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ASZÓDésVIDÉKE
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi heti'ap

Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési Arak:
Égisz évre . 12 kor. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . 6 . Egyes szám ára 30 Hl.

Bériuentetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem (idolnak vissza.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Szorkosztöség és kiadóhivatal: 
Auödor

Hirdetések
.igyossó-r szerint jutányos áron közöltéinek Nylltlér sora 

GO Hitűi- l-Jűlizi'ióinkni'k nney ár«ngodin«Wiy

Uj évre.
Az év, amelyre visszapillantunk, ép

penséggel Imin volt lánczolata a kellemes 
eseményeknek. A gazdasági válság, — 
hogy mindig erről kell szólania a nótá
nak — ebben az eszlemlőben is csak 
olyan súlyosan nehezedett közállapotainkra, 
mint a megelőző két esztendőben Pangóit 
az ipar, a kereskedelem, szák volt a pénz 
és emelték az adókat. Ebben a tekintet
ben azonban nem tehetünk szemrehányást 
az államnak, mert az adóemelés példájá
ban Ujjúban a községek járnak elől. Alig
ha van köz-ég járásinkban, méh ben a 
légii olsó két esztendőben a p dadákat 
nem emelték.

A közgazdaság pangott lellát a lezaj
lóit évben, ellenben ('lénk és mozgalmas | 
volt a társadalmi élei. Sajnos, mi', akik a l 
4s-as vívmányok szellemében szeretnek I 
látni élőn! haladni ezt n népei, nem In- | 
dunk örvendezni a társadalmi éledten la- | 
pa.-z.lalt élénk lüktetésnek, meri ez haladás i 
volt ugy.in, de visszafelé. Mindenfelől he
ves ostromokat intéznek mostanság Ma 
gv Írországon a tiszla szab ulelvll-eg ellen, 
mely alig -gy félszátad előtt arra az őri- j 
asi csi' i-kedetre buzdított i apáinkal, hogy , 
leiiivndtak a nemesi előjogokról és ma
gukhoz emelték a jobbágy' k it.

Jól mondotta az ország házában az ! 
egyetlen demokrata képviselő, hogy osz
tályuralom, osztályszellem uralkodik Ilii- ; 
Imik. Társadalmi osztályok alakullak ki az 
utóbbi évek közgazdasági és politikai ha- I

lása alatt s ezek az osztályok egymás el
len törnek, egymás! akarják megsemmisí
teni. Csoporlosulnak a gazdák, a kereske
dők, nz iparosok, a kis hivatalnokok és 
mozgiiunak.il indítottak h dyzetllk javítá
sára oly képen, hogy tíz altul a másik osz
tálynak ártsanak.

De még ennél is nagyobb baj, Imgy 
felkellek a söt 'is -g szellemei és csopor
tosítjuk a l'elekezefeket a t'eleki'zetek el
len. Csopor’osiiják az egyetemi s egyálta
lában a főiskolai ifjúságot a szellemi re.-k- 
czió és a iná" elhmitollnak hitt oszt.ilyi 
előjoguk körül és a küzdelem, melyet (öt
ben az irányban lidytatmik. kíméletlen, 
ádáz és gyü'ölete-. Mind nagyobb Iliéivé, 
kel ölt a felekezeti szempontból való ál
lásfoglalás a l.irstidalombati s lu;:y ez 
mire fog vezetni ebben a soknyelvű és sok 
vallásit orsz igb.iii. annak csak a jó Isten 
a megmondlmlójpi.

íme, nagy v > l i-mkbi i az elari t es
teiidő eseményeinek jellemzése. Viga-zla- 
lan kép Iáiul elénk belőle.

Egy uj év kíi iz éi m állunk mosl már 
Az örökké kiidő és siijáig reménylö em
ber jó tu'ajdons ig.i, lutgr jót, vagy lega
lább is jolib.it vár az uj esztendőtől. Igy 
vagyunk mi is. Varjuk reméljük. söl egy 
kicsit hinni i- im íjftk. Imgy meg lóg vál
tozni a mosl let idők járó .1. Mi it is no 
reméljünk ? Üssük lel .1 történelem lapjait 
s látni fogjuk', hogy a Ihnm-Tisza táját 
ezer esztendő óla oljmi nép lakja, amely 
számtalan veszedelmes tévelygés után mind 
megtalálja a helyes utat a boldogulás felé.

1 Ez a história a mi bizalmunk, a mi erös-
| ségiink. melyen megfognak törni a társa

dalmi és felekezeti Imre- hullámai.
Shn nem s hisszük, hogy a mosl jövő

1 esztendőben fog beálhitli ez a jótékony 
j változás, a kezd ‘t a vá tozasra most, fog 
I megiőrténiii. Társadalmi és gazdasági tisz- 
1 tulási pH etesutls li g megindulni, hogy a 

sötétség szellemei isméi visszam -ttjenek
1 oda. ahonnan jöttek — ti k l.ikoinliákba. 

Ez n kezdet lesz az. uj év legjelentő
sebb e.-eménye.

Ez az. egyetlen kedvező atispiczium, 
' melynek reményében boldog ujévet és üd

vöt kiváltunk az olvasónak,

Kartyaszenvedély.
Súlyos bctt-gség»- ••/. nz. emberiségnek. ugy’ 

sz.i’ilv ’ii u\<145 ifh i nt Imi. mini ;» rsik és ragadó®, 
J mint u kub r 1. mely naponkint >z»*di  áld Jxatait. 

I' i' k'-i k ista már meg >Í!j;it/és ki tudj.*,  hányán 
| lojak meg ma okul g)ilko< karjai kozz’ vélni. 
1 Az i'ju meg le sem ráztn jóformán magáról az 
' iskola porát. mar vi-zi lillérml a kar ynasztalra, 

füstös es bűzös szobákban 201 tyedeZ' e leszi 
tünkre egészs gél. s halmi tíz erkölcsi e.-, anyagi 
• I ül1 ■< fele Ki • 11 Imi mi-um -md-uii. h *11)  .jómódú

1 csalod led • onkrrlév e »• lék eh 11 ,-z*  nvedély
I miatt az apa könnyelműsége lolyian? ... Az egy- 
I kor gazdag, jólétnek Örvendő családnak gyermket 
' od i v iimak dobva a világ pniczárn. rong)okbnnh 
1 nyomorúság közt tengetik napjaik)* 1, vagy « hűn 

fertőjébe merülve börtönök és roszhirii házak 
falai közt nyomorognak.

\’em szálunk mi a kártya ellen, ameddig mu
latság, ameddig nemes időtöltés, sőt azt tartjuk, 

í hogy a folytonos munka között egy kis szórako- 
I zásra feltétlenül szüksége van az embernek. De

Újévi vers.
Irta : Dura Máté.

Kis földünkön pillanat az elet, 
Jtyij a sorsa rupfajnak. ci/i/énnek, 
S e? a so*s  oh/ rejtélyes, csodás. 
Eltűnőnk, nihil eltűnnek a> érek, 
J)c bcniiíhiktl u jak (dicse rétnek, 
Hoi/ii teljes lei/ijen a t allózás.

