-

Kövér Ilma.

mölooket lo nem szedvén a falcról I etof’mk 
pedig ki Naumaiin Frigy'-síiéi volt teljtts ellatmi- 
b.in mint tanuló diai, : jól tudta és látta, hogy 
szomszédi;! Gráner János kertében a -ok es szép 
téli iilmak es körtek még mindég a lakon van
nak. így egyszer hz a gondolata tamndi 1 etio 
vichnak, csupa deák 'empobt-l, pajkos kedv Imi, 
hogy jó lenne azokból dézsáról szedni es így 
össze beszeltek tanul-' társaival Nemedy Isi van- 
nal. Prein Lajossal: hogy megd-zsmaljuk a gy ii- 
mölcsfakat. Meg is történt terviUí sze. int r.g.V 
szép holdvilágos estén átugrottak mind a hat • 
maii a palánkon Gráner Jmios szomszéd kerte 
be es jól megraktak zsebeiket almával es kör
tével, de ám arra nem számítottak, hogy a szom
széd bác-i < kei meg is csípheti, pedig imy 
esett a dolog, hogy mikor lele rakva zsebeiket 
gyümölcsei:, átnKalt.ik sorba ugrani viasza a 
palánkon, de ekkor Gráner bácsi meglátta okét; 
Igy nyomban utáuok iramodott,, de csak l’etro- 
viehot érte utói és bizony öt nem kiméivé embe
resen elnadrágolta ugy hogy bizony ez l’etro- 
vichnak fájdalmasan esett. A másik két társa 
pedig szerencsésen elszaladt, megmenekült a 
kipuhatolástól. mert előbb ugrottak at a palán 
kot. Szegény P- tőfi nem gor.dolln. hogy a hár
muk közül o kap ki a szomszédbácsitól. De 
megtörtént biz az

Ezek után nem volt elég, hogy Petrovich 
kikapott és két táisa megszökött a veréstől, 
de következett ám más baj, nz a baj, hogy Gr-i- 
ner szomszéd másnap reggel elment Korén Ist
ván az akkori aszódi uymuiisiumi profesorhoz és 
elmondá. hogy előtte való estén Petrovich 
Sándor. Nemedy István és l’r-mi L Jós mit cse
lekedtek gyümölcsös keltein n.

Midőn Gráner János elmondotta, lioi-y mit 
tettek : Korén professzor axoniml magához len 
delte a hüllő' deákokat, h<»^V mit cs'-lekedtek ? 
Természetes, hogy nem tagadtak mer> ugv tör
tént. E/.Uláli következnek h másik büntetés A 
büntetés pedig a profes<z r altitI ugy állott, 
ho-ay minden deákn.-k feláráig k'-meiiv pádon 
térdepelni kellett, hanem l’etrovics Sándor in «r 
nkk"r is szilaj lerniPszelMnel fogva azonnal |ö| 
kelt es 11/.1 moiidt'ii : „Professzor ur kérem in 
kább in formulát fogok írni sem hoey térdepel 
jek“. Jó van iij! mondotta Korén professzor.

Mikor mimi a h irmán kiáll; ’iák l)iintei<*.-:i  
két. Korén lsivan professzor magához <z Kitolta 
Petőfit, m-g akkor Ib irovie- S r.diirt és azt 
mondván in ki „hogy mersz te mini legnagyobb 
es legoregei’b ilyet l-mii .’ hal m-im imloil le, 
hogy Ki és mi vagv te ?“ „Igen tudom prote'sz<M- 
iw. hogy most csak deák vagyok, de meg 
tek valaki es valami -s 1“ feleié Petőfi - 
azért ezt többé ne cseh-ked. vuluinint 11 többi 
nek S'-m szabad ily dolgot tenni. ...Nem profesz. 
szór ur nem teszem többé soha“ válaszol 11 Pét 
rovics.

Es ezzel vége lelt n dologimk.
Így született a föni’t idézett, vers Petőfi Sáli 

dórtól a „Jaj a háláin, jaj a hátam <-(la v:m“ cz-iinű 
mely ben Petőfi oly szép*  n és híven illa meg 
nehány évvel későbbén, vissza emlékezvén orra 
az időre a mikor ó aszódi gy mim sin mi iianul-> 
Volt n mii te|t.

Hát bizony régen volt az. de ugy volt és 
ez idösz rint mind a hárma-n a kik ebb'-u része
sek valónak : mar le tűntek a told színéről cs -k 
em'ékeik maradlak fönn ügynek m síink, kiilö 
nősen Petőfinek emléke, szelleme ölökké főn- 
marad és élni fog inig imigyar ember lesz, épen 
szőrt talán s/ivesen olvassa el (Ölein is a I ol- 
vas-», hogy hazánk nagy költőjének. Petőfi Sán
dornak gyermekkori korából, Kíniilo id-j-bol 
egy kis deák csínját Írtam meg azoknak kiilö 
nősen 11 kik érdeklődnek Petőfi Sándor nagy 
szelleme és emléke iránt.

