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|je: . icnlctlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Husvét.

A hét, mely azzal kezdődött, hogy Jézust 
elfogtak és keresztre feszítették, s azzal végző
dött. hogy feltámadott, nagyobb eseményeket 
tartalmazott, mint századok a világhistoriában. 
Az Istenember, a ki maga volt a jóság és sze
rénység. fanatizmusnak és gyűlöletnek lett áldo
zata. Gyűlölték a fanatikus papok, a ravasz Írás
tudók. a minden újítástól irtózó konzervatív gaz
dagok. megvetették a római zsarnokok — és a 
szegények, a boldogtalanok, az elnyomottak sze
rettek. Azért kellett meghalnia, mert a szegények, 
az elnyomottak, a boldogtalanok prófétája volt 
ő, hirdetvén, hogy csak vándorlás az élet itt a 
földön, melyet az örök égi birodalom üdvössége 
követ. Azért feszítették keresztre, mert hirdette, 
hogy szeressük egymást, ne érdekből, faji össze
tartozásból, hanem szívből —• és legyünk sza
badok. Es miután meghalt, mint az elnyomott 
milliók prófétája, feltámadott, mint az emberiség 
Istene, s a világ megtudta, hogy ő volt az a 
.Megváltó, kinek jövetelét a ködbevesző múlttól 
egész Jézus születéséig jövendölte minden nép 
ihletett férfin.

S századok múltán meghódolt az egész világ 
a golgothai szégyenfa előtt; s mióta az utolsó 
vértanú vére ömlött a czirkusz porondjára, hus
vét ünnepét olyan áhítattal üli meg az emberi
ség, a mely örökös bizonyítéka lesz annak, hogy 
nem hal ki a szívből a hit és a szeretet.

Tavaszra esik husvét ünnepe, Jézus is akkor 
támadott fel, midőn a természet. Ebben is meg
nyilatkozik a logikája annak az égi törvénynek, 
a mely szerint a világ sorsa intéződik. Feltámad 
a mező, erdő, berek, a tél zsibbadtságából új 
életre kel minden lény abban az időszakban, a

1 ársadalmi, közgazdasági es irodalmi hetilap.
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midőn feltámadt Ő, a ki lejött az emberek közé, 
hogy meggyilkolják őt s hogy megváltsa őket.

A ki érezni tud, a kinek lelkét ki nem szá
rította ez a küzdelmes élet, abban gyönyörű és 
magasztos gondolatokat és érzéseket kelt a nagy
hét története. E hét történetéhez hasonló dráma 
nem játszódott le más az emberiség életében, s 
bizonyos, hogy nem is fog lejátszódni többé, 
hacsak nem az ítélet napján, mikor inegbünhöd- 
nek a rosszak és megjutalmaztatnak a jók. Es 
sokszor azt hitték már az emberiség bölcsei, 
hogy a világ mar megért az utolsó Ítéletre, hogy 
csordultig telt már a földi bűnök pohara. Egy
szerű, szüklátásu szegény emberek már meg is 
jelölték a szörnyű napot, melyen eljövend a vég 
s a nagy kezdet. De nem jött el, az Isten 
vár. vár . . .

Az emberiség nagyobbik fele a feltámadás 
órájában ott szorong a templomokban, melynek 
csúcsán kereszt tör a végtelen égboltozat felé. 
Ebben a szörnyűséges nagy tömegben kévés az 
olyan végképen romlott ember, a ki az imadás 
magasztos pillanataiban nem erezné Krisztus 
tanításának igazságát, hogy a földi élet csak ván
dorlás, az igazi élet a síron túl kezdődik. Ez a 
gondolat oly csodásán szép, olyan megkapó és 
nagyszerű, hogy ha ez képezné az emberi cse
lekedetek rugóját, a menny már csakugyan le
szállón volna a földre, ahogy azt Petői! Sándor 
megjövendölte egy költeményében. De hol az 
ember, a ki úgy él, ahogyan Krisztus tanított 
élni? Hasztalan keressük a Megváltónak ilyen 
valódi követőjét, úgy él az emberiség itt a föl
dön, mintha örökké tartana e földi lét s mintha 
a sirontúli élet nem létező fogalom lenne reá 
nézve.

Elmúlik a feltámadás ünnepe, elröppennek 
a hitbeli ihlet pillanatai, a szivekből kiszáll a

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Aszódon.

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

sora titi lillér Kh>illknck nagy aiPiigvomcnv.

malaszt, a telkekből a túlvilág gondolata, hogy 
hel vet adjon az önzésnek, irigységnek, kapzsi
ságnak, nagy rálátó gőgnek és a szenvedélyeknek. 
De a husvét, a feltámadás ünnepe mégis felrázza 
az emberiséget az élet mámoros almából, egv 
kis időre megtisztulnak és lelkünk beleolvad a 
végtelen Istenségbe.

Ti szegények, ti boldogtalanok és elnyomot
tak, ti. a kik az élet örömeiről nem tudtok, csak 
szenvedéseiről, gyűljetek össze e Jézus kopor
sója körül és szálljon vigasz megsebzett szive
tekbe. Tiértetek halt Ö, a ti prófétátok volt u, 
a ti istenetek 0. Higyjétek, cl fog jönni a ti 
világtok és meglesz az 0 akarata!

Es ti gazdagok, hatalmasok és erősek, a 
kikre mosolyog a földi jólét, szánjatok maga
tokba és boruljatok le az Ur színe előtt, a kinél 
csak ugv találtok meghallgatásra, ha szeretitek 
felebarátotokat és ha jót tesztek azzal, a kinek 
szüksége van rá. Támadjon fel a szivetekben az 
0 tanítása a sirontúli örök életről s igyekezze
tek e tanítás következtetéseit levonni.

Mert a boldogtalannak vigasztalás-ünnepe a 
husvét. a boldognak a magábaszállásé.

S a ki nem ugv él. ahogyan azt Jézus ta- 
nitottá, az rossz életet él.

A névmagyarosítás nehézségei.
Társadalmi mozgalmainknak kétségtelenül egyik 

legjelentősebbje az. a mely a névmagyarosítás érdeké
ben megindult.