Újabb rái/i/ak, emberek, riráqok 
pisilik be a niKjy rUát/ot

S nincs yard ni/, nmeh/ nem <7, '.''rét : 
1*  Hl keri'd, uh föld mély ben diait, 

az éret, mely résiéire illdlolt, 
Atleri'iiitik jötö ezreitek.

Szirtinket kétség ne gyötörje, 
Hintsen viyasit bajban szenvedőkre 
Hm/y a fájdalom, kin se örök : 
őliniliy termöbb lest a jövő földje 
Es a miliői fi lét "mind örökre 
Nynjtani fog áldást, örömül.

Pusztai titok.
Irta : Tömörkény István. 

Látó asszony.
Kocsival haladtunk el n kőiben, sűrű ha

tnak közűit.. A szölösiirkon igen Kic-i szöszke 
leány kiáll ránk:-

— Dicsőítessék a Jézus Krisztus. 
Mindörökké tinién.

Mul.uli. aki n lovakat hajija hozzáteszi : 
— Anyád miire van kicsikém ?
— Arra vnn a! • int a kisleány Hacsak- 

’Uyan éppen arr.il van az anyja Ki' vártáivá 
1''1 'kádunk a szóló alnc-oiiy .gyümölcsfái kai- 
*H|t. Munkában van, a faaljalinát szedi kosárba. 
K'"'sink zörög, du ő arra sem fordul, mi elégge 
c<odnlnto«. Ugy szokás ugyanis, hogy a kocsi

zörgésre kitekintenek, s Üdvözlik az elha
ladókat.

Azt mondja Maiadi ;
— Ez látta Nögr dyt?
— Micsoda Nógn ds ?
— Aki tavaly meghalt.
— Hat azt mindenki lathatta, amíg élt.
— De ez most lat la — veit Muladi — 

tegnap.
— A holt embert?
— Azt.
— Látta?

- Lát hí ám. Látta mönni . . .
A kocsi bálid lov hb 1 topp pl homokban. 

Az asszizUV szedi az almai s Mai fii állandóan- 
feléje tekint llneiie n , m . In'/oi o né l*nr  »<z 
sem szokás. Imgy ember koszon'sa 1 asszonyt. 
De ez más fajta as.->onv • ez tmpi a holtakat

J)e nem tekint errefe • •. Lelet. Imgy igy 
faalj-almn-szedés közit*  n is leikeklu I larsalko- 
dik.

A holtak fája. A síró ordo.
A pusztai tanító már mm mai gyetek- 

unokái vaun k. Igen derek es alkalmatos cin- 
bor. érdem’S a nevét förjeg\e n S n \ M ily is 
li.k Irvjak Valami 31 e> - • mlo óla laniija itt 
a tudományra azokat a m pekel, kiket somsuk 
es a törvén) Imzzax i zet Azt iimmljii a mohkor. 
Imgy a zákányt puszlasagh.in l.no t. lofutasim 
találkoztunk :

— Erdömös volna mar eljutni a holmk 
fájához.

Hol vr.n az ?
— Itt van mindjárt a Sir" erdő mellett.
— Hát oda elmerünk. A Sir - erdő nincsen 

messze, jó kocsin legföllehb hárem óra járás. 
Persze m-m párád*  s kocsis, kövér ló és vasteii- 
gelyll kocsi értendő, meri azoknak itt semmi- 
féle értelme sincs. Imnein e-ak- vékony kerekek, 
patkolallan lovak, szem.ii'o lg) meg meg le 
bet birkózni a homokkal.

A holtak fája szomorú emlék, állvón u 

nagy pusztaság közepén egyedül. Arra már 
nincs emberi lakás csak a szárnyék a barom
mal s az utánuk járó gulyások cserénye.

A kapás nzt mondja róla :
A grótfiak verődtek ott agyon a forra

dalom után.
Ez azonban nem igaz csak a monda tartja 

igy. a monda azt. is tartja, hogy testeikből nól 
a fn a puszta közepén és sokfelé eresztvén a 
földbe gyökeret, ma már tóbhedimigaval áll. 
Graczn Antal és Záhonyi János honvédőimig)ok 
sirjn ez. kik világos uhm a pusztában menekül
vén. pénzükért h’dált. szenvedtek. Bizonyos Czif- 
ra Zsemberi nevű juhász társaival Ölte le őkel,' 
s testüket erre n janiikul helyre vetették. Ott 
találták meg a pusztában még beljebb lakó ji>*»-  
hászok s elástak A nép ugy tnrlijn, órtnllanul 1 

I kiöntött vérükből nőitek sírjuk fölött a fák ami ‘ 
1 ugyan nem is lehetetlen, mert az egyedül álló 

fákat ily tájakon nem sz -kas ültetni, annak ai 
magja valamely madár szám' án jut oda. Annyit 
bizonyos bog)' senki sem tudja ültetőjük nevét.

Az tit oldalfelé meglehetősen szomoriu 
Virtidat előtt kell indulni, s esik nz eső*,  az m 

• nagyon furcsa permeleg, amely alig több a har- 
j mainál, mégis áztat. Még n kutyák sem ugrtnnk;. 
I csak jóval később, mikor már u n<-p- fölkelt és- 
1 vérvörös szemtényét vénivönli a halálon A In- 
i niió nagyon ismerős »• vhféken. lakja igen Imsz- 
; szú idő óin. a nevetve mond el régi dolgokat. 

Hogy m’csoda n)omolaságbniv kezdi-k n mezok. 
népét tanítani. Kétszáz foiint volt • gy é\ifize' 
tés feriál)"nkint iiivi-n forint javai. \ lxiro*m  járá# 

, pusziara meglette ; k »>r i- az iit -knr gyalog —- 
lm húst aktul enni M*  rt a fiz*té>höl  búsra nem 

j telt, efajta öröm csak akkor • r'»*.  ha meglálo- 
I gáttá 11 gulyásokul o I >1 holtak htja körül Azok- 
' nak mindig volt napon száradt paprikás húsuk 
í zticsltétmn Adlak egy marék)* 1. . .

E tájon öl'ék meg Ginczát és Záhonyit 
. Lutheránus pap volt az egyik, a másik luthe.rá- 
| nus tunitú kik örnngyságig viliék a nemzeti se-

mozgiiunak.il
jolib.it
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legyen az nemes szórakozás és nem rablótáma
dás embrr’ársának zs'be. oeruriikAn csnladia 
ellen Az oly.ni mulatsággal szeiubwn, mely Idő
ben e*  mennyiségben mértékét tart, mely nem 
billenti t' l egyedink vugy családok megélheté
sének mérlegét, nem lehet senkinek kifogása. 
Éppen e czálból alakulnak a városokban a kaszi
nók, hogy a munkában kifáradt elme társas 
Mór.tkuzas. kártya, biliaid vagy más szolid mulat
ság által felfrisílljön. Az ilyen mulatság nem is 
szenvedély, hanem az életnek mint egy természet- 
saerü követeimen.) «.