Némedy István.

Hírek.
Gróf Ráday Gadeon halála Nagy r-‘sz 

vet un I éti i'-nn iii-i, »-| f bo I én 
Raday tódon grófot, az egykori .- 
imniv ló/.iiot 11 Kd-ő-erdosor 9. sz 1 
b.i/t'-i. IO.-I-- m még sok koszorúi I 
vanília, ni- ’vi ' az első emeleti I 
h-dveziek el Tíz óra - lön egymást 
gátul*  melyei, 
el-l előkelő*  
11 virágokból 
|) irányi Ignác/, földinivefésügyi miniszter, 
e/v Béla a tábornagy. N ineskeri 
< iiiinzenstein Bélé államtitkáriik........................... n
köréből ifj. !>róf Raday Gedeon az • Ibiim t unó 
knöcscse. Ő/v l’a ffv Dilin grófnő, 
ben Eszter •».-*  Ida giofnök gróf Vigyázó 
dór óh i’erenez, gróf T lokyHóndor óh .

délelőtt id. 
szegedi kor
ai a1 ti gyász 
hozink .i ra- 

I-ikoszt, •lyb.m 
i érték a fo- 

.igtászoh) család tagjait és "Iköz- 
vit hozták. ravutal 'S lőrémben 
Övezett koporsó korül állolt ik • 

. Ghy-
Kiss Pál -s 
A rokonság

Warlteiisle-
o. . ,,...... i Sán

dor óh i’erencz. gróf T lekySóndor óh József, 
gróf Fe.Htelicb Gpzh, gr<«f Üllőiek Rezső. Szír- 
may József pm Gyula. Németh József, Bárczay 
Sándor és Gábor, báró Podmaniczky Gyula. Á

temetést l’app Karoly református lelkész vé
gezte, aki megható beszédben bucsuztncta ti a 
halottat. Ezután a koporsót az Enlreprisü inté
zet emberei beolmoxták és a gyászkocsin ki- 
vitték a keleti pályaudvarra, ahonnan Ikltfdra 
szólították. A temetést Ikladon hétfőn délelőtt 
Szabó esperes végezte, h 'vi/.györki Bárdy pn| 
lelkész segédletével. A halottat a családi sir- 
boltban helyezték őrük nyugalomra.

Uj esküdt bírósági elnök. A budapesti 
kir: Ítélő tábla elnöke — mint a hivatalos Inp 
közli — a pfüivideki kir. törvényszéknél szei ve
zeti esküdtbirósag elnökévé Rónay Kamii ítélő 
táblái bírói czimmel és jelleggel felruházott pest- 
vidéki BBzéki bírót, helyetteséül pedig Verebolyi 
Ignáez ítélőtáblái bírói czimmel és jelleggel lel- 
ruhizoit pestvidéki törvényszéki bírót nevezte ki.

Pestvármogye közgyűlése Pest pj|is 
Solt Kiskun varmegye közigaf^atnsí bizottsága 
f. hó 21-én d. e. 10. órakor tartja közgyűlését 
Budapesten a vármegyeház nagytermében.

A gödöllöi polgári kör megnyitása. 
A gödöllői polgári kör ünnepélyes megnyitása f. 
hó L-én ment végbe óriási kőz-dnség — a kör 
tagjai és vendégeik jelenlétében A megnyílás 
rendkívüli közgyűlés kérőién beiül történt melynek 
ünnepies színezet különösen a gödöllői dalárda 
közi'működése adott. Az elnöki megnyitó útim 
Nag\ György a kör titkára mondott lendületes 
beszédet, melyet Rózsa István nagybiilásu fel
olvasása követelt a kör czélja es rendeltetésé
ről s arról, hogy mily utón kell halmli in, h.i 
CZ'-liának meg akar fel-bii. Le kell bontani a tár
sadalmi váliiszfalukal — úgymond - a - őr he- 
hel.\iségéböl a politikái, a vallás ás osztály kíi- 
lömbs^oet ki kel xá-ni, mert csak igy felelhet, az 
meg rendelhHésének. A felolvasá-t a b.'ga'.ósóg 
lelkesen inegéíjeiiezlc Azután Weiszkopt Adolf 