Aránylag a vezetéknév viselése nem regi eredetű. 
A kereszténység kezdete óta, egészen körülbelül a XIII. 
századig mindenki azt a nevet viselte, melyet a kereszt- 
ségben kapott. Ekkor kezdte úgy Magyarországon, mint 
európaszerte mindenütt a nemesség, a birtokos osztály 
a vezetéknév felvételét. Az alsóbb néposztályok csak a

T Á R C Z A.

Szerelem.
— január 12.

I ..ham, hog)r Baródy Ella akármennyi időt is tölt 
a lovai -bán. nem változik meg. Ma is magát tartja a 
legszeb ;iek. a legokosabbnak, arra pedig megesküszik, 
hogy - • iki a világon úgy nem tud öltözködni, mint ő. 
Igazán dekes I Négy napja van itt az uj törvényszéki 
“Ijcgyz Ella máris szentül hiszi, hogy bomlik érette.

— január 14.
I gnap Baródyéknál bemutatták Aha Elemért, az 

l|j alje, /.őt. Majdnem azt mondhatnám, hogy ellenszen- 
ves én ■ r. úgy látszik, nagyon sokat tart arra, hogy 
eddig .városban élt. Az bizonyos, hogy választékos 
‘‘inod'.ia és bogi' nem mond mindig tuczat- és hülye 
""kokai Je a hangjában van valami, a mi majdnem 
^■rtó. • cg. nagyon is önérzetes, 'lobbis, mint önérzet, 
hlla per-ze dúlt-fúlt. hogy velem is foglalkozott Aba.

— január 15.
M.. látogatóban volt nálunk Aba Elemér. Jéghideg 

'"Itam. Szándékosan, hadd lássa, hogy a naiv vidéki 
■‘nynak i cm imponál a nagyvárosi ur.

— január 19. 
igazán bosszankodtam, hogy miért foglalkozom

biki.idonkép ezzel az ember. Ráadásra még az a 
l,sszus,;.. ls (jrt( |10gy találkoznom kellett vele az ut- 

c/-«n. Es elkísért hazáig... Most már a legkomolyab- 
"n elhatároztam, hogy olyan közömbös valakinek fogom 

tartam, mint ezt érdemli ... Engedelmet kert arra, 
ismét meglátogathasson bennünket. Hűvösen fe- 

1 em neki, hogy: az édes mama szívesen látja.

január 19. éjjel.
Xv:» tudok elaludni, mert bánt, hogy ez az ember 

tulajdonkép megsértett és semmibe sem vett engem ma 1 
délután, mikor elkísért. Határozottan kötekedő hangon 
azt kérdezte tőlem:

— Mit tart Baródy Kláráról ?
Olyan fagyos voltam, mint egy jégcsap.
- Barátnőm, a kit nem kritizálok meg.

Valósággal kellemetlen volt a gúnyos arcza.
Én igen kellemes leánynak tartom az Ella kis-

■ asszonyt.
És ezt énnekem mondta. Engem akart ugratni. 

Ellenben, úgy hiszem, jól odavágtam neki, mikor ezt 
feleltem:

- Úgy látszik, ön kiváncsi arra, mikép véleked
nek a leányok barátnőikről. Nos. tudja mit ? Kérdezze ; 
meg Ellát, mint vélekedik énfelőlem; biztos vagyok 
benne, hogy őneki félóráig tartó mondanivalója lesz.

Tisztára vérlázitó volt, hogy Aba erre elkaczagta - 
magát.

- Bravó! Megkérdem Ella kisasszonyt.
Tehát ő már csak igy beszél róla. hogy. »Ella 

kisasszonya No. ezek mar érthetik egymást .. . Ezt az 
embert kerülni fogom.

- január 24.

Ez már mégis sok. Ma megint beszélnem kellett 
vele. Kellett, mert végre is mit tegyek, ha eljő hozzánk 
vizitbe. Az meg több a soknál, hogy mindjárt ezzel 
köszöntött be:

-• Megkérdeztem ám az Ella kisasszonyt.
— Miről ?

- Arról, hogy: mint vélekedik önről.
— Ön nem veheti sértésnek és Ellát sem akarom 

megbántani, de engem igazán nem érdekel: miként 
; ítélnek meg a »barátnőim«.

Erre azután ő roppantul ártatlan arezot vágott és
I úgy mondta:

Látja, most nagyon igazságtalan volt.
- Mondottam, hogy nem akarok tízért senkit sem 

megsérteni, ha igy is beszélek.

— Nem sértett, de igazságtalan volt. Mert Ella 
kisasszony nagyon elismerően beszélt önről.

Ha ez az ember nem a mi házunkban mondja 
ezt. bizony isten talán megfeledkezem magamról. () 
tehát védi és énelőttem óvja őt melengető szavaival; 
Ellát. a kiről tudom, hogy csattogtatja a fogát, ha új 
kalapot kapok .. . Kezdem gyűlölni ezt az embert . . .

- január 27.
Nem megy ki a fejemből! Mindinkább tisztábban 

látom, hogy ez az ember szándékosan ingerkedik velem. 
Vagy nem is igy! Nem a maga szándékából, hanem 
csak azért, hogy Ellának a kedvében járjon. Mert az 
szent, hogy Ellának a keze játszik a dologban. Erre 
hitet mernék tenni. No csak legyen vele boldog! Le
gyenek egymással boldogok! ^Megérdemlik.> egymást.

— január 28. éjjel.
Sírni tudnék, hát mit akar ez az ember éntőlem? 

Határozottan: keresi a társaságomat... Zsúron voltam 
ma. Benedek Rózsiéknál. Ella is ott volt és természe
tesen »()« is. Csudálatos, hogy milyen közömbös arezot 
tudott csinálni, mikor Ellával beszélgetett; pedig meg
esküdném rája, hogy rólam beszéltek. Ella kerülte a 
tekintetemet. Csak keveset szólt hozzám, de mézes
mázos volt minden szava. Aba velem tál Síiig, itt. Csak
úgy csattogott a szeméből az irigység. Eh. mit: irigy
ség. Féltékenység volt.

Ez az ember pedig igazán sértő. Folyvást arról 
beszél, hogy ez milyen kedves leány, az milyen okos. 
Azt hiszi, hogy engem talán érdekel. Az meg. hogy 
mit tart énrólam. igazán nevetségesen közömbös. Egy
szerűen nem vagyok kiváncsi a véleményére. Az ő 
»magas« személyisége most már határozottan ellen
szenves. sőt gyűlölöm is őt.