Azonban itt nagyon óvatosnak kell lenni, őriz- 
kelni kell iwí elfajulástól. Az úgynevezett hazáid 
játékok, melyek nemcsak az erszényt teszik koca
ként. do megviselik az idegzetet is. anyagi és 
erkölcsi pusztulásnak leintitek okozói, felhőtlenül 
elítélendők. Aki ennek bilincseibe engadte verni 
magát, reszket a kártya után, elhanyagolja hiva
talai, csakhogy ott gubbaszkodhassék a kártya
asztal mellett es nála ez többé nem élvezet, 
hanem pokoli szenvedély, melynek- egvedilli czéija, 
hogy mennél nagyobb összeget harácsoljon el 
játszótól sa zsebéből Szinte elundorodik nz ember 
az ilyen látványtól.

Azt tartja a közmondás: ..Mondj igazat, 
betörik a fejed * Lehel, hogy rajtunk is be fog 
teljesedni, de azért megmondjuk, ami szivünkön 
fekszik, mert használni akarunk, használni • ppen 
azoknak, kik hónapokon kérésziül kénytelenek 
sin) leni egy-két estei fosztogatás káros követ- j 
ke/menyeit.

Egy igen előkelő helyen, — nem nevezzük 
meg ez alkulon.m d hiszen úgy is mindenki tudni 
fogja, — rendkívüli inéi lekben elharapódzott a 
kát ty.aszenvedély Sem az időnek, sem 
nyiségnek nincsen határa. Százukat 
pár óra alatt olyan egyenek, a kiknek 
mévtil ez a summa koránt sincs aranyban. Ha ■ 
hármán, négyen ebéd elolt vagy déllllán. hivatal 
előtt vagy utána összejönnek, mindjut megindul . 
a knlaber, f- rbli vagy huszonegy. Xo este eztán , 
természetesen másként nem lehet. Kisebb és 
nagy -bb hivatalnokok egy pár nap alatt egész 
Havi keresményüket elvesztik. Ez nem egészséges ' 
állapot, az ilyenbe belesz dásilk van nemes .k u . 
hozzátartozóknak, hanem a törvénynek, a társa 1 
dalomnak, első sorban pedig a sajtónak köletas- I 
sege rámutatni azon tákbujr.**.  melyet ha fájdul- ' 
inas operát lóval is. de minden áron ki kell met
szeni a társadalmi elet testéből. Mert ha ilyen f 
megengedhető, akkor aztán ne csodálkozzék senki 
ha szaporodnak a Kecskeméthyek. ha megnxil- i 
mik a börtönök zárai olyan családok saijadekai 
előtt, melyeket csak nemrég tisztelet és nagyra 
becsülés k> ny esett

Miután művelt emberekről v in szó hisszük 
hogy magok a nvgkoppasztoltak is észre fognak 
lérni szel eteti. Ij<-s és j.iakaialu fij y elnu zlelé- • 
sülik u’nn Hisszük, hogy annak n különben elő 
kelő társaságnak a tagjai is közbelepnek, és 
nem fogják eng'dni hogy’adozatokul szedjen az 
nz intéz meny, melv tulajdonkénen atra van ' 
hivatva, hogy tagjaiba kedélyt és éle.kedvet önt j 
Bőn. Ili felszólalásunkkal Rikertll elemi ejt az 
eredményi, megkönnyebbült szívvel. p leső örÖ 1 
mel fogunk hálát mondafeii úgy rz intéző körök- 1 
n«k, mint « még most ugyan szenvedélyes és |

a in«n.\- 
vesztenek 

jövedel- 1

regben. Felvidéki ember mindkettő, másként 
nem lehetett. Alföldi ember ezeken a pusztákon 
abban az időkben aranyos ruhában, négy lóval 
sok pénzzel nem ment volna keresztül úgy, 
ahogy ók. fegyvertelenül. Tálán egy rósz pisztoly 
v<dt náluk mind össze, s Igy mentek neki a 
veszedelmes tájnak, s be is >záltnk nz említett 
Czifra Zsombori nevű emberhez, ahol ételt kér
tek, r. oly.n einle-rt. aki a Dunához vezető utat 
megmutatná. Valóság s ut ma nincs, mindenki 
arra lehetősen kopár mezőn. merre rö-
videbbnek találja. Czifránál azután jól megfize
tek az ételt, es ezérnát s tiit kérvén aranyakat 
variak ruháikba. Ez volt halaink oka Az itt 
élő 1*1111)01'  a vilagfolyasáról ma sem tud semmit 
sem. akkor mégkevesebbet. A mem külő sereg 
törzstisztjeiben csak a pénz-a urai látta a jtt 
hasz, mozi fajt« nép az erkölcseiről éppen nem i 
nevezetes. Volt egy ftiszolgaoiró a megyében. I 
iiki juhásszal fsuk akkor a|t szóba. Irt «*lébb  
ravagalta a h .1 b -lót. Úgy gondolkozván bogi ' 
bizonyé*  in v ni olyan tette amiért meg rdemli | 

Hat fV.ilia azután e| is vezette a kei em
bert a Duna hdytt a Imláibi. A banda, amely | 
éjjeli ”. nn-liek Vesiikben llljokut állt «. illegő le ( 
őket, s mindenüket elrabolni, Még -z arany I 
zsinatokat is leszedtek ruhájuktól. s férgek, i 
m dar I. />ákm ínyiul vetették n testeket Más 
p - főiek ásták azután el ezeket, úgy mondjuk 
11/-k - II kegx eleiből, haliéin arra legeltettek, s 
l t k l ••vy a Imit; k meggyIkolasáva] majd 
ók-i nusiiák. Igy eltenieiödöti a véres bőn. 
(Jiacz. i e< Záhonyit vai Ii tl<tk otthonaikban, sen
ki óiról aelU tudott, hogy merre vannak.

M iit számtalan más titkát a pusztának.

felsfi.'lalásunk miatt talán apprehensiós játékosok
nak, akik azonban előbb utób be fogják ismerni 
hogy jót cwulesedlük nekik.

Hírek
B U. É. K. Buldog újévet kívánunk lapunk 

t. slőfuetőinek olvasóinknak ós munkatársainknak.

Előfizetési felhívás- Jövö év január 
elsejével lapunk uj évfolyamba lép. Ed
digi sikereinkből merített ütibizaFominal 
álunk előfizetőink elé és kérjük támogatá
sukat megerősödött vállalatunkra nézve a 
jövőben is. Lapunk irányát, czélját ren
deltetését és azt az igazi missiőt, ame
lyet betölt, nem körvonalazzuk bővebben, 
hit-zen már ismer bennünket a nagy kö
zönség s e szempontból nyugodt önéi’- 

' zettel hivatkozunk eddigi működésűnkre. 
Pártoktól, érdek csoportoktól, egyénektől 
befohásolhatalliinul fogunk dolgozni mint 
eddig teltük : ezen túl is — városunk 

1 szellemi, erkölcsi és anyagi haladásának 
előmozdítására, felvirágoztatására S hogy 
a nagy közönség, annak fokozott kiváltai- 
imdmik annál inkább és tökéletesebb 

I mértékben megfeleljünk, lapunk tartalmát 
az eddiginél tetemesen meg nagyobb) juk 
s január elsejétől kezdve mar mint .\Ia- 
gyaror.-zág egt\ik legnagyobb vidéki heti 
lapja fogunk megjelenni mint oly lap, 
iP' lynck nem csak a helyi, hanem < r-zá- 
gos kérdésekben is döntő súlya lesz, ha 

’ “Zl lapunk előlizeiöi támogatásukkal s az 
által hogy ismerőseik kóréhén is terjesz
tik lehelöxé ingják lenni a jövő év
ben is. Ismételve kérjük tehát szives Iá- 

i mogatásukat és erre való közreműködé
süket. Tisziel(*ttrl.  a kiadó hivatal.