1 mondott talpra esel' beszédet majd a belügy 
I mitiiszierileg jováhaiyotr alapszabályok felulva- 
1 sasa kövelkt zetf, aziitan több kisebb 
i séüíi Ügyet intézett el a közgyűlés és elnök 
( köszönetét fejezvén ki a megjelenteknek és a 
i d.il.irda tagjainak vahnnii't vezetojiilvnek: 8zvo- 
I hoila Igivícz kántor ta -iton ik - b- zárta a köz- 
I gxúlést. Nyolez óra leheiett, mikor a sikerült 
1 program - melynek mind 11 egyes pop ja után 
j a d-lárda adótl elő egy-egy remek lui/zifins dalt - 

\e e| ért, r nagyszámú \eiid-‘g sereg es a kör 
| imijai — köztük közéletünk több eh'kelöségH 
' is — azonban a késő esteli órákig mar;-dt együtt 

lég fesztelenebb jó h 'ligiualbaii.

Járási értekezlet László Zsigmond domonyi 
nagybirtokos ny. min. tsin-csos inegyeluxoltsagi 
tag slh. a f évi deczeuber 21 én bekövetkező 
alt tl.iir-s vármegyei lieztuj.j'tás elókésziiese czél- 
j ból f. hó lóén d. e 9 órára értek zletre hív
ta meg a gödöllői járás területen lakó megye- 
bizolisagi tagokat a mull hó 25-< «> tinóit 
illeg)ei közg\ülést kö\eteti bi/'-'lma*  értekez
let ol nyert megbízatás folytán Gödöllőii’, a ka
szinó nagytermébe Az értekezlet ezelja a jelöl
tek személyére nézve leendő megallapodas. Járá
sunk területén előre láthat*  lag nem fog tmgyobb 
mozgalmat kelteni a tis/iujitás. Megjebixoils: gi 
lúgjaink minden valószínűség szerint az eddigi 
A>xtviselőkre — vagyis a központ szavazó lisz- 
’ -javai fognak szavazni.

Közgyűlés A gödöllői borászati egyesli 
let f. hó l-én tartotta ez **vi  rende> közgyűlé
sét Gödöllőn, a takarék pénztár épületében levő 
!)••!■. isógében. A közgyűlésen a léizvényesek nem 
nagy száminál j- leniek meg s elhatároztak, hogy 
a jövő hónapban újabb körgyüléal fognál*  tarta
ni melyen a megürült Ihzli állasok fognak 
1-etöltelni. Megnyugvással vette tudomásul a köz 
gyűlés az ig tzgalóság jelentőse kapc-an ele t»-r- 
jo<zr- tt mérleget, melynek nlapján az o^ztal -k 
részvényenként 5 száza ló kim 11 javasolt-folt a'/ 
iga gatóság alul. A január h bán 1 rtandó köz
gyűlés legfőbb targya a (told Igliúcz kilépese 
f lyt'<n megihült könyvelői állás betöltése lesz.

Betörés Túrán. Kiss Gábot né túrái lakos 
és'ire vette, hogy egy idő óta I ismeretlen tette- 
<- k fel fel tönk a pajtája ajtaját és déssmálgnl- 
jak a szénáját. Meg is leste a tolvajt, decsnk 
nem tudta telten érni. Gyanúja Tóth Máté I’"- 
terre, szomszédjára irányult akinek istálójábnn 
leánya fel is ismerte egy nyaláb szénában az ” 
tul iidonukat. Az eset feljelentelvéi), a nyotrozo 
es ndórség vallatóra fogta Tóthot, de az t>(,|U 
ismerte be tettét, hanem daexára 'annak, hogv 
nem tudja megmondani, hogy a kérdéses sz-mű 
Imi sxeipzto — tagad álhatatosnii. Az eset 
j'lei teteit a büntető bíróságiul.

Állategéaségügy járásunkban. Járásunk 
lerülelén az állatbetegségek járványRzeiü ural
kodása osaknem egészen meg-szünt. BertésvéFü 
már cink Péczelen fordult elő és Mogyoródon 
egv riihkér eset. Deczemberi álhit vásárunk ishal 
»•» idén is • eddigi jó hirnevéhez méltóan •— 
láiogutotluak igérkeiik.

jelentő
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A gödöllői petiozió A gödöllői képvi
selő vnlaszlaa ellen beadoli peticzió tárgyalását 
u kir: Curia f. h. ináiezius 8,-iini tűzte ki.

Pestmegyei függetlenségi párt érte
kezlete. Kossuth Eerinez a függetlenségi és 
48 as párt elnöke, mint pestmegyei bizottsági 
tag felhívja a függetlenségi érzelmű megyebi- 
•z«'ttsági tagoka’, hogy jelenjenek meg decz. 8 án 
d. e. 10 órakor az országos függetlenségi és 
48 as párt helyiségében (Bpest József körút 31 b.) 
tartandó értekezleten inelyn«*k  tárgya : állás fog
lalás a vnrmrgyei tiszt Hibásra nézve.