— január 30.
Holnapután nálunk lesz zsúr. Sok lesz az uzson

nán az édesség, beadtam hát egy kis keserű pilulát 
Ellának, Azt mondtam neki:
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XIV. századbun kezdenek elvétve vezetéknevet hasz
nálni, inig végre a XVI. században az államok pol
gáraiknak vezetéknévvel való felruházását a nyilván
tartás czéljaira kötelezővé tették.

Ekkor vált — mint ez a vármegyei lajstromokból 
kitűnik a vezetéknév használata Magyarországon is 
kötelezővé. Kivétel gyanánt csak a zsidók maradtak, a 
kik magukat a »ben« vagy wbulct szócska dia) által, 
melyet apjuk neve mellé csatoltak, különböztették meg. 
Ezt az állapotot, mint ismeretes. II. József szüntette 
meg, a ki 1787-ben kiadott rendeletével őket német 
vezetéknév felvételére kényszeritette. meghagyván, hogy 
azt egész életükön át megtartsák.

A névváltoztatás egyébként sokáig önkényes volt, 
mig Eerencz császár, belátván a névnek fontos közigaz
gatási jelentőségét, meghagyta, hogy nevét mindenki 
csak fontos okoknál fogva és csak helyhatósági enge
délyivel változtathatja meg. Ennek az intézkedésnek 
egyik rejtett czélja a nevek magyarosításának megaka
dályozása volt...

A 48-iki forradalmi kormány felismerte a név
magyarosításnak a magyarosodás ügyére való fontos
ságát, tömeges engedélyeket adott ki névmagyarosításra, 
melyeket azonban az abszolút kormány hatályon kívül 
helyezett. 1861-től megengedték a névmagyarosítást, de 
a kérvényekre 5 frtos bélyeg járt. Ennek a drága ille
téknek eltörlésére, s általán a névmagyarosítás terjesz
tésére. annak felkarolására alakult a Központi névina- 
gyarositó társaság, a melynek buzgó működését siker 
koronázta. Az illetéket egy koronára szállították le. s a 
törvény életbelépésének évében 1065 folyamodónak en
gedélyezték a névmagyarosítást. Azóta 7 — 8 százra rúg 
évonkint a névmagyarositók száma.

Igaz, hogy ez a szám jelentékeny, de még mindig 
nem eleg. A névmagyarosítás a magyarság konszo
lidációjának munkájában elsőrendű fontosságú. Még 
mindig tömérdek az idegennevü állampolgár köztünk, 
a ki bármily jó magyar is. valami bármily vékony 
— válaszfal mégis elválasztja a magyarság törzsétől.

Hogy a névmagyarosítás nem fokozódik a kívánt 
mértékben, annak oka az, hogy még mindig nincs kel
lőleg megkönnyítve. Egész csomó okmány szükséges 
a kérvény felszerelésére, melynek megszerzése sok kel
lemetlenségbe, utánjárásba, költségbe kerül. Tudomásunk 
van egy esetről, a melyben éppen a névmagyarositó 
egylet egy előkelő tisztviselője a hozzá forduló névma- 
gyarositónak azt felelte, hogy neki van egy embere, a 
ki az ügyét 36 koronáért nyélbe üti. Ezenfelül a mi
nisztérium hónapokig halogatja a kérvények elintézését, 
a mi szintén kedvét szegi a polgároknak.

Meggyőződésünk, hogy az államnak nem illetéket 
szedni, hanem prémiumot kellene adni buzdításul a név
magyarosításért. Ne kívánjunk tízféle okmányt, hanem 
elégedjünk meg a nélkülözhetetlen születési bizonyit- 
ványnyal. Mindenekfelett pedig törüljük el a bélyegeket 
és igy tegyük a névmagyarosítást ingyenessé.

HÍREK.
Pestvármegye útügyi és vasúti albizottsága április 

12-én délelőtt 10 órakor a vármegyeház nagytermében 
ülést tart. Ezen ülés járásunkat közelről érdekli, mert 
tárgya a Rákospalota—Eót—Mogyoród Szadai helyi 
érdekű vasút építése lesz.

Esküdt-valasztás. Gödöllő községben április ll-én 
lesz a Dinnyés Jánosnak községi bíróvá valasztasa foly
tán megüresedett egy esküdti állásnak választás utján 
való betöltése. E választásra felhívjuk polgártársaink 
figyelmét, s reméljük, hogy nagyobb érdeklődést fog
nak tanúsítani iránta. okulva a tapasztaltakon, 
mint eddig szoktak.

Jeggyár Czinkotán. Megírtuk lapunk legutóbbi szá
mában. hogy Goklner Jakab budapesti kereskedő Czin
kotán jéggyárat építtet. A gyár építési engedélye és 
üzembe hozása iránti első hatósági helyszíni tárgyalás 
e hó 21-én tartatott meg Czinkotán. főszolgabiránk sze
mélyes vezetése alatt, s az engedély megadásához min
dent rendben találtak. A gyár már május hóban meg is j 
kezdi üzemét s naponta 200 métermázsa jég előállítá
sára lesz berendezve. Elvárjuk az új gyár vezetőségé
től. hogy lehetőleg helyi, czinkotai munkásokat fog al
kalmazni. s igy legalább némileg hozzá fog járulni a 
Czinkota vidékén uralkodó munkanélküliség es ebből 
származó nyomor megszüntetéséhez.

Jegyzőválasztás. Péczelen április 4-én lesz a rend
szeresített adóügyi jegyzői állás választás utjáni betöl
tése. Mint értesülünk, nagyon heves választás lesz ez. 
mert a pályázók között több, a péczeliek előtt ismert 

: és általuk szeretett egyén köztük a mostani segéd
jegyző : Ruzsinszky is pályázik.