Legelső előfizetőnk. Két bele már, hogy 
‘ meghozni a p .sta a mi legelső jövő évre szóló 
1 előfizetésünket Igazi angyal ujjak küldtek meg

ható tatiujeléűl annak, hogy lapunkat és varosunk 
I dolgait, mily érdeklődéssel kísérik figgehiemel 
i a legtnagnssabb helyen is. ősz királyink me- 

nyiisszuny unokája a bűbájos s/épségü és ne
mes szivéről egyaránt híres főh 'rezegné. Erzsé
bet Maria boldogult, de népünk közölt annyi 
kedves mondában még mindég élő fit áh fin a 
mdiiii Rudolf trónörökös egyetlen leánya, a mi 
első jövő évi előfizetőnk. Kelle enn;l biztatóbb 

1 csillag jövőnk egén? Mi esik azt tudjuk, hogy 
i önbizalmunkat ez a magas elismerés száz, meg 

-záz perczentel hatványozta I
Uj anyakönyvvezetö A belügu\minister 

■ Kálix Viktor Isaszeg községi jegyzőt nnyiikönyv- 
i vezetővé nevezte ki.

Nyári vihar deczemberben. Gödöllő 
I felett vasárnap este valóságos nyári vilmr vonult 

ul. amely sütü xillámlás, égzengés kisérés ben 
I jégesőt és hatalmas záport zúdított a járó kelők

Ráday gróf derítette ki ezt is. Muladi kocsis 
szintén idős ember, gyermekkorában apja mellet 
e vidéken járt, a barmok után, tudja, mikor 
Ráday a sirt kereste.

— Vert a szó nagyon •iár abban az idő 
ben a bűnösökre — mondja.

Szava szerint a holtakat nz újaikon levő 
aranygyűrűk után ismettek meg, mikor a sirt 
fölástak. Akkor is ott. áll már a fa, amely iszo 
nyiitos tettére mindig emlékeztette Czifrnt, ha 
arra járt A kiludódás után be is vitte Radai a 
Tárba. Pólyák katinnákkal járt kint érte, s ahogy 
bevitték, soha többé elő nem került. Az ő ehü- 
nése m g már a szegedi vár titka maradt. De 
az ő sirjuból aligha fakadt fa.

E< a pár fa itt az einberhangtnlun mező
kön remik viilj hittassal van az amberre. Körül 

I a legteljesebb csönd. Madara nem nagyon van 
I az ilyen iáinak, itl-oit némely semjék«*k  mély- 
| >ogében lakik a vadkacsa, a gém s ellát ogat 
: néha a g-dy i mik ugyan csak szót dán áJlatok. 
! M' ssze a határ túlsó oldalán legel ngulya. Egy 

kicsit ^lombos h»dy az, ahol állunk. Már keri- 
| ies is van körűidre dirib-darab léczekbŐl. Az 
i ak icz csodalatos módon terjed. A pásztorok el 
| árkoltók, hogy ne menjen közéjük az álhit de 
I gxökorct •*r»'-*zt'-tt  az árokon kivlll is. ott ismét, 

fidülölte a fejét és törzseket nevelt. Ez .nind 
féloldali nőtt, s egyik oldalukon ninoaen hán
csuk

A biuom odajár a gulya bólhozzájuk dörgö- 1 
lözni'.

Meg igy nagy néha a törzsökhöz veti a 
hátát néhány etuber hogy el elmélkedjék régi 
történeteken. . . 

nyakába. Este 8 — 9 óra közt, tört ki a xihai 
mely Rákoskeresztúron, Csabán, Isaszegen Pé- 
czelen ál a fővárosból jött és a hirtelen felhó- 
szakadásszerü sápot egyszerre hömpölygő vízzel 
árnsztotn el az utczákat. Negyedórába tellett, 
mire elült a természot nagy háborgása, de rövid 
időközökben újra megsredt a zápor A levegő 
pedig olyan enyhe lett utána, mint nyáron, hsa 
tikkasztóvá vált és leazorult légréteget a hideg 
eső felfrissíti.

Sorshúzás. A gödöllői járásban 1881 év
ben született, e járásbeli illetőségű s az 1902 
évi fósorozásra felhívott I-ső korosztályú véd
köt elegek részére a sorshúzás G hlöllőn a köz
ségházamé 19 0 2. é v i J a n u ár hó Iáén 
d. e. 9 órakor fog megtartatni. A sorshúzá
sul) a hadkötelesek személyesen is megjelen
hetnek, s a maguk részére sorszámot huzlvtnak 
ami különben’érdekükben is ál.

Tűzoltó bál A gödöllői önkéntes tűzoltó 
testület karácsony masniipjan Gödöllőn, 
.Aranysa s" szálloda összes termeiben 
szépségverseny, nemzetközi világ pósta és kon
fetti dobálással egybekötött zártkörű tánezmu- 
latxágot rendezett, melyen nagy közönség vett 
részt. Derék tűzoltóink működő tagjai itt Is fé
nyesen működtek, sőt elmondhatjuk, hogy ugyan
csak ki tettek magukéin, mert a megjelent 
tánezra vágyó fehér népnek ugyancsak nem volt 
megállása és ideje a pihenésre, olyan szorgal- 
mnsan vitte tánezba a fárwdhabatlan rendezőség. 
A zenét Rtdics Sándor jól szervezett zenekara 
szblgáltntta.

Karácsonyfa ünnepélyek. Gödöllő 
mindkét óvodájában ! karácsony estéjen kará
csonyfa ünnepélyt rendezett a szeretet. A ne
mes szivii gyermek barátok adták össze reá a 
pénzt, hogy azok az apróságok is örvendjenek a 
JézUbíámik, kiktől az elet azt különben megta
gadta. H«*tvennyolcz  korona gyűlt össze a ne
mes czélra s mondanunk sem kell, hogy öaz- 
szeget az ünnep jószivli rendezői a lehelő leg
jobban fel is IrnsHuáhák. Volt ott. minden ami 
az apró szi\ecskéknek csak örömet okozhat. 
Czukor. játék, csecsei.ecsák a csillogó kará
cson) fakon, de ha-znos dolgok, meleg ruhane
műéit is azok rószére, akiki ól a sors még azt 
is megtagadta. Az ünnepély en nz óvódás gyer
mekek szülői is megjelölitek, valamint Gödöllő 
intőiig**n>iája  is nagy svamban.