PótvAsAr. Mint értesülünk, az Aszód kör 
nyéki községek hozzá járullak As/ód azon ké
relméhez, mely szeiint az eső almi elmosott lég 
Utóbbi aszódi vásár helyett egy pót. vásár tar*  
lassék « igv most mar mi sem’áll annak utjáln n, 
A pótvásár f. hő 20 án fog megtartatni, ha .-ul
tiig «z etigedelyezés mogtorlenik. Nem tudjuk 
azonban, hogy nem lesz e sikertelen ez nz uj- 
jabb vásár, mert a szüksákes kellő közhirVé té
telre nem lesz elég idő a igy aligha fogjuk sok 
hasznát venni.

A flu köszöneté Tek. Müller Albert ur, 
Budapest, V., Vadász utcza 42|H. 0. mióta a 
kettős villanydelejes keresztet ömöl megrendel
tem, anyám folyton viseli és megvagyok róla 
győződve, hogy kitűnt hatos i van es esak az 
ön készüléke R. B. 86967. adta vissza anyám 
egészségét Számtalan hálára vagyok lekötelezve 
annak, a ki ezen kitűnő szert feltalálta és bá
torkodom az ön készülékét mindenkinek aján
lani. Kiváló tisztelettel Horváth János, Teres- 
t\« nf i, (Vns-ineg\ e )

Apró k ‘rtöszek. A gyérne k is virág: 
világa az embernek, akii a teremtés legtökélete
sebb alkotasríiiak perelünk nevezni. Igazsaga 
van a poétának, hogy a gyermek és a virág test
vetek Ez az iga/ kép. kedves, gyöngéd po<*li-  
ktH é< n,,ni is haszon nélkül való gondolatot 
ébresztett Mandiner Ödönben, a ki, ugy lá's ik, 
nagyon szereti a virág ír, a gyermeket is. Ősz- 
hzo akarja okét hozni eg\iníssal ugy. hogy virág, 
kertészkedésre kiváltja szokiami a g\érmékét. 
Hadd szeresse meg a gyermek a maga munká
ját a virágban, lesse kmlvesgondal a gyenge szál 
fejlődését, I n nn haj ósának illatos kivi-ul.i-át 
es gyönyörködjék szépségében a megjutalmazott 
munka örömével. Van benne igazság, hogy az 
ilyen gyermek tnríózkodni fog attól, hogy a 
növen\t banlsa, megcsonkítsa, vagy pusztítsa 
Érdekes óh kedves Öt'etének nmgv.ilosilasara 
fölajánlja Mandiner, hogy hajlandó 9 13 éves 
iskolásfiuk es 9 15 éves leányok között ingyen 
szétosztani dísznövényeket, eseiepi-s virágokat, 
virnghagymákai. Ellátja a kertészkedő gxenneke- 
kel. uiiinuiatásokkal. iaiiáesc^d. kieszközli. hogy 
a jövőre Budapesten Hallandó nemzehközi kerté
szeti kiállításon a gyermekek virágai helyet, kap
janak és ö maga dijakat tűz ki ív legszebb virá
gokat kiállító apró kertészek jutalmazására. Mi 
a gondolatot kedvesnek, helyesnek es okosnak 
tartjuk, őszintén kívánjuk, hogy meg is való
suljon. -

A Reklám. A kereslet ésjkinálat leggyor
sabb, legkényeknesebb és legolcsóbb közvetítője 
a hínk/és.-reklám. Állandó, észszerű reklamiro- 
zás minden üzletitek, gyáros, kereskedő vagy 
iparosmik a lelke, ingója, és éltető elme. Ho
gyan. hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, 
legjoblwin és legolcsóbban megtudható az ‘ Ál 
talanos Tudó?*iió M hirdetési osztályánál, tulajdo
nos; Leopold (1 villa szerkesztő, Budapest, V1I. 
Erzsébet-kőru/ 54 ahol felülmúlhatatlan pon
tossággal. kivaló sznkwr.elemmel. odaadó lelki
ismeretséggel és nagyon olcsón eszközük az ös- 
hzpr hirdetéseket reklámokat ugy a budnp',sti 
és vidéki, mint a külföldi lapokban -

A Magyar Hírlap tizennegyedik eszten- 
dejo szolgaija már a nagy magyar közönség 
érdekeit s ebben a munkájában egyre erősödik, 
izmosodik.

Minden irányban teljesen függetlenül párt- 
Bcempontoknak alá nem vetve, csupán az igaz
ság diadaláért küzd folytonosan.

Politikája ideálisan szabadelvű, irányzata 
törhetetlenlll demokrata. Czélja a magyarság 
minden igaz ügyének a támogatása és megvé
dése.

