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Aszód és Vidéke
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
Egész évre . • I- kor. I Negyed évre. , ,3 kor, 
fel évre ... <>,.■! Egyes szám ára Üti fillér

Bérinentctlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

A részletlizlet.

A vagyontalan kezdő, vagy a ki az élet 
viharában hajótörést szenvedett és a kinek újó
lag kell ekszisztenciát alapítani; a kisiparos, a 
ki műszaki segédeszközök nélkül a gyári ipar 
tömeges termelésével szemben nem verseny
képes, és végül a szegénysorait család a részlet
üzlet által ahoz a lehelőséghez jutnak, hogy 
ipari tevékenységüket megállapíthatják és a szük
séges tárgyakat megvehetik. Bárha a szükséglet 
pillanatában nincsen elegendő készpénzük, mégis 
kapnak gépeket, ház- és mühelybcrendezési tár
gyakat és az ezért járó vételösszegeket aprán
ként utólag fizetik keresetük egy részéből.

A vétel c módja a vagyontalannak tagad
hatatlanul nagy gazdasági áldás. Ha minden el
adó tisztességesen járna el, a részletíizjct ezer 
meg ezer társadalmi bajt orvosolna. Ámde a 
legtöbb esetben az eladó csak az áruin akar 
túladni és vajmi keveset törődik azzal, vájjon 
az üzlet a vevőre előnyös vagy gazdaságilag 
szilkségcs-e? Mindenek" előtt drágán fizetteti meg 
magának a részletfizetés kedvezményét, szám
talan ügynök segítségével felhasználja azt az 
ingert, melyet a tárgyak könnyű megszerezhe- 
tése a vagyontalanokra gyakorol. Magas árakon 
ráoktrojálja olyanokra, a kik alig keresik meg 
kenyerüket.

alliszen nem kerül semmibe#, bizonykodik 
az ügynök, «és csekélység néhány fillért heten- 
kint félretenni#. Az adás-vételi szerződés nyom
tatott szövege alá lesz Írva és néhány olajnyo- 
nialu kép, egy értéktelen czifra tükör vagy va
lamely más csekély értékű tárgy belekerül a 
szegény háztartásba.

De csakhamar mutatkoznak a következmények.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Eelclős szerkesztő: Nyírj' Lajos,

Egy részletet nem tart be a vevő és az egész 
hátralevő összeg esedékessé válik. Beperelik a 
vevőt aránylag jelentékeny összegre, a peres 
összeg felszaporodik a perköltségekkel s követ- | 
kezik a végrehajtás.

A vevő elveszti képeit, tükrét, gépét es j 
azonfölül még csekély bútorzatát s vagyonát is.

így jutnak tönkre a részletüzlet által sokszor 
egész néposztályok. Egész csomó olyan ember 
tolakodott a részletüzletbe, a kik minden lelki
furdalás nélkül kiaknázzák a szegényebb sorsú 
néposztályok gazdasági gyengeségét és tapasz
talatlanságát. Ezeknek az elemeknek tulajdonít
ható, hogy a magában iidviis részlelüzlel teljesen ■ 
elvesztette hitelét, és ez idő szerint több ország
törvényhozó testületéi azon fáradoznak, hogy a 
részletüzletet úgy szervezzek, hogy a kizsákmá
nyolás ki legyen zárva.

Egészen eltiltani nem lehet, mert ez súlyos ' 
gazdasági hiba lenne. Nem szabad megfosztani i 
a vagyontalant azon egyedüli eszköztől, melylyel 
tőke és hitel hiányában magán némileg segíthet, 
sőt gondoskodni kell, hogy ez az eszköz meg
maradjon neki és csak a hívatlan elemek be
hatolása tétessék lelielellfnné.

Részletüzleteket nem volna szabad utazók, 
ügynökök vagy házalókkal kötni, mert ezek rá
beszéléssel még tapasztaltabbakat is oly tárgyak 
bevásárlására bírnak, melyeknek haszontalansá- 
gáról meg vannak győződve, s különösen könv- 
nyen bánnak cl a tapasztalatlan.munkással, föld
mívessel stb.

Csakis feltétlenül szükséges házi és ipari 
berendezési tárgyakat volna szabad részletfizetés 
utján eladni.

Egy részletnek meg nem fizetése esetén 
csakis az esedékessé váll részletet szabad /telelni.

A kereseteket kizárólag a vevő lakóhelyén

Szerkesztőség és kiailóhivatn : 
Aszódon.

Hirdetések
egyes-ég szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 

sora ii(> tiller. Í<l<'>tizct« óliknek nagy árengedmény.

vagy a legközelebbi városban levő bíróságnál 
szabadna benyújtani és más helyen beadott ke
resetek hivatalból volnának elnlasilandök.

A vevők kizsákmányolása szigorúan bünte
tendő volna, és a vevő tapasztalatlanságára és 
jóhiszeműségére való spekuláció, az árura és a 
fizetési módozatokra vonatkozó hamis állításoknak 
az üzletet semmissé kellene tenniük és az eladó 
elvesztene minden igényt a vevővel szemben.

Szorgosan szemügyre véve azonbanezek olyan 
momentumok, melyek minden tisztességes jog
ügylet kellékei, csak alkalmazkodni kellene hoz- 
zájok.

Minthogy azonban részletüzleteknél a vevő 
az eladóval szemben úgyszólván tehetetlen, kell, 
hogy őt ily drákói rendszabályokkal törvények 
védjek meg. Törvényhozásilag kellene segíteni 
tehát a hajon.

A gyalogjáró ügye.
Kövezünk, kövezünk! Es pedig - ó boldog adó

fizető polgára Ásóidnak - kövezünk mái szép néhány 
esztendők óta. Hogy pedig a te sáltól oly sokat szen
vedett bakkancsod ennek daczára oly gyakran ád mun
kát náladnál nem sokkal boldogabb czipész iparos pol
gár társadnak, hát ennek egyedüli oka az. hogy ez a 
bizonyos kövezés csak papiroson történik.

Bölcs kupaktanácsunk ugyan már annak rendi és 
módja szerint megbizottságolta az ügyet eléggé, pénz 
is akadna már rá onnan ahonnan, s mindezt meg is 
írták, el is zengették már sokan lantban, hegedűben; 
te csak egyet nem látsz tisztelt adófizető polgára 
világvárossá fejlődni indult falucskánknak: kőrakásokat, 
a melyekből majdan építendő lészen a nevezetes járda, 
vagy gyalogjául, (pedig kő nélkül tudvalevőleg bajos 
dolog kövezetét építeni i, s olyan urakat, a kik térdükön 
átkötött zsákszövetből készült térdeplővel, kezükben 
kalapácscsal arra engednek következtetni, hogy haj
landóságot éreznek magukban a gyalogjáró kövezésére.

T Á R C Z A.

Horthy Ferkó csinyjei.
Irta: Hollósy Mihály.