Függetlenség A Kecskeméten eddig meg
jelent Pest megyei hírlap újévtől kezdve „F II g. 
g e t 1 e n s é g“ czim alatt ineg-nagyobitott 
alakban és sokkal teisxősebb formában jelenik 
meg. Felhívjuk rá 48 as párti olvasóink figyel
mét

Nyilvános számadás. A gödöllői óvo
dákban felállított karácsonyfákra ad-kosták: 
N. N 2 korona, Knpczy Vilmosáé 1. Garán 
Dánieh'é G 10, özv. Pólyák Lászlóim 1, Polner 
Lajos 10, Tegze Lajos 2» Cuery Ferenczné 2, 
Gáspár Istvánná 1, Jámbor Andrásaié 1, dr. 
Sebőn Gyula 9. Garán Dániel 2. Fenyő Muyerné 
1, Dinnyés János 1. Fridiék B^a 1, Go'd Ig
nácz L Kovácsevics Gyula 1, Neübauer Hugó 1, 
dr. Rosenfeld Sándorné 2. dr. Kiéin Józsefné 1, 
TrsztyAnszky Kálmán 1. S/entmiklóssy Béla 
fi. Prill József 1. Kovács Béláné 1. Blumenthal 
Manóné 1, S'iauszler Adolfné 1. Waller Samu 
3, Nemenánszky 2. X I.Born Józsefné 2, Stróbl 
Vilmos 5, Lizits Károly 1, Adám Ferenci, 
I, Alberty Pál 1. Glauber FülÖpné 3, Nyiry 
L*ijosné  1. Gőncxy Benőné 1. dr. |Székely 
György né 2, özv. Rnd-y Gedeonná grófné 6, 
Kapczv T"m s I. Wi'zel 1 koronát, Biüll La
jos 50 és Dului János 40 fiiért, ossz*  sen tehát 
78 ko’onát. Fogadják a nemes adakozók ez 
utón is a gyűjtők köszönjél és n kisdedek kik
nek adományaikkal örömet szereztek —háláját-

Kevés a posakiszli. Gödöllőn summa 
summáruin 2 mond kettő a levélszekrények 
száma. Ezek egyike a vasúti állomáson, másika 
p-dig a posta .hivatal épü »‘tén van s igy ezek 
közűi is csak az egyik számit tulajdonképen. Ez 
a dolog pedig lehet, hogy n levdhordó közegek
nek kényelme-, de a nagy köxönségni'k fnletle 
kényelmetlen U \van csak igy ál « dolog a pos 
tai érték jegyek ol’riisitásával. Ezt pedig igy 
tél időn — n időn .*»  Nomesánszkv féle dohány 
tőzsde be van zárva (az alvcgi lakosság nagy 
bánatára) csak a posta hivatalban lehet be
szerezni. Hát ez tarthat illan ál’apot és felhívjuk 
rá derék po h főn »künk l'igy»*lmét  s egyben 
felkérjük öt. hogy amern yiben szükséges : in
duson mo'gnlimit ai*ra  nézve Gödöllö lako-sága 
körében s találj-m módot arra, h)gy k-'rvénye- 
zés, vngy bármily más utón ezek a dolgok hí 
iltetékes pos’n igazgatósághoz eljussanak. Szó
val legyen közbenj írója ez ügyben Gödöllö kö
zönsége jogos kiv.mságának.

Polgári bál. A gödöllői polgári kör által 
rendezendő nz idei farsang ezen első fényi! 
mulatságii iránt már is uagy mm érdeklődés úgy
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Gödöllőn, mint a közel vidéken. Pénzeiről 
Aszódról, Túráról, Rákoskeresztúrról,' Isnsz. zrói 
,tb. sokait fognak áljönni reá. A rendezői,izet- 
ssg minden előkészületet megtesz n nagy sulii 
mulatságul, mely egyesíteni van hivatva Gö
döllő és vidékeitek polgárságát ósstály különb 
eég nélkül. Az elnökség felkéri u százas ren
dszó bizottság tagjait, hogy Jan. 4.én n bli|, 
megelőző napon mmél nagyobb számban jelen- 
j.nek üteg a polgári kör helyiségében tartandó 
Utolsó értekezleten. A meglepően díszes meg 
hívók szétküldése hétfőn f. hó 3(1 áa iog'megtör
ténni. Esetleges reklamácziók a kör elnökéhez 
tntézendők.

Tisztújító közgyűlés Pest Pilis-Soll Kis- 
Kun varmegye szombaton tartotta meg liszt 
újító közgyűlés l. A hini fószolgnbiró-vólaszlás 
ügye zajos jeleneteket idézett elő. A gviiRs 
lefolyása a következő volt: Beniezky Ferenez 
nyitotta meg a közgy illést j-ltwve n mai nap 
fontosságát, amikor i. vármegye újból megvá
lasztja tisztikarát. Elmondotta, hogy az eddigi 
tiszlviselfli kar hűen, n törvénynek megfelelőn 
a a közönség jogos érdekeinek szem előtt tartó 
sóval felelt meg u hivatásának, s abbeli remé
nyei feje'.le ki, hogy azok is, akiket most fog
nak megválasztani, teljes mértékben eleget tesz 
nek az állásukhoz esaloll igényeknek. Felszólí
totta a főispán Belhiágh Imre tiszti főügyészt 
és Fazekas Ágoston főjegyzőt, hogy foglaljanak 
mellette helyet adóig, amig a választás megtör 
teáik. Beniezky Lajos alispán az egész tisztikar 
nevében hálás köszönetét, mond a varmegye 
törvényi! ilósági bizottságénak nz eddigi bizalomért 
az abs,,an s a j-gyzói kar ezzel elh-gyfa a 
helyéi, lelépett az emelvényről s a varmegye 
pceo-ijét áladta a föügi éezm k. A kandidáló 
bízóimig h ítmuzainiiak. kihirdet.se nagy roczen- 
(tust kebelt. A teremben nagy lórin.. és mszgo- 
lód is keie:k"Zell. Krusznay F.-renez or-z. képvi
selő tiltakozóit a kandidáló bízó tság eljárása 
elleti. Podmaiiiezky Géz., báró basooló értelem
ben szól. Gu'ner Gyula államtiik.-ir szerint a 
kandiddá bizottság jelölést: itt kri'ikn tárgyává 
nem lehelő. Az elnökló főispán fölhívta Fazekas 
Ago.lon főjegyzőt, hogy a kijelölő bizoltság inog 
állapmlasnii Irijeszsz.' elő. Egyhaiignbtg. válasz
toltak meg újból alispánnak B-niczlv Lajost. 
Ki mla hivatván. megköszönte az njab'lmn illeg 
nyilvánuló bizalmat.