A Magyar Hírlap alapja, talpköve a tiszta 
erkölcs, amit ugy önzetlenségével, mint közle
ményeinek a hangjával s tartalmával egyaránt 
bizonyít. Nemcsak az országos Ügyekre terjed 
ki figyelme, hanem a jogtalanul Üldözött, el
nyomott, sanyargatott egyes ember is ha'hatói 
védőt talál benne.

Munkatársai elsőrangú írók és hírlapírók, 
Egytől egyig kiválóság a maga munkakörében. 
Közleményei hitelesek, biradasa gyors és meg- 
bizható. Á Magyar Hírlap mindig tárgyilagos, és 
valamennyi közleményében hazafias szempontok 
vezérlik. Elveiért, amelyek rendületlenül ugyan
azok, bátran és lankadást nem ösmerve harczol.

Amellett, hogy komoly dolgokban mindig 
magas aziuvoualon álló szakérteleméi mond vele- 

|
I

ményt hasábjain, még mulat Intő, ^zórnko/'ai is | 
a Magyar Hírlap. Taiczai • nn.\i szópir dal 
mi gyönayök. „A társaság" ezimü rovatában a 
j'dzü humor nyilatkozik meg. Politikai éz u tz 
dasájii czikkein kívül naponkint társadalmi kér
déseket is felölel es megold.

Kedvezményekkel pedig Rzinie elhalmozzn 
előfizetőit.

Páratlanul áll a maga némában a kedv«-z ! 
menyek között is a karácsonyi ajándék mik szánt 1 

ingyen könyvtár, 
amit a Magyar Hírlap minden előfizetője telje- ' 
sen díjtalanul kap meg karácsonyra, annak nz • 
arányában, hogy hány hónapig juráim a lapot 
márcziustól számítva — egyvégl.en egylflvtáhnn.

Ahány hónapig egyhuzamban, megszakítás 
nélkül előfizet valaki a Magyar llirlnp-ra. ha 
mindjárt Imvonkint is: ugy nannyi pompás r- 
gényi kap kriszkind iké|y a. egjrlli-n giiinsnyi 
kibön lizelés nélkül.

Ez'-k közölt a regények közt dókái Mór. 
Bróily Sándor. Bársony István. Abonyi Árpád. 
Molnár Ferencz magyar Írókon kivid még "t 
hírneves külföldi író remek müvei i< szerepelnek,

A Mtgvar Hírlap előfizetői jeleni- k«-n\ en 
kedveméin es áron kapjak az Ország-Világ ezi 
mii gyöiixöilieu illusziiall Leli hí] ni meg a Ké
pes g\el lnek lapot.

A szerkesztő ü elletek rovatában minden 
előfizető bánni \ komoly káidesr.*  pontos ki
méi ito vnbiszi kap. ugj. houy a Magyar Hírlap 
ezen a réven is benső barátságot innusit közön
sége iránt, mini bmáesadó. gyániolil - lel világo

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

állal iijaiilla.ik a

I ó z s e f t á p ■ t, e a
Köhögés. melfftjAs, nehéz lélegzés (aszthma), elnyálkisodAs ellen az

I- sö szánni lózsef táp-tea
(1 doboz ára 50 fillér.)

Nehéz e nSsitóstiál. székszorulásn U, bágyadtságnál, tulhl«AsnAI As mint 
vórtasztitö toát orvosi szaktekintélyek ajauljAk rendea használatra a

II- ik szánni József táp-teát
11 doboz ára 50 fillér)

Viszonteladó nagyobb vételnél előnyben részesülnek.

Fö és lárszétkilldés Vogler Józsei-nél. rak: Budapest VI. kér. Külső Vicái ul 140. 

Képviselete vidékre, minden városban adok. 0-10

Előkelő bevásárlási források:
TTi I or'v'vrl mindenki áronnálUj! Aianyozű, n-.m r.! <...■• v<».hai 

u>. r eskepker t ‘tiihrnt, 
vi'.igiN-z'alt, uinpoTg' i r s'b hgy u eg ecsettel 
80 I.r.,' «Itt -es Üveg tr 1.50, 1 « Hteres nngi u> <-g 3 Irt.

Sp>>rt v i-i.e-, gyein.»g j . ekgze.ek. hnz'i.ri isi- es 
ebe. ló n-zla) i ill -ek ma/i s beteg 'pol.i-»«•»» való 
tárgyik hl. I n >gy kéri— ái jegyzek•: bermentve küld

KERTÉSZ TCOCR Budapest. IV.. Kristóf tér.