Ha szó esett valami jó tréfáról, ha szóba került 
"‘látni ötlet, a mi másnak bosszúsága, mérge. Horthy 
l'írkn nem sajnált semmi áldozatot érte, kerülhetett az 
hit tömérdek pénzébe, állásába, jövőjébe: mert az volt 
legnagyobb élvezete, ha valaki télsült és gyönyörköd- 
(“•tett a megrökönyödött ábrázatokban. Alig akadt a 

trnjéken valaki, ti ki az ő tréfája élét meg ne szidta

Cint 18 éves ifju az ötvenes évek elején a jó 
"reg 1‘auker bácsi, Gyöngyös város polgármesterének 
"ilt ■.<l|;ra becsült irnokja, mert a fürge észjárású, 
ügyes fiatal ember máskülömben dolgát kötelesség- 
tudoai végezte cl. Annyira megszokta maga körül 
“tikéi- bácsi, annyira megszerette, hogy nagy eset kel

tett volna ahhoz, a mi Kerítő iránti bizodalmát meg-

H'itént azonban egy szép napon, hogy l’auker 
midőn bejött a hivatalba, irnokja szokás szerint 

a nevére szóló leveleket, és távozik. Ahogy 
“'"Zott, nem ment tovább, csak az üvegajtó mögé, 
wehuzta a redőnyt óvatosan és pajkos mosolylyal leste 
PrlMzipálisa arczát.

I,..,. Polgármester sorban bontogatja leveleit, némc- 
• 'kitel dörinög valamit, olyikat az első sor olvasása 

felreveti, de végre egy nagy pecsétes, hivatalos 
ovcl kerül a keze közé,

. I Ilit ezeket mi a szösz leli ? — dörmögi l’au- 
“ram. de alig hogy olvasásába kap. olyan sárga 

_'"t lest a gépe, mint ü Sljrga viaszk. a pipit kicsik 
’zajiiboi. a hang elhal a torkán, s hiába betűzi újból és 

| ismét újra, nyugtalansága csak llőttön nő. Nagy lép

tekkel méregeti a szoba hosszát.
De hisz ez abszurdum! ... Ezt nem kívánhatja 

tőlem senki! -- dörmögi u polgármester felháborodva.
1 majd pedig fogja kalapját, botját, a levelet zsebre gyűri 
j és szalad, mint a kit a lelkiismoret kerget.

Legjobb barátjához. Szávoszt Mihályhoz futott.
Szávoszt uram csendes, jólelkü úri ember volt, a 

ki világélctéhen még a légynek sem ártott, ép e miatt 
annál nagyobb volt meglepetése, midőn a képéből ki
kelt polgármester berohant, nyakába borult, összo-vissza 
ölelte, csókolta, s csaknem sírva mondogatta:

— Misktim, édes jó Miskám! elvesztünk, elpusz
tultunk ...

— Nonol — kérdi barátját ijedten a meglepődött 
ember. - Hát mi történt veled, mi lelt?

— Oh barátom, én vagyok a legszerencsétlenebb 
ember a világon! Gyere Miskám. szökjünk, menekül
jünk, különben mind a kotten elveszünk.

De Jóska, kérlek ne bolondozz! - tör ki Szá
voszt bácsiból a türelmetlenség. — Beszélj világosan 

| barátom! Nem vétettem én életemben senkinek, a ki 
[ elém feküdt is kikerültem, hát akkor ki támadna rám.

Barátom, barátom, nem sejted, hogy eleteti 
forog veszedelemben ? ...

Ezzel előrántja a polgármester a nagypecsétes 
Írást.

— Látod ezt a levelet?
— Látom.
- Tudod-e, ki küldte?
— Nem én.

Akkor Iliit olvasd! - Átadja a levelet, az öreg 
Szávoszt feligazitja szemüvegét és lenhangon olvasni 
kezdi:

»Ó felsége a császár nevében. Meghagyatik fej
vesztés terhe alatt l’auker József Gyöngyös város pol
gármesterének. hogy felségsértés, lázitás és összeesküvés 

bűnében vétkesnek bizonyosodott Szávoszt Mihályt e 
levél vételétől számítolt egy huszonnégy óra alatt kötél 
által sajátkezűig végezze ki s erről a császári kormány
nak haladéktalanul jelentést tegyen ...«

Nem bírta tovább olvasni az öreg, kihullott a levél 
keze közül s halálra vált arczczal bámult barátjára. 
Beszélni akart, ajka mozgott, de hangot adni nem birt. 
Lábai megrogytak s erőtlenül hanyatlott a székre.

Oh Miskám, kedves szeretett Miskám, mit kö
vettél el. mit tettél! jajdult fel a lesújtott polgár
mester. Vallj be mindent tövéről hegyére, gyónd 
meg igazán, hogy igaz alapja van-e a rettentő bűnnek, 
a mivel vádolnak.

Egyetlenegy szó, egy betű, egy tollvonás sem 
igaz abból! nyögi Szávoszt. a halálos verejtéket tö- 
rölgetve homlokáról. — Ártatlan vagyok, mint a ma 
született bárány. Isten itélőszéke előtt sem mondhatok 
egyebet.

- Oh. sátánbeli fajzat! — siránkozik l’auker 
uram. - A pokol súgta be a legfelső helynek azt a 
gondolatot, hogy egy ártatlan embert testi-lelki legjobb 
barátjával végeztessen ki!...

Amint igy tanakodik a két boldogtalan öreg, csak 
betoppan ám Szávoszt felesége, egv javabeli kardos 
asszony, a kiben elhiil a vér, mikor a két összetört 
alakot megpillantja.

- llát magukat mi leli?
Semmi.

- Hiszen olyan a szülök. mint a kit a koporsó
ból kiforgattak ! .. .

— Hát no .. . hát semmi bajunk.
Ne ötölj-hatolj Miska, mert látom a szemedből, 

hogy nincs renden a szénád.
A két megszeppent öreg nem akarta az asszonyt 

megijeszteni. Himeltek-hámoltak. igveke; *••!<  szegény 
fejük II dolgot eltagadni, de hiába!.'., az asszony ki- 

vette belőlük az igazságot, mint a vallató bíró.
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Tén>' az. hogy fontaink gyalogjáró tekintetében 
mizerabilisek. a mellé kutczakról ne is szóljunk. Meg a 
vasúthoz vezető út gyalogjárdája sincs karban tartva, 
pedig azon minden idegen, ki városunkat valami végett 
felkeresi, megfordul. Hogy milyen benyomással távozik 
városunkból azután, meg hogy milyen fogalmakat sze
rez közigazgatási tényezőink munkálkodásáról, cselek
vési képességéről és szakértelméről, az elképzelhető.