Márczius 15. Rákos-Kereszturon is kegyelettel ünne
pelték meg a szabadság ünnepét. Reggel az elhunyt 
szabadsághősök lelkiüdveért gyász-istenitisztelet volt a 
r. k. templomban. Délután kivonultak zeneszó mellett 
a határban nyugvó hősök sírjához, hol Polcszák Etelka 
elszavalta nagy hatással a «Budapest« alkalmi költemé
nyét és a sírra tette az iparos nők díszes koszorúját. 
Rojik Mariska elszavalta Pósa Lajos »Haza« ez. költe
ményét és Erits Margit szintén hazafias költeményt sza
valt. Az iparos nők a kegyeletes czálra gyűjtést rendez
tek maguk közt. A begy ült összegből fen maradt 20 kor. 
Táncsics Mihály özvegyének küldték. A hazafias czelra 
a következő lelkes nők adakoztak: Krchnyák Károlyné 
és Dénes Mihályné 1-1 kor.. Novak Andrásné (><> üli.. 
Kranczeliné 40 f.. Págainé 20 f., Rónainé 40 f.. Rónai 
M. 40 f„ Poleszák Ignáczné 1 k.. Hoffmann Jánosné 1 
kor., Svidrán Jánosnc 60 f.. Lay Istvánná 8o f„ Singer 
Márton 40 f.. Nagy Istvánná, Guttmann Samuná. Vámos 
Adolfné 50—50 f., Eilipszki Jánosná <80 f., Schweinbcr- 
gerná 40 f„ Muth Sámuelné 60 f.. Rothná 40 f.. Bartók 
Istvánná 40 f.. Pejcsik Lajosné 1 kor., L. I. 50 f.. V. I.. 
Keimet Ignáczné, Bosznó, Lusztigná 40- -40 lill.. Kaics

Mátyásné 60 f.. Bojik Pálná 1 k.. Eeszt Győzőik , 
dr. Ráczná I k.. Rutkayná 50 t., Serke Istvánná o f 
Guttinanné. Guttenbergerná, Szeged) B. 1 |
Lajosná. Kuthyné. Paulekné. Win Mórné. Német Jai ...1C 
40 40 f.. W’eisz Adolfné 50 f.. Eritsná 60 f,. \’ltI 4..- 
60 f.. Sirgerná 30 f.. Lantos Pálná. Pásztoryné. M. 
ner M. I 1 k.. Csapná 40 f„ Várkonyi Earkasné 
összeg 30 kor. 20 fill. A Munkás-otthon eme v.ep 
ünnepe mellett Rákoskeresztúr község egész lakó -aga 
is megünnepelte a szabadság ünnepét. A Rákoskerv ulr 
határában levő honvádsirra Szájból)- Eerike nagy b. ,er. 
koszorút helyezett es ott költeményt szavalt. Csu'p ■. ,M1I, 
ellenőr ünnepi beszédet mondott, majd Macskási/ k ■ .cgi 
hivatalnok szavalt és Uirkcr Aurél tanító beszélt Kj. 
vonult a sirhoz a tűzoltóság is zenekarával és a ke: sZ. 
túri Zsolia-telep intelligencziája.

Gödöllő - a vizen. A múlt héten volt meg New- 
Castle-ban a Magyar-borvát tengerhajózási r. t. li 
nevű hajójának az első próbamenete, sebességi, -.(ily. 
képessegi es egyéb próbái, melyek kitünően sikerültek, 
s igy a hatalmas 'tengeri jármű hivatalosan is appro- 
háltatott. A hajó a leggyorsabb kereskedelmi járnini 11Z 
osztrák-magyar tengerészeiben ; rendes járata óránként 
17'2 tengeri mértföld. Első beosztásában jelenleg Etuinc 
es Cattaro között tartja fenn a személyforgalmi ö>sZc. 
köttetési. A próbánál a tengerészeti hatóság képviselt', 
tében Rödiger fiumei révkapitány és Egan lőméra-.k 
jelentek meg.

Vizsgálat. A csömöri vármegyebizottsági tagvál. 
tás elleni felebbezés ügyében a vármegye állandó választ
mánya a vizsgálatot elrendelte s azzal főszolgabírónkat 
bízta meg. A vizsgálat foganatosítása április 5-én lesz 
Csömörön.

Olvasóköri gyűlés. A vérségi olvasókör e hó 26-án 
tartotta 24-ik évi közgyűlését. Kraemer János esperes, 
a kor elnöke örömmel konstatálja, hogy immár 24 éven 
át engedte a Gondviselés e kör ülését megnyitni. 
év. Kevés kör dicsekedhetik úgymond — ily hosszú 
múlttal. Nekünk is voltak nehéz napjaink, de im győ- 
zött a jobb s mi virágzó körünk 25 éves jubileumának 
eszméjével foglalkozhatunk^ Az 1903 január eLején 
tartandó ünnepély előkészítésével Acsay Vilmos elnök
lete alatt 12 tagú bizottság küldetett ki. A számadások 
megejtése s a felmentvény megadása után a hírlapok 
kérdése jött szóba. Sánta Elek az »Egyetértés« helyett 
a » Budapesti Hirlap«-ot ajánlotta megrendelésre. A kör 
bizonyos elemei azonban az eddigi lap mellett fejtettek ki 
- a lipótvárosi kaszinó hazafias példájára hivatkozva 

hevesebb ellentállást. A higgadtabb rész engedett s 
jobb időkre halasztotta indítványát. Végül az elnök 
zátőszavai nyugtatták meg az izgatott kedélyhangulatoi.

Tolvaj vendég. Gál József vándor asztalos-segéd 
este későn érkezett Gödöllőre, s itt akarván meghalni, 
szállás után nézett. Sorra járta a beszálló helyeket, de 
mindenütt elutasították, végre valaki Weisz Zoltán gö
döllői asztalos-segédhez utasította, a ki meg is könyörült 
rajta és adott neki éjjeli szállást. Jóindulatát azonban

- Ne félj, Ellus, jól fogsz mulatni, nem veszi cl 
senki.

'Tettetett csodálkozással kérdezte:
— l’gyan kit?
- No né, hát mit adod a naivot? Aba Elemért.

— Miattam ott lehet az az úr. nekem ugyan 
mindegy.

Ilogy adta a közömböst.... Bánt, hogy itt lesz, 
de feltűnés nélkül nem tehettem volna meg. hogy meg 
ne hívjam.

— január 31.
Hát mit törődöm vele ? ... Nem lesz itt, ma dél

ben levélben mentette ki magát, hogy nem jöhet el a 
zsúrra, el kell utaznia ... Éppen most... Sajátságos... 
Eh, bánom is én!

— január 31. éjjel.