Budapesten, Calvin-tér 9. 
karhatók a legjobb ga/.dnsági, konyha
kerti, veteinrny- és virátrmag-vak. #
jtTT Árpr-yrék Inayen ea bermentve. "Wl 

. —-~rw.er!r’ „j-jV’ . . B7.CS5EZS

Dun'a vlllanydelejes kereszt vagy 
nciilorr »• >< hooo7. «/.. Gyógyít 
bdlllúgi és felüdit jótállás 
mellett t köszvény, reuma, 
asthma (nehez lélegzés), álmat
lanság. fülzúgás, nehéz hal

lás, epilepsia, idegesség, étvágyta
lanság, sápkór, fogfájás, migrén, 
tehetetlenség, influenza, valamim mnuicn 
idegbetegségnél. A/.-n o - cg. aki «óu67. az. k«-. 
Bzü.CAttin Aliul cgiv jebb t5 nap alfltl meu nem gv^gyul, 
azonnal viaaznhapja a peti/.ci .>t.o| mar semmi sem 
hastnnlt. óit kerem ai en kenaül*  kentet megki-erelni ; 
mcevigv-k gyA»ódve kea..üie-em biztos liatAsrtrol. 
A kis készülék 4 kor. A nagy készülék 6 kor. 
köiinjcbb bei.gsegektivl idült neie a r.ekn- I alkui- 

alkalmazandó. | mázandó
A kA-pnTi eláni«í!Óhely •z-kO ' mái véttel vagy cl.’- 

I-vöt li’i" el a be cs kolitild re zere :

MÜLLER ALBERT líáliuán-otuza ma w9,

si ló
A Magy <r Hírlap e/piiki'ill L \ i.Lti l> u 

kötheti! l'-gelltl ko/öl ab ndoan ali.-- \|ok ■ se| 
lég hiaiiyz • r-^Z'-i «z uj ♦ mégkíippb.

A M :ir Hiil -p t |o|i,ar.i lelevre 
14 kor.ma imgx * d *' re li -i i.<>nma I h -u pi a 
két korona n- g) ven fillér

A kinloliiválni Budapest ii \..n. nz V ke- 
lülei Honvéd uic/.a Hl >z. alatt * -.

Nyilttér.*)  
?\ y i 1111 I. < > x.: 11.

A iinpil.ipok liasilb.jaiu szeles ne .lei 
ben trtrgviiltiiiik egy rrzsébell'.ihli keres
kedő Ciri'if Sámuel eljár.-isii. melt\lyel eyv 
galiezilii czéggel szemben esulasl kliveleti 
el. Kzen üg.gyel kapcsolatban úgy all Hal
tunk n nyilvrtnossAg elé, mintlin mi eme 
estiliisb,itt részesek .üln iük. E megbinczol- 
tatás ellen kelló helyen védekezünk es o 
helyütt csak azl jelentjük ki. hogy ni n.idy 
Inpiuik niuk vonatkozó allitas.it valótlanok, 
’lekduk (írói’ Sámuel tlzelineiiöl iibszoltll 
tudomásunk sem voli.

Aszód 1901 Itei'zioiiber l én
I .vngyel Tolvór.dis. k.

K) H rovat al< H koziatlokórt nem vállal telolö.sé- 
get a szerkesstA

©

©
©
©

8
®

BÚTOROK .1 Irgogyireru-btoi . legfinomabb 
kivitelig I Q|uUnyo»aboan kar 
hatok og' kesspc.V' rl mini 

részletfizetésre

Ehrentreu és Fuchs Testvérek-néi
Budapest, VI., Teréz-körut 8.
Hü" hopes ar|p<vzck hitrvfii «•» br*rini ‘iilvo

«■ ■•mi!' '*»

Li fülöP hashajtó-piruláit.
melyek evek óta kn&i-Aeki ek b z..nyúltak előkelő 
orvosok altat kőniirft 1iaslia|lo« és fololilo-szuről 
aján'tatnak. — Egy doboz 15 pirula 30 liller.

Bllixlcn ar.v<>w5 ■z.ei t»rl>uii kaplmtó.

Neusteln-féle gyógyszertár. Becs. I.. Plankengasse 6.
Tal aja aiywa.-,'. *

0EHMAL KÁROLY
» o ■■ fi M K

kizárólag kitűnő kiiliö di nyáiun.inyok 
raktára és kölcsönző-intézet —-----

Budapest, IV., Károly-körút 20.

festék-, kencze- és lakkgyár
RAYER E. ésT3
— Jázne*  lolterczoo udvari szállítója, 

a magyar allamvasutak ?']' • ij
BUDAPEST, V., VACZI-ÚT 6. SZÁM.

allitas.it
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Szölöoltványok
■aokvány minőségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemogofnjokban iaj- 
tisstán, teljes jótállással.