De elképzelhető az is. hogy nekünk magunknak is 
milyen a véleményünk mindezekről, a kik különben 
evről-évre befizetjük pontosan útadónkat is. községi 
pótadoinkat is. betegápolás-, kutya- es a többi minden 
czimen es néven követelt es beszedett adónkat is. es 
mindezek fejében mit kapunk városunktól ? Semmit! 
A közbiztonság, a köztisztaság, a közegészség stb. stb. 
szóval: mindazon ügyek. melyek közigazgatási kezeles 
alatt vannak, a lehető leggyöngébb lábon állanak ná
lunk. falán sehol a vármegyében úgy. mint itt. Hogy 
ez miért van igy es miért nincs másképen, arra is ké
szén vagyunk a válaszszák Mert a városi közigazgatást 
ellátni hivatott tisztviselőink túl vannak terhelve az 
állam által munkával. A különféle állami munka több 
dolgot ád nekik s több idejüket veszi igénybe mint a 
községi munkák. Maga az adónyilvántartás kezelése 
több embert foglalkoztat és von el tu lajdon képen i hi
vatásától. a községi munkatol. Az anyakönyvvezetés, 
a megkeresések, kézbesítések, különféle nyilvántartások 
cs könyvvezetések is tetemes munkát okoznak községi 
hivatalnokainknak, úgy hogy kivaló qualitásaik cs nagy
szorgalmuk daczára sem képesek pontosan ellátni hiva
tali teendőiket. Okozni tehat őket azéit. hogy gyalog
járónk ügye és más hasonló nagy fontosságú, a köz
ségi közigazgatás körébe vágó ügyek megfeneklenek. 
egyáltalán nem lehet, inkább okozható es vádolható 
mulasztással képviselőtestületünk cs elöljáróságunk, mert 
az ő kötelességük lenne az ügyeket napiienden tartani 
es oda hatni, hogy polgártársaik ne csak kötelezettsé
geik teljesítésére szorittassanak, hanem jogaik gyakor
lásában is támogattassanak a község hivatalnokai által.

Gödöllő lakbérszabályzat-tervezete.
Közti: Elefánty Béla, uiougyi kuzségi jegy/".

1. Jj. Gödöllő nagyközség területén a lakbéiieti 
ügyekben a felek szerződési joga nem korlátoltatik,
de amennyiben bérleti viszonyaikat szerződésileg más
ként nem rendezték, a szabályrendeletben foglalt hatá
rozatok érvényesek.

2. Jj. A lakbérleti év május hó első napján veszi 
kezdetét.

3. §. A lakbérleli félév nyári es téli; az első; 
május elsejétől november hó elsejéig, a második: no
vember hó elsejétől május hó elsejéig tart.

4. A lakbérleti negyedévek május hó 1-én. 
augusztus h<> 1-én. november hó 1-én és február lm 
1-én kezdődnek s a következő negyedév kezdetét meg
előző nappal végződnek. A három negyedév ezen 
negyedévek szerint számittatik.

5. ij. A nyári lakásul kibérelt helyiségekre vagy 
lakrészekre a nyári idény május hó elsejével kezdődik 
es augusztus hó 30-ik napjavai végződik.

ti Jj. A lakbér negyedévenként előre, legkésőbb a 
negyedév második napja déli 12 órájáig fizetendő, még 
azon helyiségektől is. melyek te nézve a felmondási idő 
negyedévnél hosszabbra szabatott.

7. ij. Nyári lakások lakbéré a lakás elfoglalása 
napján az 5. jj-ban megállapított idényre egyszerre é> 
cgv összegben fizetendő le.

8. A bérleti szerződések Írásban vagy szóval 
köthetők, s azoktól, akár adatott foglak), akár nem. egy
oldalúkig visszalépésnek helye nincs.

9. jj. A bérleti szerződések, más megállapodás nem 
leteheti, egy évre kötötteknek velclmeztetnek. miért is 
ily esetben bérbeadó és bértói csak akkép mondhatnak 
fel. hogy a lakás cs egyéb bérhelyiségek a szerződési 
idő kezdetétől egy évig használandók, mi alól csak a 
nyári lakásul béieít helyisegek képeznek kivételt, melyek 
más megállapodás hiányába.' május hó 1-étől augusztus 
hó 30-ig használandók.

10. §. A lakások, illetőleg ezekre vonatkozói szer
ződések felmondása rendszerint a 3. ^-ban megállapított 
negyedevenként a kiköltözést megelőző negyedév első 
napja délutáni Bórájáig történhetik; azonban a február 
elsejével kezdődő negyedévié felmondásnak helye nincs.

11. jj. Egyéb helyiségek, illetőleg ezekre kötött 
bérleti szerződésekre nézve, u. m.:

") holtokra, iparüzleti helyiségekre, magtárakra, 
raktárakra, borpinezékre;

l>) ügynökségi, vagy kereskedelmi irodákra;
d fogadókra, szállodákra;
dl kávé házakra ;
<■/ vendéglőkre;
/) sütőhelyekre, valamint az ezen helyiségekkel 

együttesen kibérelt lakásokul, raktárakra, pinezékre. pad
lásokra. istállókra es más házrészekre;

i/l külön kibérelt s bármifele czélra szolgáló pin- 
czehelyiségekre a felmondásnak a kiköltözést, illetve 
kiürítést megelőzőleg félévvé) meg kell törtennie, és 
pedig vagy május hó. vagy november hó első napja 
délutáni 6 órájáig.

12. jj. Egy év felmondási idő állapittatik meg a 
közhatósági hivatalok és tanítás czéljaira szolgák) he
lyiségekre. továbbá hatóságilag engedélyezett magán 
jótékony intézetekre, gyógyszertárakra, ide értve az 
ezzel kapcsolatban kibérelt összes lak- vagy más helyi
segeket is. A felmondásnak ez esetekben május vagy 
november elseje délutáni 0 órájáig kell megtörténnie.

13. ij. Hónapos szobák s általában hónapos bél
ietek felmondása 15 nap. és pedig minden hónap elseje 
cs tizenötödike délutáni <> olajáig állapittatik meg.

14. Jj. Más megállapodás hiányában a hónapos 
bérletek egy hónapra kötötteknek vélelmeztetnek. mell
idő azonban a felmondásig hallgatag akárhány hónapra 
meghosszabbítható.

15. ij. Ha valaki ugyanazon házban egyidejűleg 
vagy különböző időben- kibérelt több bérleti helyiséget 
p. o. lakást, boltot stb. bír bérben, ezen bérleti helyi
segek felmondási ideje kübánböző, ily esetekben vala
mennyi bérlett helyiségekre mind a bérbeadó, mind a 
béilő a leghosszabb tartamú felmondási időt számíthatja.