A lobbi föliszl viselői is egy hangul g válasz
tottak ni' g, csak a biai fős o gabiró all >áimk a 
belöliős.ml I,4it ki a rilr-r. A kandidáló bizoltság 
ugy anis Tahy Iván eddigi főszolg ibiról. aki el en 
a legközelebb niullImii panaszok melüllek fel, 
kizárta n jelölésből ,s helyette Gertin Imrei es 
Teszary Lászlót, jelölte. Az olnökló főispán kije
lenti, hogy n közhangulatai látva, Gei'eby Imrén 
’jtag.i alasztott löszolgabiró Erre ismét viharos 
fölkialiások hangzóitok „Eljön Teszáry- „.Szavaz
zunk!*  Az elnök: szavazni csak akkor i. hét, ha 
ezt írásban, húsz megvebizoltaági tag aláírásával 
kérik. Ekkor benyújtanák n szavazást keni iratot, 
innelyre nézve azonban az a kifogas merült föl, 
hogy csak akkor nyújtották be, amidőn i. többség 
kívánsága amnéziáivá toll. A főjegyző kezdi 
iololviu<iii a további jelölésekig Erre ismét kitört 
az. óriási zaj. Teszáry élietése mellett. Belhiágh 
Imre tiszti IkSitgyész: A főispán álláspontja tel
jesen iörvényes, (Nagy zaj. Éljen Tes-zárvl 
Szavazzunk!) Akik szavazást akartak, adlak vol
na be az eziránt való kérésüket a kellő időben.

I'azekas Ágost főjegyző: Gerely Imrének 
fozsolgabiróvó lörioiil nmgváhisztása után. (Óriási 
zaj Szavazunk!) Még háromszor, négys/.zr fogott. 
liozzá ti főjegyző a továbbiak előterjesztésébe.*,  
de ez sehogysem sikerült a miey lármahau.Vég- 
re több bixotsagi tag leértére,fFeszáry kijelentet 
te hogy n jelö éstöl visszalép Ez sem történt 
myo csönd ben. mert a Teszáry pártiak még so
káig xajongtnk, szavazást követelve.

A többi tisztviselő megvúlasxláan árulón 
egyhanguhig történt. Janisunk bán Knpczy Vil
mos föszolgnbiK) és Tahy Iván és Dées.\ József 
Molgahirák egyhangúlag lettek menvahszt.vH. 1

A t'ispnn ez alkalommal több tisztelet,h*mli  
ollasra is nevezett ki megyebelieket, igy G inni 
Dánielt tb. ügyészé Simonovits Balázst jíirasorvosá 
A megvHbiszlott tisztviselők letették az esküt. | 
Aziiinn Fazekas Ago>t főjegyző inotidoil szép 
köszönő lieszdet

\ • gül Telki .József gróf és Freysinger Lajos 
üdvözöltek az uj tisztikart.

A gyűlés után déli egy órakor látogatott 
bankét volt a „Hungária" bán,

Torkába lőtt. Ifj. Gnrczik János jómódú 
nszódi gazda f. ho 27 én éjjel péntekre viradóra 
“nxyilkobsági szándékból torkúim lőtt égj- rozs 
dat revolverrel. Életveszélyes sebével beszállí
tották Budapestre.

7783 szám, tkvi 1901 Érk. tmvb. 6 an.
Arvoresi hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir jbirósag, mint ik\i hálósig 
Közhírre teszi, ho.-y Wdiivurni János s neje e-» 
csal akozott társai vgivhajlatúkiiak Seydvíhelm 
hnnl é^Seydelhwl ii Rezső végrehajtást szenvedő 

| Hl ni 16484 K. 86 F, tőkekövetelés es jár iram i 
I végi eh íjtási ügyében a gödöllői kir. jbirósag i • 
| !eu ,evó 9 H ? ,n 0 r közeghez tartózó Sxi. 
■ Mihály pusztán fekvő s a csömör puszta szent 

inihdyl 173J sz tkvi betétben Síjdelhelm Emil 
1 •' 8*  pblhelm Rezső leven álló A f I —18 sor 

3103 1 3403 2 3403 3 3403 4 3403 5 3403 6 3403 7
3403 8 3403 9 3 403 10 3 403 113403 12 3404 1
3404 2 3404 3 3405 3406 4 és 34OI>|5 hr.-z. in
gatlanokra együttesen 2116 korona ezennel meg- 
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
es hogy a fentebb megjelöl: ingaO nők az /.9(Z2

Január ho tin délalölh l(J ómkor Csömör 
köt.titiháfánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási ár n nini is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók lartozaak az ingat
lan beesarának 10 százalékút készpénzben vagy 
az 1881 6 ) t. ez. 42 § ában jelzett árfolyammal 
számított es az 1881. évi n *vember  hó 1 en 3338 . 
sz. a. kelt m. kir. ig. min. rendidet. 8 § alma 
s egyébb ig. miniszteri rendeletben kijelöli 
óvadék kapus ért -kp ipiib m -« kiküldött kézéhez 
letenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 § a értel
mében a banutpeiiznek a bíróságnál elölugus 
elhelyezéséről ki d iton szabályszerű e-ismervényt 
átszolgahatni.

Gödöllőn, a kir jbirósag mint tkvi hatóság
1901, évi november hó Il ik napján.

Stróbl s. k. * i
7589 szá n ikvi 1901 ErK. oki. 25-én.

Az. asz.mli hitelbank és Iakai r kpénztái vég- 
rehajiatónak özv. Ördög Igmiczné elleni vegie- 
hajiasi üg\ ••ben.

Árvorósi hirdetmény 1 kivonat
A gödöllői kir. jbirósag. mim tkvi hatóság 

közhírre teszi, hon nx ■ sz< di hitelbank és ta
karékpénztár ”s csiihkozott tars.ii vénrehajta- 
lóknak özv. Ördög (giinczne szül Czakó Anna 
végrehajtást szenxedo elleni 1000 K tőkeköxe

i telésésj q- iránti véj»rehajia<i ügyében a i'ödöllői 
| kir. jbirósag i»‘rü'eién levő Túra község Mater t 

bait lekvő a túrái 1610 -z tkvi betétben A I 1. sor 
895 1 hrsz in x alánból és az azon épült de tkvi • 
lég még tel nem tűnte ett házból Ördög Ignácz- : 
né szül, (’z ik5 Xnti t fe|eré*z  illetőgégére ll»74 I 
korban ezenmd meg dhipiioti kikiaH -si nrb.«n az 
árverést elfőtt I d'e. é< i ;v a fen tebb megje
lölt ingatlan az /9^? éri .hinudrj.ő 17 én délelőtti 
10 órakor Tma k'i:-é/h Íréin il megt irtandó nyil«a- 
nos árverésen a megáll.ipiiott kikiáltási áron alul 
is ehnlatni fog.

Árverezni számi kozák tartoznak az in
gatlan Ih csarnok 10 százalékúi készpénzben 
vagy az 1881. LX t. ez 42 § ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881 évi november 
hó 1-én 3333 szám a. kelt in. kir igazságügy 
mini-zteri rendelet. 8 §>ában s egyéb ig. min. 
rendeletben kijelölt óvadékképea értékpapírban 
n kiküldött I özeibe*  letenni, avagy az 1881. 
LX. t. ez. 170 §a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges idhe yezé-eröl kiállított 
szabályszerű elmmervényt átszolgúltai-ni.