Élők e i- i t. <“ m.
Gleditiohia oiemeték rs magvak 

Uradalmaknak, községeknek három övi tör- 
lesstésre is adatik.

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. 
Hz az egyedüli, melyből oly örökös kerítés növel
hető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, 
melyen nein hogy ember, de semmiféle állat, még 
Hz apró nyitlak sem hatolhatnak át. Minden ren
deléshez'rajzokkal ellátott ültetési és kezeié 
■i utasítás mellékeltetik. Ezer csemete elég 

200 méterre — Ara B forint-

ninrcamatókUIUUbullluLuR yaitániil fogva, síinek tenyész
tesz számos gazdaságban az utóbbi Időben rend- 
8—20 kívül elterjedt.

Bzlnes fénynyomatu föárjegyzék ingyen és bér
mentve küldetik minden rsndelésl kötelezettség 
nélkül. Ab árjegyzésen kívül még egy olyan 
könyvet kap ezzel, ki azt címere Ingyen és bér- 
inentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy 
család, a hol annak tartalmát haszonra ne fordí
tanak, 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 foglaltatnak, 
melyek mindenkinek nagy szolgalatot tesznek. Cím : 
„Ermelléki első sBólöoltvány-telop ' Nagy Gá

bor Nagy K ágy a u. p. Székelyhid.

rehajtatónak Boros János és neje Schlesingei 
Ida végrehajtást szenvedő elleni 580 kor. JO ni. 
tőkekövetelés és jár iránti vegirhnjlási iig.\c 
ben a gödöflői kir. jbiróság területén lévő ( zni- 
kom község határában fekvő s a ezinkotai 
714 sz. tkvi betétben Boros János és neje 
Seh lesingei*  Ida nevén áll -' A f 1 sor 2746— i 
—2753 31 iirszámu ingatlanra és nz azon épült. ; 
de tkvileg még fel nem tüntetett h tzra 863 ko
ronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
azzal, hogy a mennyiben az íitó ajánlati árve
résen Ehmnnn Viktor által ti fenti ingatlanért 
beígért 1600 kormánál magasabb vételár el nem 
éretnék, nevezett, utóaj'ánbitteiő fog árverési 
vevőnek tekintetni. az árverest elrendelte es 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan tíz 1901 éri 
Deceember hó 30 ik napján délelőtt 10 érakor

('zinkota kötsétjhaeándl megtartandó nyilvános 
árveresen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak nz ingat
lan becsárának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881. 60 t. ez. 42 § óban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l én 3333 
sz. a. kelt m. kir ig. min. rendelet, 8 §-abán 
s egyébb ig. miniszteri rendeletben kijelölt 
óvadék képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 §-a érlel- 
Iliében a bánatpénznek a bíróságnál előlegig 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Gödöllőn, a kir. jbiróság mint tkvi hatói.íg- 
nál 1901, évi november hó 10 ik napján.

Stróbl s. k. 
(P.H.) kir. aljárásbiró.

11KX). V, 635 13 azámli-z 1901. vgrh. 848szám
Árverési hirdetmény,

Alulírott kiküldőit birósrgi végrehajtó 
•Zeitnél közhírré teszi, hóin a gödöllői kit janis 
bíróságnál 1900 évi V. 635 számú végzésével 
Lh\ Fekete Rudolf ügyvéd tiltsd képviselt B.mer 
Dávid végrehnjit'tó részire Szvobod i Karolin vég 
rehnjtásl szenvedett ellett ‘290 kor. követel s es 
jár. érőjéig elrendelt kielégítői végrehajtás fo’y 
tán végrehajtást szenvedetnél lefoglalt 794 k> r. 
becsült ingói ágok ni a gödöllői kit jót aslm os; g 
fenti szánni végzésevei az árverés • Ir-i.dellei \én. 
annak a Volf (bubi 80 kor. Marék Jóasef 31’1 
kor. Beliezai Béla 642 kor. és a többi Miilfog 
laltatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyergek volna, végreh-jt s/ 
szenvedett lakásait R kos Szí. Mihály mi leendő 
megtartására határidőül 19U1 y évi l)ec-ember hú 
3 napján délelőtt II éráját a tüzelik ki. mikor •> 
biroilag lefoglalt szobabútorok, tehenek, lov k s 
egyéb ingó-uigok a legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés mellett, szükség esetén becsíu on alul is 
el fognak adatni.

Felhivninak mindazok, a kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőző kielégiltetéshez tartanak jogot, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdő 
eeig alulírott bírósági végrehajtónál vagy iraslmn 
beadni. avagy pedig szóval bejelenteni lat toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
Mzámittatik.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi november hó 3-án. 
Trsatyánszky Kálmán s. k 

(P. H.) kir. bír. végrehajtó.