KI. §. Ha a lakbér rendes illőben ki nem fizette
tett. a bérbeadónak joga van a szerződési vagy szabály
rendeleti felmondási határidőn túl is a legközelebbi ne
gyedévre bármikor felmondani; sőt ha a lakbér a folyó) 
negyed utolsó*  napjáig sem fizettetett meg. akkora bérlet 
a negyedév végével még azon helyiségekre nézve is 
lejártnak tekintetik, melyekre nézve negyedévnél hosz- 
szabb felmondási idő van kikötve vagy meghatározva, 
cs a bérlő a bérbeadó kívánságára még azon esetben 
is azonnal kiköltözni tartozik, ha a kiköltözés február 
elsejével kezdődő évnegyedre esnék.

17. A felmondás szóval. Írásban ajánlott levél

ben és más alkalmas módon, vagy magán-uton. vagy 
kir. közjegyző, vagya kir. járásbíróság által történhetik. 
A magán-uton felmondó felnek joga van a felmondás 
megtörténtéről írásbeli elismervényt kívánni. Ha a fel- 
mondást szenvedett fél ily elismervényt adni vonak< 
nék. a felmondás két tanú jelenlétében is történhet: 
kik a felmondás megtörténtéről kívánatra írásbeli tani 
sít vány t állíthatnak ki.

18. §. A bérlet lejártával a bérlő a helyiségekből 
kiköltözni tartozik, ellenkező esetben a mulasztási) 
eredt károkéit és kötelességekért mind a bérlemény t 
lajdonosa. mind az uj bérlő irányában felelős.

19. jj. A bérlő a beköltözést az év, félév, vag\ 
negyedév első köznapján reggeli 8 lírakor megkezd-?.; 
jogosult. Ez időben tartozik az előbbi bérlő is a ha./ 
vagy lakrészek kiürítését megkezdeni és szakadatlan 1 
úgy folytatni, hogy a helyiségek felerésze az első nap- 
az uj bérlőnek teljesen rendelkezésére bocsáthatói legye 
A kiköltözésnek e szerint, az ünnepnapot nem számítv. 
két nap alatt meg kell történnie. azonban a csupa:: 
egy szobából állói lakás vagy más helyiség az el ■ 
napon teljesen kiürítendő.

(Polytutjuk.)

H I R E K.

A menyecskék bálja. Soha olyan fényes mulatsá
got ! Károlyi spiritusz-gázlángjainak nappali' világosságot 
terjesztő fénysugarai megtörtek a sok. boldogságtól ra
gyogói. bájos női arezon. az egyszerű, de annál ízlése
sebb toiletteken s a remek mívű, nagy értékű, csillogó 
ékszereken. Este fél 9 órakoi kezdődött meg a felvonulás. 
A fogatok egymást érték, újabb és újabb előkelő ven
dégeket. szép menyecskéket és leányokat szállitván a 
nagyszabású mulatságba. Este fél tiz óra, mikor e so
rokat Írjuk, és a felvonulás még egyre tart, bár a bál
termek is elég népesek már. S konstatálnunk kell, hogy 
a rendezőség, különösen a női tagok, igazán kitesznek 
magukért. Nem érkezik vendég, a kit nem fogadnának. 
E pillanatban gyújtott rá Béla czigány az első csár
dásul. De siessünk! El innen! Mert vár a gép és a 
szedők kérik a kéziratot. Ez a mi sorsunk, a közélet 
páriáié. Mikor mások megkezdik a mulatságot, mi be
fejezzük és szomorúan távozunk, mert vár a kötelesség 
s mert a nagyközönség másnap várja — a legfrissebb 
híreket. Tehát eau revoir! A viszontlátásig!

Közbiztonság Gödöllőn. Folyó hó 15-én délután 2 
(kakor Csömör József vérségi czigányt megtámadták 
Gödöllőn az utczán és egy kalapácscsal elverték. A 
tettes még nem került kézre, és Csömör állítása szerint 
minden ok nélkül történt a támadás, a mit bizonyítani 
latszik az a körülmény is. hogy Csömör nem ismeri s 
azelőtt sohasem is látta támadóját. Ez az eset különben 
szép világításba helyezi közrendészetünket és Gödöllő 
közbiztonsági állapotait is.

Az aszódi takarékpénztár közgyűlése. Az aszódi 
takarékpénztár alaposan ráczáfolt mérlegével azon min
den alap nélküli híresztelésekre, melyek felőle az utóbbi 
időben lábra kaptak. A 2.654.902 kor. 24 fül. évi for
galom mellett egész csomó) különféle czimeken teljesitett 
előldg levonása után 12,000 korona tiszta üzleteredményt 
mutat ki. a mi — tekintettel a múlt év rossz viszo
nyaira s az intézetet tényleg ért. de az igazgatóság által 
nagy tapintattal lebonyolított veszteségekre — igen szép 
eredmény, s mint értesülünk, a vezetőség ezen eredmény-

Az első pillanatban az asszony száján is kiszaladt 
a aJézus Máriám!«. szivére futott a vér. — de azután 
talpra állt s hitetlen kifejezéssel nézett a két boldogtalan 
alakra.

Bolondok maguk, bolondabbak, mint a ki bür
kön él.

Megmutatták neki az Írást.
Ez meg a párjuk. Egy bolond százat csinál. 
Elég baj. sóhajtja Pauker uram. hogy 

ma már bolond az egesz világ, és hogy bolondokra 
bízzak a becsületes magyar ember életét cs vagyonát.

Hat aztán, ha igy áll a dolog, mihez folya
modnak '•

Jaj liam. már én gondolhozni sem tudok. - 
szolt Szavoszt lehorgasztott fővel.

- Bizony nincs más módja, csak a szökés ha 
segíthet. Csomagolunk és meg sem állunk az ország 
határán belül.

Hogy meg szöknek, mint a gyolcs emberek? 
. . Azt szeretném én megérni, a ki az én uramnak 
egyetlen hajszálát is meggörbítse! .. . Micsoda emberek 
maguk ?

— A törvény törvény! A hatalom hatalom! 
nyöszörgi a polgármester.

— Csakhogy az a törvény is csak addig törvény, 
inig az igazság szolgálatába szegődhet. Hiszen a futó
bolond is elismeri, hogy szemenszedett hazugság az. a 
mivel az uramat vádolják!... Persze maguk belenyu
godnak ebbe, a helyett, hogy igazságukat erezve tisz
tázzák a dolgot. Csak siránkoznak tehetetlenül, mint a 
tetten ért gyerek. Szégyen, gyalázat!

Ekkor már a kétségbeesett Szávosztot a hideg is 
rázta. A kiállóit halálfélelemtől megbetegedett s ágyba 
fektették. Az asszony pedig az ói egészséges észjárásával 
azt tanácsolta, hogy keressenek fel egy valamivel oko

sabb embert, mint a milyen Pauker uram, és kövessék 
annak az utasítását.

De honnan böngésszük elő Gyöngyösön azt az 
okos, bölcs embert, a ki keresztüljár Pauker uram tu
dományán ?