Gödöllőn, a kir jbiróság, nwint tkvi. ható
ság, 1901 évi novenber h • 4. napjait.
fV. H.) Stróbl 8. k IJr nljblró.

Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk.
M igas rmidelet alapján minden kereskedő árusíthatja és orvosi szaktekintélyek 

által njanllaiik a

József t á p -1 e a
Köhögés. melféjAs, nehéz létagzéh (aszthma). elnyélkisodAs ellen u

I- ső szánul lózsef táp-tea
(l doboz Ara- 50 fillér.)

Nehéz e néiítésnél, ezékszorulAsnél, bégyadt.agnil, tulhlzAanil és mint 
vértisztitö tóét orvosi szaktekintélyek ajhnljAk rendes használatra a

II- ik számú József táp-teát
11 doboz tini 50 fillér)

Viszonteladó nagyobb vételnél előnyben részesülnek.
Fö és társzóik Ilidén Vogler Józsei-nél, rak: Budapest VI. kér. Külső Vic«j ut 140 

Képviselete vidékre, minden városban aduk. 10-10

1901. V. 744)2 <zínth'»x I9i)| vgrh. 735 szám.
Árverési hirdetmény

Alulírott kildildöil bttoMigi xegívlmjló 
ezennel kózhirié teszi, hog\ a gmlölloi kir ja- 
i isbii <i-.imi.il 1901 évi V. 741 sz iinu v--gz.es •- 
vei dr. Suhapl.t István hpe>ii lig\ \. d nllnJ kép- 
vis It (iiissz >iii:iiiii Karol) vegn-li .jlntó részére 
Seb iii'-dh-chner Nándor v<-ü lehajlást szenvedőit 
ellen 6‘00 K. követelés és jár. erőjéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytan végiebájiasl szm- 
'•edettm-l lologhth 2286 K -ra l>< csidl ingósá
goki a i gödöllői kir. járásbíróság f- n’i *zámu  
vcgzésexel az árverés ohiumlcllekV.n. unnak a 
Bauer Mór 1796 k.. Marék József 321 k 80 f. 
Beliczav Béla 642 kor. és a többi felüifogbdi a- 
tbk követelése erejtőg is am> itnyiheit azok tör
vényes zálogjogot, nyriek volna, végrehajtó i 
szenvedett lakásait Rákos Szt Mihaly- ti leendő 
megtartására határidőül 1 9 0 2 ovija n u á r 
hó 1 3 napján délelőtt 11 órája tüze
lik ki,, mikor a biróilag l'-foglalt szobabútorok, 
zongora, tehenek lovak, kocsik, kávéházi le-ren- 
dev.es s egyeli ingóságok a legtöbbet igérőnetc 
készpénzfizetés mellett, szükség < setén becsároil 
alul rs » l fogunk mlnlni.

Felhivmnak mindazok kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követel*  sét 
megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, elsőbb
ségi brjelentéseiket az árverés megkezdéséig 
alulirt bírósági v-greh tjtónal vagy iráskui he 
adni, avagy pedig szóval bejekn-eni tartoznak.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi dec/.embet hó L2-fk 
napján.
(P H.) Trsztyánszky Kálmán s. k.

kir biroKÚgi végrehajtó. * II

1901 V. 96252 számhoz 1901 vgrh. 979 szám. 
Árverési hirdetm t»y.

Alnliiott kiküldött bír*  sági végrehajtó 
ez*  miül közhírré te-zi. hogy a gödöllői kir jaras- 
biró.-agtml 1901 évi V 962 >zamu v -gzésevei 
dr. Reieh Hamlet*  bpesti üg\\éd által k- pvwdt 
Frimlmann Farkas és trsa vegrehaj aló részére 
M uschm-r Rezső végrehajt sí szenvedett ellen 
88 K. 90 F. követelés és jár erejéig eln ndelt ki 
elégitesivégrehajtús folytán végrehajtási szenve
det uiellefogb.lt 3959 K.-ia b<c>ult ingóságokra n 
gödöllői kir j rásbiróság lenti számit végzésével 
a-, árverés ehemlehelvén, annak a Gynrc*ánszky  
János és trsai 8i>00 kor. Seyderhelm Richard 
12') > kor stb. fe|ii;foghihatók követelése erejéig 
is. ameiinj iheit azok törvényes x.-ilo jogot nv • r- 
tek volna, végrehajtást szenvedett lakasan Rá
koskeresztúron leendő megtartásóra határidőül 
1901 évi deczembf‘r hó 31 napján délelőtt
II órája r a tűzetik ki, mikor a biróilag 
lefoglalt szoba bútorok, kocsik, ló. cséplőgép és 
locomohilja s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
becséi on alul is el fognak adatni.

Felhivatnnk mindazok, a kik r* elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdé
séig alulírott bírósági végrehajtónál vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelentem tartoznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1901. évi deczeriiber 'hó 9-én. 
Trs&tyánszky Kálmán s. k. 

(P. H.) kir. bír. végrehajtó.

6>
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kihirdet.se
uiellefogb.lt
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Szölöoltványok
sxokvftűym illőségben.

A legkiválóbb 42 bor- es csemege fajokban faj
tisztán, teljes jótállással.

JÉ2 I ö k « i- i t «.
Gleditsohia csemeték és magvak 

Uradalmaknak, községeknek három évi tör
lesztésre is adatik.

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös korilés nevel
hető |>nr év alatt, rendkívül csekély kiadassa!, 
melyen nem hogy ember, de semmiféle ellát, még 
az apró nyilak sem hatolhatnak at. Minden ren
deléshez rajzokkal ellátott ültetési es kezelé
si utasítás mellékeltetik. Ezer csemete elég 

200 méterre — Ára (> forint-
ninreamoták ürl"si biztosítóUlUböüillU lüiv veltána! fogva, ennek tenyész
tése számos gazdaságban az utóbbi Időben rend
it)—20; kivlll elterjedt.
Színes fénynyomatu föárjegyzék ingyen és bér
mentve kiihletik minden rendelési kötelezettség 
nélkül. Az árjegyzésen kívül még egy olyan 
könyvet kap ezzel, ki azt címére ingyen és bér
mentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy 
család, a hol annak tartalmát haszonra no fordí
tanák, 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 : 
„Érmelléki első szölöoltvány-telep ‘ Nagy (iá

bor Nagy Ragya u. p. Székelyliid.

Előkelő bevásárlási források:
t't: I A .......- n-c \ A . nir •’enki nzonn.ilUj! Aranyozó, n.*- ..

* J u r e.skipSvotei. Hrot.
»i'.ig inttalt, templom.*  ! .1" síb hgy in cg ec»cttel 
80 > » Iliire*  míg Ir 1.50, ’ » 1 teres nngv üveg 3 Irt.

Spnrt csikked, gvern-ek j oekszerek. háztartási- és 
eb.-.Hő asxtal Miiéi-ck iitaz.i-- es beteg polákhoz való 
l.irgyak felől nagy, képes Árjegyzékét bermentve küld 

KERTÉSZ TÓDOR Budapest. IV, Kristóf tér.