Már rég elmúlt éjfél és én még mindig nem tudok 
elaludni.... Elhiszem, hogy elutazik, de szándékosan 
teszi.... Hisz én nem vétettem semmit sem neki, hat 
mit akar tőlem? miért bánt? Ha Ellát szereti, szeresse, 
ne bántson engem. Én sem bántok senkit, hát miért 
okoznak nekem fájdalmat?

— február 3.
Ma jött meg. Megérkezése után egy órával már 

itt volt, hogy bocsánatot kérjen, mert nem jöhetett el 
a zsúrra, de családi ügyben kellett haza utaznia. — s 
olyan meleg volt a nézése, mikor azt mondta, hogy: 
nagyon-nagyon fájlalja.

- február 3. éjjel.
... Nagyon, nagyon sajnálja ... Nagyon, nagyon 

sajnálja, hogy nem lehetett itt...
— február 14.

Váratlanul jött ma ismét ide. Eleinte igen keveset 
beszélt. Szokatlanul keveset. Meg is kérdeztem:

— Van valami baja?
Felelet helyett hirtelen ezt mondta:
— Miért haragszik reám. Lujzika? '
Alig bírtam szóhoz jutni: a nevemen szólított.
— Én nem haragszom önre.
Nem tudom, hogy mikép engedhettem, de meg

fogta a kezemet.
— Nem is érdcmlcném meg.

De maga bánt engemet mindig.
Vakmerő lett. Megcsókolta a kezemet. De ez a vak

merőség jól esett nekem. Csupa melegség volt a szava:
— Magú gyerek, gyerek, gyerek.

— február 15.
.... De azt a tréfát megteszem, hogy Ellát meg- 

hivom az. eljegyzésemre.

Egy kép szabadságharczunkból.
(Emlékezés Mlskolczi Sándor honvédhuszár századosra.)

Régen volt az már, a mit most elmondok Írásban, 
nagyon régen; de mert minden, a mi dicső szabadság- 
harezunkra vonatkozik, közérdek, közlöm azt, hogy meg
ismerjék honfitársaim és őrizzék meg ereklye gyanánt.

Hosszú ideig tépelődten és gondolkoztam azon, 
vájjon megirjain-e ezt az eseményt a jövendő kornak? 
Lesz-e. a kit ma még érdekel, hogy ki is volt Miskolczy 
Sándor honvédhuszár-százados, a ki születésére nézve 
borsodmegyei s a wMiklós czár« nevét viselő ezredben 
szolgált. Hol esett el a hazáért, hol és mikor halt el, s 
hol piheni örök nyugodalmát?

Ilyen gondolatok lepték meg le) kémet és ezek 
nyomán maradt el mindig, hogy eddig nem irtain le a 
múlt zivataros idők ezen jellemző adatát.

Azonban most, hogy kellő és hiteles adatokat sze
reztem, valamint saját szememmel látva és hallva ezt 
az eseményt: leirom úgy, amint az megtörtént.

Igaz, hogy az 1848—49-ik években növendék-ifjú, 
mondhatnám gyermek voltam, de azért vissza tudok 
emlékezni mindarra, a mi az akkori időkben történt 
Aszódon és vidékén. Lelki szemeim előtt lebegnek azok 
a szomorú képek. Sorba mind előidézem őket. Szivei 
rázkódtató, véres csaták képei ezek 1...

Így emlékezetemben van az is. midőn Hatvanban 
1849 április 4-én, husvét előtti napokban a magyarok 
az osztrákkal találkoztak, a miből véres csata fejlődött 
ki. Láttam e harezot, a vért omlani, hallottam az ágyú
dörejt. a puskák sürü ropogását, a kardok csengését. 
Es hallottam a haldoklók hahilhörgését, utolsó tusáját.

Láttam, midőn Miskolczy Sándor honvédhuszár- 
századost a hatvani véres csatából egy forspontos kocsin 
két közhuszár kíséretében hozták Aszódra; láttam, mi
dőn legelőször megálltak az aszódi gyógyszertár előtt 
vele, hol aztán gyorsan készítettek sebeire gyógyszert. 
Innen elvitték a Csanal-féle házba (most Dolly Jenő i 
házai, de alig volt ott egy negyed óráig, a hir eljutott 
báró l’odmaniczky Árminhoz, a ki azonnal elvitette saját 
kastélyába. Soha életemben embert úgy nem hallottam 
a fájdalomtól jajgatni, mint a sebesültet. Tizenhat erős 

szúrás és vágás volt testén, melyeket az osztrák uláiui- 
sok ejtettek rajta. Es midőn az osztrák katonák a hat
vani csata után Aszódon keresztül haladtak s tudomást 
szereztek arról, hogy Miskolczy Sándor, a vitéz száza
dos Ászodon fekszik súlyos sebesülten, kutatni kezdtek 
utána, de nem akadhattak reá. mert báró Podmaniczky 
Annin elrejtette egy fáskamrába és annak ajtaja << at 
kívülről öllakat rakatott úgy. hogy az osztrák, dacz u.;. 
hogy a kastélyban mindent össze-vissza kutattak, n.jó
séin találta meg. Abban a fáskamrában volt 48 < ug 
elrejtve Miskolczy Sándor, s egy ápolónő volt csu.'.in 
nála ejjel-nappal, a ki vérző sebeire jeges bo'ogata-' es 
orvosságot adott orvosi rendelet szerint. S csak mi.'m. 
az osztrák katonaság teljesen átvonult Aszódon, bel - 
ték el a sebesültet a kastély egy rendes szobáj mm 
abban a kastélyban, a mely ez idő szerint leányne h> 
intézet. Itt is halt meg néhány nap múlva, hossza ' 
kínos haláltusa után.

Itt megjegyzem, hogy a függetlenségi harcz 
ha magyar katonaság vonult keresztül Aszódon: 
illetőleg a tiszti kar mind báró Podmaniczky Ai ;i 
kastélyában talált menedéket; ha pedig osztrákok \ .■ 
oroszok vonultak Aszódon át, azok tisztjei mind i » 
Podmaniczky Lajos kastélyában (a zöldkastélyban 
láltak helyet. Itt szerencsém volt látni Constantin or z 
nagyherczeget. Paskievicset. VVindischgrützet, Schlu t 
és más osztrák fővezéreket.

Ezt csak azért jegyeztem meg. hogy tudja m< ‘ 
jövő kor gyermeke, milyenek voltak az akkori ta - 
dal mi viszonyok Aszódon.