Eltol a Berkes Gyuri, az agyafúrt ügyvéd, a ki 
mostanában került haza Kufsteinből, a hol a császári 
kormány nagylelkűségé folytán csupán csak három 
esztendőt töltött el a hazaszeretetért. Nagyeszű ember 
Iliiében állott, nemcsak Gyöngyösó>n. hanem egész He
vesvármegyében.

Megyünk hozzá. Majd felokosit az bennünket, 
- vigasztalódik az asszony.

E lépéstől azonban Pauker uram húzódozott leg
jobban. Nem is csoda. Az az ember hírhedt rebellis, 
szálka a kormány szemében, s ha valaki besúgja, hogy 
a polgármester személyes vizitet tartott nála, menten 
porbe fogjak ot is felségsértés, összeesküvés, meg a jó 
cg tudja, miféle elképzelt indokok miatt.

De Szavosztné asszony nem az a teremtés volt, 
a ki tagit; a ki feltett szándékát végre ne hajtsa . . . 
Bizony Pauker uramnak, ha kénytelen-kelletlen is. bele 
kellett harapnia az éretlen vaczkorba.

Berkes Gyuri mikor mar meghallgatta a panaszt 
cs Végig betűzte az írást, akkorát nevetett, hogy csak 
úgy rengett a tető. Ilyen bolondot még a német sem 
tesz. Kihallgatás, törvényülés nélkül elítélni valakit és 
polgármesterre bízni a Imhér szerepet...

Mikor kapta e levelet, bátyám?
Ma reggel. dünnyögi Pauker uram savanyu 

abrazattal. Nem Ízlett neki, hogy a fiskális oly nagy
szerűen mulat az ő vigasztalhatatlanságán.

- Megnézte bátyám uram a borítéko l a posta
bélyeg keltét ?

Sohse néztem én. Látom, hogy a kormány 

hivatalos borítékja; száz is megfordul a kezem közt 
| esztendőn át. és benne van a dátum.

- No bizony, bátyám uram ... Dohát nézze csak 
a borítékot! Ezt a levelet ezelőtt három héttel adtak 
postára.

Nagyot nézett az öreg.

•- Ki veszi át e leveleket? — kérdi tovább Berkes.
— En magam.

— A postástól ?
Nem. Horthy1 Eerencztől, az Írnokomtól, 
ügyvéd ismét elkaczagta magát. 
Sok lehet annak a füle mellett. 
Nagyon jóravalói, ügyes, megbízható ember. 

Ingja Eerkij pártját az öreg.

—- Latom, uram bátyám. Megkenték azt minden
féle hájjal!... Annyi bizonyos, hogy e levél borítékot 
a császári kormány küldte, de az is bizonyos, hogy 
bélését Gyöngyösön Írták és csereberélték össze. E 
mivel e leveleket Horthy Eerkő kezeli, semmi sem bi
zonyosabb, mint az, hogy az ő révén kerültek e som’: 
c borítékba, hogy tréfát űzzön urambátyáinékból, a m: 

ahogy látom — sikerült is.

Ilejh. azt a kóczmadzagból szőtt hamis mi- 
voltjat a zúzájának! — pattan fel a polgármester. ■ 
egybe úgy nekipirosodott, mint a haragos pulyka. 
Agyonütöm, kitaposom a lelkét!

1 Eogta kalapját, botját és elrohant, hogy most már 
Szávoszt barátja helyett Horthy Ecrkót végezze ki.

Kereshette... Hol járt már az akkor! Talán v.i- 
• lahol a hetedik határban. Otthagyta a szép és jó) állást, 

mit sem törődött vele, csakhogy az ő csinyje sikerült.
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lesz

ív „rekrelcse nagy megnyugvást kelten az idegen ele 
,„el<rel terjesztett alaptalan hírek által telizgatmt ,c-- 
vcn.vi-vloii.-l es betewkncl, ,.ik uz egyensúlv Hvvn 
telje- helyreálltát latvan, ismét teljes bizalommal visel
teméit agy a bank, mint annak vezetősége iránt • a mi 
kiilreibeii természetes is, mert sziikségképeiii dnlogn il- 
űrt. , vgy ily regi és minden időben szolidan vezetett 
pénziitlé. elitéi azt. hogy az esetleges nehéz, válságos 
időkben :s szilárdan, biztosan állja meg a helyet.

mié. cl í. é. márczius 3-án délután 3 inakor fu»ji 
.„cgtariani rendes évi köz ülését, mely iránt nemes'ak 
V(,,doi hanem szeles kömén és a messze vidéken is 
...uv érdeklődés. S mint értesülünk: az intézel rész 
i evesei közt mozgalom indult meg. hogy köszönetii- 
ket fejezzek ki a közgyűlésén az intézet vezetőségének 
eredménydlis es szerencsés működésűkért.

Parkírozás Gödöllőn. A Ecrenez .lózsef-tér parki- 
ruza-.u - megírtuk már -. hogy a földmivélésügvi 
miniszter rendeletéből, annak a várossal kötött szerző
dése alapjan. elhatározták. A gyönyörű angol paik be
rendezését áptilis elején ha az időjárás megengedi 

meg fogják kezdeni. A gödöllői kertészet üvegházai 
már telve vannak csemetékkel, melyeket majd ki fog. 
Italt ültetni a létesítendő új parkban, mely egy ujabh 
vonzereje fog lenni előreláthatólag -. Gödöllőnek. Az 
Erzsébet-út jobb oldalának a parkírozása is befejezett 
dolog. S nagyon valószínű, hogy a tavaszsznl ezt a 
kerti munkálatot is meg fogják kezdeni. Mindenesetre 
jó lenne, ha a kertészet minél hamarább hozzá kez
dene a munkához, mert sok nálunk a munkanélküii 
napszámos ember s akkor legalább keresethez juthat
nának.

Talált hulla. Sztukoveczky János czinkottti lakos 
c iio 18-án délelőtt a czinkotai erdőben egy ismeretlen 
hullát talált, melynek jobb halántéka meg volt lőve, 
mellette egy hatlövetű revolver és egy tükör feküdt' 
A holttest zsebében talált állatorvostanhallgatói arez- 
képes igazolvány alapján megállapittatott. hogy az ön
gyilkos Schöfner Jenő zombori születésű állatorvostan- 
hallgnt". ki már két hete eltűnt szüleinek Budapesten, 
az Ót oda-utezabnn levő lakásáról; szentely'azonosságát 
különben sógora: Lovászi Márton országgyűlési kép
viselő is igazolta. A szerencsétlen véget ért ifjú elme
bajos volt s valószínűleg ily rohamában követte el az 
öngyilkosságot.