NÖTHLING VILMOS magkereskedönél
Budapesten, Calvin-tér 9.

kaphatok a legjobb gazdasági, konyha
kerti, veteiuény- és virágmagvak. # 

SM3T Árjegyzék ingyen és bérmentve. ~*Q

BÚTOROK a leoagyitarúbblöl a legfinomabb 
kivitelig kgjutí nroi«66»n kap
hatók ugv keazpénrert mint 

részletfizetésre 

Ehrentreu és Fuchs Testvérek-n»i 
Budapest, VI., Teréz-körút 8.
KT Képes árjcgyxck Ingyen cs hermontve. IM

?.yai‘ Neusteín Fiilöp hashajtó-piruláit,
melyek évek óta kltünöeknek bizonyultak ea előkelő 
orvosok által könnyű hashajtó- és feloldo-szerűl 
ajan’tatnak — Egy doboz 15 pirula’ 30 ílllor.

Minden iryógyazcrtftrbHn kapható.

Neuslein-fsle gyógyszertár. Becs. I..PlanRengasss 6. 
i^rwaar ___________________ Vi

ÍÍEHLIAL KÁROLY
15

'£* *

Hazai ipar !

Dupla villanydelejes kereszt vagy 
poi11nn- B. b. Mimc.7. sz. Gyógyít 
bölllGgi és felüdit jótállás 
mellett: köszvény, reuma, 
astlima (nehéz lélegzés), álmat
lanság, fülzügás, nehéz hal

lás, epilepsia, idegesség, étvágyta
lanság, sápkór, fogfájás, migrén, 
tehetetlenség, influenza, ».ihimii>i 
idegbetegségnél. Azon ■ ig. akt hm.; 
xzii.c.un ait.il eg:e t- 45 nap nlatt meg nem 7 
azminni iisszaknrja .1 pénzei At.ol mar semmi 
haszn.-ll. ott kérem az <11 készül k. nu-t meelo e> 
meg v gv- k U' ó.lv.- ke
A kis készülék 4 kor. 
könnyebb beogsegeknei 

alkatit,irzun to 
A kő | «>n;i viaru-ítóhely

.. I ■ -c- li e’c-- el 1

as <» ■ a a j <> a«—21y » ■•«> •
■I kizárólag kitűnő külföldi gyártmányok 
" raktára és kölcsönző-intézet mmm 

Budapest, IV., Károly-körút 20.

sz. ki
gyógyul, 

, _. i.i>l mar semmi sem
i) készül ki-nii-t meel.i e'cl- i ; j 
s u ■ un biztos Itatásáról, a 

A nagy készül ík 6 kor. j 
idült i'iie s-geku I a.Knl- 

iiuixan ó M
‘Z.-tkü il "'át vet'el mgjr eb - td 

.. > v— n v i-*-c<  -i be - es kui í'l l re zere .

MULLER ALBERT 0 >

festék-, ksneze- és lakkgyár
ílFáVESa E. ésTs
— József fdlierczeg udvari szállítója, 
a magyar alltirrcsjlck

BUDAPEST, V.,.V.íOZI-ÚT 6. SZÁM.

TXo4-!

KURAS PÁL temetkezési vállalata
AüiXÓIM ».X.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivileiben. Adandó raktárt lart in i iitlen (<>!<■ kopoi-MÓkl.ől, £rcz, 
keinénvfa-, fényezett l'enyőf'a-koporsók minden nagyságban.

Szoba belilizatok, ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruliaban fák
lyával diwz.o-. trvnwx.koi--.j

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

<ivaszjoientesek esv óra nlntl szállittnlnak

Sajal készítésű <1 ióh i-u,VHz.ei'íi polm'iri l.niot-ok 
kaphatók a legolcsóbb szabóit álakon Aszódon, Kurás l’ál éulih-t- és iniibuior-iMZ- 

tálasnál.

~p - — -v v——m. V--.* z f J -. ■» f •<>——Mp ^'~-

\ is/oii ( imimí I <> k . I*< ‘<h<»zö í <‘l( ól <fcl<‘k iu<kll<*((,  k< »i*<  ‘m( ot nol* :!

..EMKE padiofénymáz!

- i-- r-_ -.

Magyar gyártmány!

Xeni kell osztrák, urai kell néniét, nem keli kllll'ól.li gyártmány. hanem vegyünk Berkes féle

„E A “
7 padi ó-f é n v máz t,

i............... * kiötlő k<»ziniivel(»<lp<i eudt szolgaiunk, mert 5 százalék
B iktslVb- ..EMKE- pailló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 

>z.ob;i|)ti<!l |. n\niiiz ; H’u "ii '-zni ikI s igy a fényezett szoba már | óra múlva h iszmilntbii vehető 
’/ob. p.ttiln f. I\inaz : szagiJan. t. hál nem kell >t kelleilH-lleti Terpriilin >Z1|gOt napokig a szobakbnn lür’ji. 

>z."b ip.iill feh\iii.iz : mosható, s száriura löt ülvo fénye még fokozottabb.
•zoli |ia<|iu |. n\ii az : \izlol nem l< sz f"l’OS. mint ti lobbi lakk
/"'• I' "li" f n\ii’.iz : lengét a Hib a h tsonló gyártmányok között legtovább tartja, lehat legtartósabb, 
"l'.'l'adl’t fény inaz.: ii\"g k'-imny séglivé válik, s íl’V legk-vésbbé kopik.

Z' b; p: tl'<> f< n\ ninz -/••r/'/t'l higilható.
/ól. |.a<|i<t it-n\in-z : kiiiinot ii alkalmas konyhabútorok • < inas erős használatnak kitett tárgyak mázolására 
zol’ .pttli" ó i.viliit': a rag tlns padlókul szai-izz.i teszi.
I k<4 -<>.*í.  iivoy. kórmotit v<» bárhová, kor.

víyállás és főeladási heh : í3orko3 Bertalan Nagjvariul — I
Turmix l’al vas kereskedő Újpest. Bergvr Vilmos .lász-Berény,

---ok *•<  -V. —V_ O> -l_.—-ok <c*  V. ■ -o) >►  —Í •K*-*--' —•—<Ó

8 igv tl.ijiik, hogy kitűnő legjobb ni'gytr gyártmány’ k t;»h ltunk s e mellett 
az EMKE" .javára sz.dcnl 

A Berke*  fele „KMK 
A Hmkes tele „KMK 
A Ben es f. le „EME 
A Hí kést, le „EMEI 
A B.'ikes fele ,E\IKI 
A H l .Síel- „EMKl 
A B'-t k s leie „EM K I 
A li- ik. s tele „EMKl 
A Bei ke*  tele EME I

fi

V h

............. liel.1 : Murozkó Endrfl l..-r..ske-I ... Hatvan, Elein Adolf Czeglétl. iá 
\ ilmnu .Ik/ lh-r.>ny, Bolüíi B. I’elef Mf,;- Szolnok. 21-őÍ Fi

Nyomatott az aszótíi kir.jnvitó-inlézet künyvnyonidájabüti ................ ...........

nzonn.il