Négy napi kínos szenvedés után Miskolczy >■ 
dór huszárszázados midőn kiszenvedett, báró Podi 
niczky Annin temetteltc el egészen csendben, az e\ - 
gelikus temetőbe.

Azóta nyugszik békével. Az 1861. évben állitoi < 
sírjára emlékkövet borsodi rokonai, akikkel együtt i 
jelen a leleplezésnél: báró Podmaniczky Erigyes. b 1 
Podmaniczky Ármin, báró Podmaniczky Géza (még i 
fiatal emberek); ők tették reá azon alkalommal az < 1
fekete-fehér szalagos kötött koszorút is, a melyet a 
oly gyakran cserélt fel frissel a honfiúi kegyelet. A í 
azután Aszod polgárai 1876-ban közadakozásból 
rácscsal kerittették be.

Ide jár ki a kegyelet, az aszódi hazafias polg; 
minden évben azóta márczius 15-én, ünnepelvén a 
télén hős sirhahnánál a nagy idők emlékét.

Nómedy
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nieltail- 13 pazarolta, mert vendége kora reggel búcsút
.. kapufélfától, megugrott, magával vívón házi- 

'.izdaj ogy öltözet új ruháját. A károsult azonnal a 
L'nJmscghez fordult, feljelentvén az esetet. Reggel 9 
ínira ine8 is teUlt 11 ‘••'vaj. Kifogta csendőrsé- 
'.ülik a gödöllői határban, s a mi Ki. még a lopott ruha 

„úia .olt. A tolvaj vándorló most a börtönben Ing,, 
kiaihemii vándorlifea fáradalmait.

1 az aszódi izr. nőegylet bálja. Az aszódi izr. jóté- 
kaiiv ímegylet bálja e hó 23-án zajlott le-a nagy ven- 
L.aji. termében, Fesztelen jókedv tartotta össze a szép 
‘z„,nb....... negjelent társaságot a reggeli órákig. A bal
agy er .ólcsileg, mint anyagilag sikerült, amennyiben 

k„,. öli Ilik tiszta jövedelemmel gyarapította a nö- 
éirylet rcnztárát. Feliil/izellek: báró 1‘udmaniczkv Géza 
,|<js.|<a:ial> 10 kon; Hogner Vilmos >.) kor.; Grossner 
gíiiidoi Domony) t lton; Fischei*  Ede. Döghey Antal, 
iwnair.r Mór, Markbreit Zsigtnond. Halmy l.iná iBécsá 
llanover l.ipót. Gajáry Géza (Vácz), Sehweitzer Samu. 
Langíelder és Hermán. Deutsch Fülöpné, Brünauer A.. 
Neumann Ármin (Héviz-Györk), Diamant Márton. Sal- 
zer Nándor, Brüll Soma, Deutsch Salamon (Budapesti, 
Kálin Ármin (Balassa-Gynrniati. Fiirbcr Béla (Verseghy ' 
Hnngai ía-malom (Szolnok), Fleisingerés Kalinka (Buda
pesti, Ebrentvald Jakab (Bécs), Hirsch Sámuel (l’rossnitzi, 
Modern és Breittner (Budapest), VVieg Sándor (Szolnoki 
is Heksch József (Szolnoki 5—5 kor.; Keppich Mór 
iSzadn . IJr. Benjámin Jenő és Hugyik Pál 4—4 kor.; 
lirandt Géza (Budapest), Blumenthal Manó (Gödöllő), 
gisler Dániel, Neudörfer N. (Turzorka), Geschwindt-féle 
szeszgnir Budapesti. Fali; Ármin és társa IDebreczeni. 
Il’nisz'Ignácz (Budapesti, Miinek Mór (Budapest), Gold- 
beigei S, Piai (Budapest), SchilTner Károly (Kamnitz) és [ 
Dr. Fazekas Oszkár (Budapesti 3—3 kon; W'eil Mór. ' 
Weiner Dávid 2—2 kor.; Schlesinger Salamon (Hévíz- 1 
óviirk. Forchncr Mór. Reiner József (Jász-Fényszaru). 
Bamberger Manó, Dr. Idackor István, Lengyel József és 
Weiner l.ipót 1—1 kor. A nőegylet ezúton is köszö
netét mond a t. felüllizetőknek, valamint a rendező- J 
bizottságnak fáradhatlan buzgalmukért, úgyszintén azon ! 
kereskedőknek, a kik a jegyek árusításával az anyagi 
siker eléréséhez hozzájárultak.

Galambot lopott Fajner István puszta-szentmihályi 
suhancz Újvári Ferencz ugyanottani lakos udvarából. 
A tolvaj hihetetlen ügyességgel mászott fel az öt méter 
magas oszlopon nyugvó galambdúczhoz és éjjeli nyu
galmukban lepte meg az értékes fuj jószágokat. Ez eset 
után napok teltek el. Újvári, mint professzionatus ga- 
lambász, maga nyomozott pávagalambjai után, melyek
hez hasonló senkinek sem volt Szent-Mihályon. Végre 
meg is találta őket Fajnernél, ki a csendőrség vallatá
sára beismerte a lopást és visszaadta a galambokat. Az 
eset leijelentetett.

Kis szekeres, nagy szekeres. Verseg község hatá
rában a haraszti pusztán az országúton állott Vági J. 
gyöngyösi fuvaros kocsija a korcsma előtt. Mig a gazda 
benn borozgatott, czigányok haladtak el arra felé az 
utón. Egy közülök be is tért egy ital borra a korcs- I 
mába. Csak jó idő múlva, midőn kiment szétnézni. I 
vette észre a gazda, hogy 30 korona értékű tiszta új | 
lószerszáma hiányzik, a mit valószínűleg a czigányok 
emeltek cl. A nyomozás eddig eredményre nem vezetett.

Tűz Kartalon. Schossberger Lajosnak Kariul köz
séghez tartozó Emsepuszta birtokán egy szalmakazal 
kigyuládt és teljesen leégett. A kár 8000 korona. A tűz ' 
— mint a nyomozás kiderítette — Mészáros Mihály 
béres gondatlanságából keletkezett, ki a kazal tövében 
pipára gyújtott s az eldobott gyújtótól gyuladt meg a 
száraz szalma.