A nöemanczipáczió Gödöllön. Ne mondja senki, 
hogy Gödöllő nem halad a világgal, hanem olvassa el 
az itt következő apró hirecskét, melylyel bebizonyítja 
a gödöllői polgári kör, hogy vezető szerepre van hi
vatva Gödöllő társadalmában. Ez a fiatal egyesület - - 
melynek tagjai száma már 200 körül van -- legutóbb 
három előkelő gödöllői hölgyet vett fel tagjai sorába 
- pártoló tagokul. Gratulálunk az egyesületnek ezen 

ajtóshoz. a melytől egy lépés van már csak az első 
gödöllői önálló női klubhoz.

Követésre méltó nemes példa. Esterházy Miguel 
gróf, a ma is daliás öreg katona, a ki 1848 előtt a 
hadseregben főtiszt volt, a szabadságharezot pedig mint 
Imszarszazados küzdötte végig, élethossziglan felaján
lotta honvéd-nyugdija felét a 48-as emlékeket kegye
lettel gyűjtő kolozsvári orsz. történelmi ereklyemuzeum- 
nak. I gyanezt tette Símig Rezső honvéd-tüzérhadnagy 
Kalocsáról, a kit a múzeum hazafias irányú működése 
lellelkesitett. — Esterházy Miguel gróf most lapunk 

utján is kéri egykori bajtársait példája követésére és 
mra, hogy alapítványokkal es hagyományokkal tegyék 
lehetove azt, hogy anyagilag is erős vár.: legven a 
múzeum a nagy idők emlékeinek, mert az üteg katonák 
halandók, de az eszmének örökké élni kell, s kell, hogy 
en.ven egy erős intézmény, a mely az öreg katonák 
Italait megvető törekvéseinek emlékeit fentartja. A ha- 
z.ilias eszmekért lelkesedni tudó tanuló fiatalságot em
lékezteti márczius lö-ike megünneplésére. Arin is kéri 
"Iret, hogy kövessék azokat az elveket, miket minden 
középiskola önképzőkörének a múlt év szeptember ha
vában külöii-külön megirt Végit Bertalan, a ma uti-ik 
evet betöltött öreg ezredes.

A hálás férj a következő bizonyítványt irta, me
lyet t. olvasóinknak ezennel megismételünk: sMélyen 
tisztelt Müller ur! (Budapest, V.. Kálmán-utczu 42 411.i 
Nőm. ki 13 éves kora óta reuma- es főfájásban szen
vedett. a kegyed altul feltalált páratlan és meglizethet- 
len elektmuuiipiiws lm:l I/. II. Slíblil készülék
altul teljesen felépült, miértis fogadja halás köszöneté- 
met. Károlyfalva. 11102 február 2-án. Ilumbeck Valenl.t.

Ügyes csaló szedte rá a Csömör községhez tar
tózó puszta-szt-mihályi nyaralótulajdonosokat az. elmúlt 
heten. Meglátogatta ugyanis okét Budapesten levő laká
saikon és elmondta nekik, hogy Iáikat, kerítéseiket is
meretlen tettesek ellopták, s nyomban vállalkozott is 
- mint kertész, ember a károk helyreállítására cg) 

csekélyebb összegért. Több nyaralotuíajdonos, u. m.: 
Beikovics Barnát. Kovács Béla, Sas Pál, Révhegyi Iván, 
Teher József. Ruppert Vilmos. Macsotai Gyula s többen 
lépre is mentek s adtak kisebb összegű előleget az ál
kertésznek. és csak később midőn személyesen ki
mentek birtokukra — győződtek meg arról, hogy a fa
lopás- és keritésroagálás csak költött mese és tudták 
meg. hogy rafflnirozott csalónak estek áldozatul. A nyo
mozás kiderítette, hogy a csak) nem Pásztor Mihály —- 
mint ő magát megnevezte és nem is keltesz, hanem 
Panak István puszta-szent-mihályi napszámos, a ki ki
hallgattatván, tettét be is ismerte s csak nagy nyomo
rával mentegetőzött.

A hegyközségek közigazgatása. Irta: l)r. Vásárhelyi 
Zoltán, m. kir. földmivélésügvi min. fogalmazó. A •> Köz
igazgatási l<önyvtár« 1902.' évi I. szama. A »Köz- 
igazgatasi Könyvtara ezen füzetével ismét szaporította 
azon hasznos munkák számát, a melyekkel egyrészt a 
közigazgatás terén működő tisztviselők munkáján akar 
könnyíteni, másrészt pedig a közönségnek is hasznos 
tájékozást nyújt az állami igazgatásnak őt közvetlenül 
érdeklő egyes ágaiban. A mezőrendőri törvény 1189-1 : 
XII. t.-cz.) megalkotása óta az ország legkiválóbb bor
vidékein több mint 700 hegyközség alakult. Ezek, a 
szőlőbirtokosoknak a szőlőmivelésre es a bortermelésié 
vonatkozó közös érdekeinek előmozdítására szolgáló 
hegyközségek alakítására, szervezetére és működésére 
vonatkozólag nyújt hasznos tájékozást szerző azáltal, 
hogy kimer tőén ismerteti nemcsak az ide vonatkozó 
törvényeket és rendeleteket, hanem az egyes concret 
esetek alkalmával a földmivélésügvi miniszter által 
hozott elvi határozatokat is. Részletesen szol a hegy
község feladatairól es a hegyközséggé alakulás elő
nyeiről, úgyszintén a hegyközségi járulékról, a melyet 
sok esetben helytelenül rónak ki a szőlőbirtokosokra. 
Különösen jo szolgálatot fog tenni azonban a függelék
képen csatolt hegyközségi rendtartás-minta és az ország

ban eddigelé megalakult hegyközségek névsora, mely 
utóbbinak a szőlőműveléshez es bortermeléshez szük
séges anyagok, gépek és eszközök elárusitásával fog
lalkozok is jo hasznát vehetik. A füzet ara I k. 20 lill. 
Kapható a ■■K-./.igazgatási Könyvtárt kiadóhivatalában 
'Budapest, \ I.. \ aczi-kőrut öl. számi és minden könyv
kereskedésben.

Reményteljes csentetek. Kohó hó 17-én'feltörték 
Kiintsek István isaszegi pinezéjét, mely kint a szőlőben, 
minden felügyelet nélkül volt hagyva s csupán csak 
egy hatalmas öreg lakat őrizte. A nyomozás kiderítette, 
hogy a betörést isaszegi K*  12 éves gyerekek követték 
el. kik társaságban voltak kint játszani a szőlők közt. 
Az apró tettesek kihallgatásuk alkalmával beismerték, 
tettüket és sírva vallottak egyik a másikára; az ellopott 
ingóságok is nagyrészt megtaláltattak még birtokukban, 
el is koboztattak tőlük. Az eset a kir. ügyészségnek 
feljelentetett.