5546 szám. tfcv. 1901- Erk Alig. J en
R-jiimr Ignácz l/.idor végreh -jtatónak' Bo 

ros’Janos é« neje elkni végndi • jtási ügyeben.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tk\i hatóság 
közhirné teszi, hogy Bemer Ignácz Izidor vég

Megfojt ez az at
kozott köhögés

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen 
gyors és biztos hatásúak 

Egger mellpasztillái, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek. 

Dobozni I k'iroiin és 2 korona. 
Probatloboz 50 fillér.

Fő- ós szél küldési raktár.' 

..Nádor*  gyógyszertár 
Hudnpfst, VI. Vncz' körút, 17.

Knplintó Gödöllőn : Szi'UliuilJóssy Béla ir.yúgyszer- 
Ilirnlmn — Alberti Irsán L inghuf Gyulii gyógy- 
BZei'tánilnili. — Aszódon : Sárkány László gyégy- 

sz.iTlarábsii 11—30

Éljen 1

Egger rnellpaiztiJa 
csakhamar meggyógyított.

I

KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZ<HH >>.

Elvállal mindennemű lemelések rendezései legegyszerűbbtől a Ipge’egáiwabb 
kivilelben. Adandó raktárt lart «i> i ihIpii lelő koporsókból. Erez, 
kemény fa-, í’ényezetl lénvőfi-koporsók miiidoii nagyságban.

Szoba behozatok, ravatal felállítás i, személyzet disz-egyenriiliaoan fák
lyával JlfSíjT" <li*zos*  uynmx.koomi. SMi

Temetések Ioo kőionalól 1OOO koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

G\a.-zje'entésrk e<j\ óra alat*  szállíttatnak.& ..... ............... ...................... .... - .

&
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49 -52

S.ijat készítésű <1 i.—z.o.— <-m <‘t;y?-/vrü |>ol i» n rl biílorok 
kaphatók a legolcsóbb szabolt árakon Aszódon, Kiírás l’ál épülőt- és mlibuior-asz 

talonnal

t

*>

oki ru wi t«»k . IumBp/ó í < *1 1 ó i <*k  * k körömiéinek!

Hazai ipar! ..EMKE padiofénymáz ! Magyar gyártmány!

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, h iiie.n vegyünk Barkes-fóló

p a cl 1 ó-f é ii y m á z t„E MK E“
R igy elérjük, hogy kitűnő legjobb m gyár gvártmánV kapli ltunk s e melleit 
az

ki aló közművelő lési cxélt szolgálunk, mert 5 százalék 
szolgai A Ib-rkes feb- ..EMKE" padló lakk: a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
„EMKE >zobapudl fén,\ máz : rög ön »/árad s igy a len\ezeii szoba mór I óra múlva használatba vehető.

’• -zidi padló i 'i \ mnz: szagc.lan. i» bn« nem kell a kellemetlen Teipiiitin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szeli p .dl fei .xmnz: moshaió, s szálaira löt ülve fn\e még lokozoltabb.
>/ob pad>ó hmmaz: víziói m*m  lesz M os, mini a lobbi lakk 
-zoh.pudlof nvoiaz: ieo\oi a többi hisonló gvárlmányo,» kóziiti legtovább tartja, tehát legtartósabb. 
>>ob;.| adl..-feni máz: üveg kemónynégüvé \álik. s igy ’legk- ve>bbé kopik.
.-Z'diap; (bo I-II.\ máz : szesszel lügilluitó.
>z.ob: pmll(» lét wm-z: Kiilinoen nlkalnitis konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szeltapadlo lerymiir : a rag tbiR padlókat szárazza teszi.

I l<u-<>*.  iivoir. bórmeiil ve Bnrliovn, U kor.
Gi áriás és főeladási helx : Berkes Bertalan Nagyvárad Ehiilási Imi) : Murozkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czecléd, 

1 urnái Fal vas kereskedő l jpesi. B.-rgvr Vilmos Jász-Bereny, Boros B. I’mer Mór Szolnok. 19-W

Nyomatott nz aszódi kir.javitó-inlézet köiiy vnj o ind áj óban ” ~

„EMKE" javára
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Berke- f. le 
B-rkes Mi- 
Ib-iies- féle 
IM kés 
B«-l kés 
B--| l • s 
B'ik-s
B’-rken fele 
B» i kés fele

f- le 
fele 
fele 
fele

. EMK IC 
..EMK IC 
.EMKE" 
.F.MKh**  
„E.MKl " 
„EMK le 
.HM KI-.
„EMKE"

inoshaio, s számira löi ülvc f-nie még lokozuttabb.
M

- i