Gyilkos tehén. E hó 20-ikiin rémes dolog történt 
Kákos-Kereszturon. Dudás Mihály keresztúri gazdának 4 • 
éves J.cms nevű fiacskája gondatlanul játszadozott a 
földön, midőn horjas tehenüket itatni hajtották. A meg
vadult . 'lat a játszó gyermeket felöklelte és szarvával 
valósággal keresztülszúrta, úgyhogy a szerencsétlen Hu 
azonnal szörnyet halt.

t, olramilmilf és in un kátéi rsiil- 
nuk boltlni/ húsvéti ihinejichet kivéiuuuk

HIRDETÉSEK.

Rigler Jstván
ácsmester göööllőn, (iisela-íit 48. t hvkl-l'íinlái.

Ajánl,|ii .ttjai készítésű sodronyhálóját 
bárminő méretben.

Elvállal mindennemű sodrony-kerítések lei
állítását, úgymint: btiromlitelepek, szőlőkertek, 
vadaskertek, gyümölcsösök, konvhtt- es diszker- 
tek. háztelkek, I.awn-Tennis pályák stb. teljes 
bekerítését a legjulányostibb áron. Szolid, gyors 
munkáért és jó minőségért felelősséget és jót
állást vállalok.

7577 szám
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111. Árnerési hirdetményi kiaonat.
A gödöllői kir. jbirósag mint tkvi hatoság közhitre teszi, 

hogv Diamant Kárely végrchajtat<iknak Tóth llkó Andrásné szül. Be- 

rcczki Erzsébet kartali lakos végrehajtást szenvedő ellent 73 kor. 
töke követelések és jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kit. 
jbirósag területen lévő Karlal községben fekvő s a kartali 384. sz. 
tkvi beleiben A f I. sor 248. hr. sz. a. felvett. Tóth ||ko András 
és neje szül. Bcreczky Erzsébet neveit allo, azonban az 1881 : 60. 
t. ez 156. §-.t alapjait egészben elárverezendő ingatlanra 89 kor. 
kikiáltási arban, - az ugyanazon betétben ugyanannak nevén 
állő. azonban az 1881 tin. t. ez. i;,ti § a alapjait egészben elár
verezendő A 7 2. sor 249. Itr. sz. es 74. <>. i. sz. alatti hazra 800 
korona ezennel megallapitotl kikiáltási arban és pedig mindkét 
ingatlanra a l I. es 2. alatt llkó Tóth István és neje Fehér Kiara 
javara bekebelezett életfogytiglani lakás szolgalmi joga, továbbá 
holtiglani tartás, élelmezés, ruházat cs eltemettetés kikötinénye 
fentartásával az árverést elrendelte cs hogy a fennebb megjelölt 
ingatlant '< az 1902. évi április hó 17. napján d. e. 10 órakor Kartal 
községházánál megtartandó nyilvános árverésén a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozok 
tartoznak az ingatlan becsarának lO",i-.-t készpénzben, vagy az 
1881 : 60. t. ez. 42. $-aban jelzett árfolyammal számított cs az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt ig. min. rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881 ; go. t. ez. 170. S-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt atszolgaltatni. Gödöllői kit jbiróság mint tkvi hatosag. 
1602. évi január ho 18-an. Stróbl, kir. aljbiro.

329 sz
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Ároercsi hirdetményi kiüonaf.
A gödöllői kir. jbirósag mint tkvi h.ttosag közhirre Inszi, hogy 

Magyar takarék- és hitelegyesiilet mint szövetkezet vegrehajtatónak 
Záborszky MÓrné ÍZ. Szuchomel Hermln végrehajtást szenvedő elleni 
1000 korona tőke követelés es jár. iránti végrehajtási ügyében a 
gödöllői kir. jbirósag területén levő R.-Kcresztur községben fekvő s 
a rákoskeresztúri 95. sz. tkvi heteiben \ I. 3. sor 4103 |oi a hr. sz. | 
alatt felvett ingatlannak es az azon cptilt. de telekkonyvileg meg fel 
nem tüntetett háznak ozv. I’olner Rudolfné szül. Szuchomel llermin 
nevén allo felereszére ;.z árverést elrendelte, cs hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1902. évi április hó 26-ik napján d. e. 10 orakor 
R.-Keresztur községházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg- 
állapitott kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan bcesarának 10 
Ojo -at készpénzben, vagy az 1881 : 60. t. ez. 42 §*ában  jelzett ár

folyammal számított és az 1881. évi nov. hó 1-cn 3333. sz. a. kelt 
m. kir. ig. mm. rendelet 8. g-áhan kijelölt ővadékkepcs értékpapírban ; 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 60. t ez. 170. §-.i értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított | 
szabályszerű elismervényt atszolgaltatni. Gödöllőn. 1902. évi lanuár * 
25-cn. A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság. Stróbl, kir. aljbiró.

7765 
tk. üiüí Érk. 1ÍMH nov. 5

Aroercsi hirdetményi kioonaf.

ugyanaxon betétben ugyanannak,nfyén
Kiáll. 1301 I. 1302 1130311, IjrtWj’’.

38(>l|2, 1554 l es I5'^||,.lu. 
atban, es végül tu-ií. a.

A III 1 I. sor 8?0jl, 8702, 871.
>22 kor. kikiáltási atban az ár-

A goilolloi kir. jbinisati mint tkvi hatusag közhirre teszi, ^ogy 
i Gödöllői takarekpenzlar vegrehajtatónak Parányi Márton rgrehaj- 
tast szenvedő ellent 2200 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság teiuletén levő R-Keresztur 
községben fekvő s a rkeieszturi 684. sz tkvi betétben Harányi Márton 
neveit álló \ 1 10 11. sor 2533, 2534. hr. sz. a. foglalt uigjgHjtra 
326 kor kikiáltási árban; az v* ..... .......  ‘
allo A II 1 25. sor 1052 I. 1053 I. 1301 1.
1865,1, 1866 1. 1867 I, 1868(1, 2531 2. 1 
3434 2, 3520(2. 3521 2. 3522 2, 3705 3, 
sz. a. foglalt ingatlanra 2<s2(i kor. kikiáltási 
betétben ugyanannak nevén allo 
és 872 hr. sz. a foglalt ingatlanra 5‘.
veres elrendeltetik, cs hogy a fennebb megjelölt ingatlanok .I/JIS02. 
évi április hó 28. napján d. e. 10 órakor Rákos-Keresztur közseghiMnal 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsaraó'.Vc 10 
°o-át készpénzben, vagy az 1881 60. t. ez. I '. g-ában jel/WPar- 

folyammal számított cs az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz iT’Jcelt 
ig. min. rendelet 8. §-ahan kijelölt ővadékkepcs értékpapírban ^ki
küldött kezéhez letenni, vagy az 1881 : 6O. t. ez. 17" § i crlelMten 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított s$Mly- 
szerti elismervényt átszolg.-iltatni. — Gödöllőn, 11)02. évi janfroPbó 
24-én. \ gödöllői kii. jbirósag mint tkvi hatoság. Stróbl, Kir. ÁfjWró.