Verekedő éjjeli örök. Popovics Gábor pcczeli lakos 
részegen igyekezett haza a korcsmából éjjel úgy 2 óra 
tájban, midőn hátulról valaki egy bottal fejbevágta úgy. 
hogy azonnal elesett. A tettes elfutott, mielőtt a meg
támadott meglepetéséből magához tért volna. A nyo
mozás azután később kiderítette, hogy a tettes nem 
volt más, mint az egyik vagy másik péczeli éjjeli őr, 
a kik az esetet megelőzőleg összepereltek az utczán 
Popovicscsal. Tagadtak ugyan mindent, de az éjjeli-őri 
fegyver: a dárda nyele - melyen vérfoltok láthatók - 
mindent elárult. Az eset feljelentetett.

H LJ1 UT-TÉR.*)
A ^Gödöllő és \'idéké«-ben megjelent felhívás 

folytan köszönettel tartozom Rózsa István urnák, hogy 
az ellenem emelt vádakat nyilvánosságra hozta, igy 
legalább a nagyközönség látja, hogy a Rozsa ur inten- 
tióinak megtelelő módon eltoizitott vádak nem olyan 

rettenetes dolgok, minta milyenek gyanánt a közönség 
előtt szóbelileg hiresztelve lettek. Hogy mi igaz azokból, 
arról a felvett jegyzőkönyv tanúskodik, és hogy mily 
elbánásban részesül: az az illetékes hatóság dolga, a 
melynek bírálata alá az ügy beterjesztve van. A tör
vények és hatóságok iránt tisztelettel viseltető egyén 
léven. hangulatkeltés szempontjábóli nyilvános védeke
zésre vagy csak helyreigazításokra is magamat sem 
kötelezettnek, sem jogosítottnak nem érzem; a Rózsa 
ui áltál feltett kérdésekre az érdemleges felelet csakis 
az illetékes hatóságtól jöhet, az én esetleges feleletem 
csak feleselés volna, a mit pedig én tenni nem szoktam, 
hanem nyugodtan várom a felettem Ítélni jogosult ha
tóság Ítéletét; s Rózsa ur is, ha vádjainak megtételénél 
csakugyan a közügy és nem a személyem elleni ellen
séges indulat vezérelné, ugyanezt tenné. nem pedig 
azt. hogy háborgó lelkiismeretének megnyugtatása vé
gett elferdített tartalmú közleményeket tesz közhírré.

Kelt Gödöllőn, 1902 február 10-án.

Szondy Lajos s. k.
’) l-'zun rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szer

kesztő.

Az <‘1ÍH111<'1-Í óh l.-o kil üllől.l.
Aczél ekék I. 2. 3 és 4 barázdásuak

Rét. moha, tagozott és diagonal Boronák 
Gyűrűs és sima aczél lemez, földi hengerek.

. Vi> i-i<.<>lzi vet<>j»-ópelc.

A r a. H -1 é p e k;
fűitek herének.

Szenagyűjtők és arató gereblyék. Szénaforditók. 

Szabad.-aszaló készülék Jttk. 
Bor és gyümölcs sajtók.

< iilllölo ÓH HZŐIŐ ZllZiil,
és bogyómorzsolók.

Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„SYPHONI A“,
Tormáncs és vértetü pusztítására,

Szállítható takarék tűzhelyek.
legújabb szerkezetben

MA YFA RTHPH éS társa;
cs. és kir. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, vasöntödék és pasliáiiiorntui’ck

B É C S. Ili Taborstrasse 71.
Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon. i 

Részletes árjegyzék és ellsmerlllevél ingyen. Képviselők és vlszontelárusltók kerestetnek. 2 re

JoO iii Hiilcás.Http. 1812,

^§é^li®g^pek
szaltad tij Kettögyiii üvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gőzhajtásra.

4 á r á n
1 6 p o ti ó ó I 1 a I befogására,

Legújabb gabona-tisztitó-rosták.
TR1EUREK és KUWRICXA ffiöRZSÖEÓK,

Szecska vágók, darálók répavágók.

Széna és szalmaprések. „HiiVhaUk. 
valamint minden más fajta gazdasági gépeket 

készítenek és szállítanak

t'ilszer-, bor-, esemeye- és reyyeskereskeáésc 
megnyílott < aóxlöllőn. a Eerenca fóasef 
tér és l'ácsi utcán sarkán ivott Atllcr-felc üzlet).

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát elsőrendű 
fűszerárukban.
------  Naponta friss áessert és csemege. — 

Kitűnő minőségű, tiszta kezelésű palitczli- 
borok és sörük.

Legolcsóbb szabott ára k.

Szőlöolft?áni(ok
szokványminőségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, teljes 

jótállással.

Élökeritcs.
Gleditschia csemeték és magvak.

Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. 

Óriási tövisű, igen gyorsan fejlődő sövénynövény. Ez az egye
düli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár ev alatt, rend
kívül csekély kiadással, melyen nem hogy ember, de semmiféle 
állat, meg apró nyitlak sem hatolhatnak at Minden rendeléshez 

rajzokkal ellátott ültetési és kezelési utasítás mellékeltetik.

Ezer csemete elég 2<»? méterte. Ara (I forint.
nínPQDITlofÓl/ óriási jövedelmet biztosító voltánál 
UlUUbUllltHUK. íogva, eniu.k tenyésztése szalll(ls 

gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
Színes fenynyomatu föárjegyzék ingyen és bérmentve küldetik 
minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzéken kívül 
még cgv olyan könyvet is kap ezzel, ki azt czimére ingyen 
és bérmentve kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, a hol 
tintáimat haszonra ne fordítanák, varoson, falun, pusztán, 
gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így még azoknak is 
érdekében áll. kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek 
nagy szolgalatot tesznek. Czim „Érmelléki első szölöoltvány- 

telep" Nagy Gábor. Nagy-Kágya. u. p. Székelyhld.
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A gödöllői kir pr.osbiros.ig mint tkvi ható- közhitté teszi, 
hogy E. Szabó Anúra-nc szol. I.udanyi Mária * ttrsaivcurchai'alol,- 
nak l’jlaki Mihálync szül. Szabó Anna iesa»« . lakos u-rch i.taM 
sxeiivc.lo elleni líá.‘> kor. 4-S lUI tokekovetclcs o ;ir iránti végreha
tási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területe) levő Rákoscsaba 

i fekvő s a iákoscsabai ."m-I sz. tel i.könyvi letétben A v 
9)2 cs 293 hí--.. 10i> i. s.t ha i"7l kor. kik> t!t - ..t 

hogy a mennyiben az ingatlanért a < l >1 <tt 1. ■'zal'u 
ara bekebelezett életfogytiglani lakás, eleiem, ruházattal

Sí. Arcé rési hirdetmény kinonal. 
vab. ellátás s holta után eltakarításból alh> kikotmény fentaitasaval 
... i t niegdozn körülbelül ■:■••• ; t kitevő leheltéül feJez.-ei ' 

s -ukseges összeg az árverésen cincin élcinek, az esetben az ingatlan 
nyomban ii|bo! a fentebb koiuliit Kikótinény fentartása iielkiil fog ár
verés alá bocsáttatni, az árverést elrendelte, cs hogy a fennebb meg- 

1902 évi április ho 16-ik napjának délelőtt. 10 órá
jakor Kai 1 m. > Honin nyíl o- - trv.Kseii a
■. .. i: .i- tott kikiált isi ■ ron nlol is dudálni <••-:-

Anciczm szándékozok tartoznak íz ingatlanok bees.'r.mak

-at kés/.jcnzbcil. •agy az ISSI. évil.X t-CZ I S-.tb.tn |. 
Z.tt tifolyamin.il szainitott. is az 1881. évi november lm 1-én 333;; ..

kell igazs.r.'.iigyminis'tcri rendelet 8 $-:th;in kijelölt ovadékkq 
crlékpapirbaii a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1S.K| |„\ t 
I7o. <-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlege*  elhclyi 
sciől kiállított szal’ályszcrti elismervényt atszolgáltatni 

i.ódöllon, IIIÓS ívi jaiiu.ir 17-én.
\ ■ odoll. I kir. ;biiMs.mint tk'.. hatosag.

■ r. |l Stróbl S. k. kir. alj. hír...

S C H U L C Z J.
I,'ÖU!II'II!IOIIIIIÍIÍ<I-. kön t/rkiHészef''-. ihi/iíi- Írószer-kereskedése és raytnianta bélDeiiző-tniara 

GÖDÖLLŐ. Ferencz-József-tér.

Látképes 
levelező

lapok leg
nagyobb 

választék
ban 

kaphatók.

Ezennel mii szerencsém felliitmi a n. é. közönség b. figyelmét a legdivatosabb belükkel cs elsőrendű gépekkel berendezel!

kő- és köiiyviiyoiiiiláinra és diszköiiyvkötészeteiiire,
valamint jól berendezett es dúsan felszerelt

P A P I R Ü Z L E T E M R E.
hol niiiul'U ■’ -:"I.I«I '. • milveh-ft. Mvlupohut. ililili'éili-. I.liw'tll-. :i<i-.<l<is<i<ii: <yilh’tl-. s-:liretkesetI-
és pén-.iiité-.eti Iii/oiiitiifríiiliiokiit. ris'-ri'niijei/iiekil. I,...... ir.leti kiinttreket. lereliHiiiiroknl, esef/iino-
méissal számlákat, árje,/fékeket, ezimjet/neket. látopatájeillteket. n~.letiiietl>niitási értesítéseket « biiklhlkearelesMn és 

l.sij.M l.uilMen Iáé,Illír,,. ■, Ir./rérMh iik alatt h;'s:it,i- el „ lehelé, byjuléua/osahh 'Irakon.

Nyomtatvány rendelésnél kérném a pontos mintát beküldeni, kissebb alak és mennyiség 24 óra. nagyobb alak és mennyisség 48 óra alatt szavatolás mellett készíttetik. 

Igen fontos! Kautsuk és rézbélyegzők hivatalok és magánosok részére 2 nap alatt készíttetnek jutányos áron. 
Esetleg nagyobb megrendelésnél pár sor értesítés után szem lyesen eljövök.________________________________________________________

valódi 
Egyiptomi 
szivarka- 
hüvelyek 
vannak 

raktáron. 
1 doboz 18 
10 doboz 
1.60 kr.
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Tartozik

aszódi takarékpénztár 1901 évi mérlege

Pénzkészlet anyain tűzetnél
» nagykátai fiókpénztárnál 

Intézeti ház számla.
» bérház » .

Ái verésen vett 
Váltó számla .

»
»Jelzálog

»
Előleg
Értékpapír
(). ni. bank „ 
Ügyvédi költség előleg 
bolyo számla

i ingatlanok számla’ 
anyaintézetnél 
nagyhalai fióknál 
anyaintézetnél 
nagykátai fióknál

giró

Yj

•*>

zí
o- 
r
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Mérleg számla 1901 deczember 3i-én.
Korona j lil. Korona íil.

9868 03
8338 78
I278t t 52

18206 81

1955770 59

265-1902 24

Követel.

Korona , Hl. Korona | lil.

Alaptőke 
Tartaléktőke .
Külön tartalék tőke 
Nyugdíjalap .
Betét anyaintézclnél

» nagykátai fióknál 
Viszlcszámitolt váltók 
Betét kamat adó 
Fel nem vett osztalék 
Előre lizetetl és hátralékos kain 
Törlesztése*  kölcsön számla 
Üzleteredmény

ltok kfilötnb

Aszód. 1901 deczember 31-én.

1177263 89
517706 64

200000
100000 

20001
23360

1694970 53
569631:63 

40311(50

280 
36927 68 
117OU18O 
12( klói

265-1902 24

Az igazgatóság.
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Hazai ipar!
Vix:A<>iitehíi‘ii!-iit4»k- kedvező feltételek mellett, kerestetnek!

 ..EMKE' padlólénymáz! Magyar gyártmány!

Nem kell osztrák, nem kell nemet, nem kell külföldi gy.ntmány. hanem vegyünk Berkes-féle

E WIJ K Erí
. . ítrtmunyt kaphatunk * e mellett kiváló közművelődési ezélt szolgaiunk, mert 5 százalék az ..EMKE" javára 

A Beikes-fele ..EMKE" padló lakk ; a szohapatllok fényezésere kiválóan alkalmas, mert
Berkes-tele
Berkes-féle
Berkes-fele
Berkes-fele
Berkes-tele
Berkes-féle
Berkes-féle
Berkes-fele
Berkes-fele

5JÜJ
; igy elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar g. 
jzolgál.

A
A
A
Á
A
A
A
A
A

..EMKE 

..EMKE 
„EMKE 
„EMKE 
..EMKE 
..EMKE 
..EMKE 
..EMKE 
..EMKE

szobapadló fénymáz: 
szobapudló 
szobapadlo 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadlo 
szobapadló 
szobapadh) 
szoba padló

rögtön szarad és igy a fényezett szoba már I oia múlva használatba vehető, 
szagtalan, tch.n nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
mosható, s szárazra törülve fénye meg fokozottabb.
víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik.
szeszszel hígítható.
kitünően alkalmas konyhabútorok, cs más erős használatnak kitelt tárgyak mázolására, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

fénymáz: 
fénymáz: 
tenymaz: 
fénymáz: 
fénymáz: 
fénymáz: 
fény máz: 
fénymáz:

1 ktf.-ow íiveo- bernien! ve bárhova
(‘•vattás cs fociadási hely: Berkes Bertalan Nagyvasad.

2 körömi.
Eladási helyek . Murczko Endre kereskedése Hatvan. K’lein Adolf Czegléd. furnay Pál vaskcrcskedő 

l’jpest. Berger Vilmos Jász-Berény. Boros B.. Péter Mór Szolnok.
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