1901 V. 5.59 .5 számhoz. 1901 vgrh. IO7>6

Ároerési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhirre te

szi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnál 1901 évi V. 559 számú 
végzésével l)r. Gyöngyösi József budapesti ügyvéd által kép?!Sült 
Beliczai Béla végrehajtató részére Schmledlechner Nándor éj neje 
végrehajtást szenvedettek ellen 642 korona követelés és iájfajtai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan végrehajtas^Hgú- 
vedetteknél lefoglalt 2168 koronára becsült ingóságukra a gifiMS*  
kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrcndelMlflBr 
annak az Edcr Antal Gyula 22" korona, Bauer Mór 1796 k*orrffl?T  
Marék József 321 kor, Gödöllői takarékpénztár 1200 kor., Walla 
József 246 kor. 76 f. es a többi felülfoglaltatók követelése erejéig 
is. amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végre
hajtani szenvedettek lakasan Rakoí-Szt-Mihalyon leendő megtartá
sára határidőül 1902. évi április ho 7-lk napjának délutáni fél 3 órája 
tűzetik ki, mikor a bíróikig lefoglalt szobabútorok, zongora, kávé
házi berendezés, billard-asztalok, tehenek s egyéb ingóságok a 
legtöbbet ígérőnek keszpénzlizetés mellett, szükség esetén a becs
áron alul is el fognak adatni, l-'clhivatnak mindazok, a kik az el
árverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését meg
előző kielégitteteshez tartanak jogot, miszerint elsőbbségi bejelen
téseiket az árverés megkezdéséig alolirl kiküldöttnek vagy Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes 
határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő 
naptol szamittatik. Kelt Gödöllőn, 1902. évi márczius hó 5. napján. 
Trsztyánszky Kálmán, kir. bír. végrehajtó.

JWeghivás.
A Gödöllői Takarékpénztár 

renökivülí közgyűlése« 
folyó évi április hó 22-én délután 2 órakotjj 
Gödöllőn az egyesület helyiségében fog’* 
meglarlatni, melyre a l. ez. részvényesei^ 
lisztelettel meghivatnak.

Tanácskozás tárgya’ H
Egy igazgatósági tag választása.

Kelt göóöllön, 1902. márczius 22-én.

Az igazgatóság. **
C

♦
I Hazai ipar!

ViMzontclörinsitók kedvező teltételek mellett, kerestetnek!
„EMKE*  padlóí'énymáz! Magyar gyártmány!

* 
i
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♦
I 
í 
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Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hímem vegyünk Berkes-féle

E B k t44 5JJ/JJ
elérhetiük hogv kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czelt szolgaiunk, mert 5 százalék az „EMKE" javára 
1. A Berkes-féle „EMKE" padló lakk ; a szobapatllok fényezésére kiválóan alkalmas, mert

” szobapadló fénymáz: rögtön szárad és igy a fényezett szoba már 1 óta múlva használatba vehető, 
szobnpiidló fénymáz: szagtalan, tehát nem kell ti kellemetlen terpentin szagót napokig a szobákban tűrni, 
szobapadló fénymáz: mosható, s szárazni törülve fénye még fokozottabb, 
szobapadló fénymáz: viztől nem lessz foltos, mint a többi lakk, 
szobapadló fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
szobapadló fénymáz: üveg keménységűvé válik, s ig.v legkevésbhé kopik, 
szobapadló fénymáz: szcszszel hígítható, 
szobapadló fénvmáz: kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szobapadló fénymáz: a ragadós padlókat szárazza teszt.

1 lcy.-os íi'vv'ir bériiienl ve brírho’va. — korona. t
(1M'rtas és főcladási helv’ Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási helyek: Murczkó Endre kereskedése Hatvan. Kiéin Adolf Czcgléd. Turnay Pál vaskeroskedő| 

■' ’ Újpest. Berger Vilmos Jász-Bcicny. Boros B„ Péter Mór Szolnok. 1
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Berkes-féle 
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Berkes-féle 
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Berkes-féle
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..EMKE" 
„EMKE" 
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„EMKE" 
..EMKE"
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SzőlőollDányok 

szokványmlnöségben.
A legkiválóbb 42 bor- es csemegefajokban fajtisztán, teljes 

jótállással.

Élőkerltés.
Gleditschia csemeték és magvak

Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. 

Óriási löt isti, igen gyorsan fejlődő oövénynovény. Ez. .</. egye
düli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár ev alatt, rend
kívül csekély kiadással, melyen nem hogy ember, de semmiféle 
altat, meg apró nyulak sem hatolhatnak at Minden rendeléshez 

rajzokkal ellátott ültetési és kezelési utasítás mellékeltetik. 

Ezer csemete elég 202 méterre Ara (I forint.
nínnenmofÁlf óriasi jövedelmet biztosító voltánál 
L/1 UUOü 11 lü fogva, ennek tenyésztésé számos

gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
Színes fény nyomatú föárjegyz.ek ingyen és bérmentve küldetik 
minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzéken kívül 
még egy olyan könyvet is kap ezzel, ki azt ezimere ingyen 
és bérmentve kori, mely nincsen az a ház, vagy család, a hol 
tartalmat haszonra ne fordítanák, varoson, falun, pusztán, 
gazdag vagy szegény családnál egyaránt. Igv meg azoknak is 
érdekében all, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek 
nagy szolgálatot tesznek. Czim: „Érmelléki első szölöoltvány- 

telep" Nagy Gábor. Nagy-Kágya. u. p. Székelyhid.

w KiíX tsz W
’*A^**Z»'** ‘^'** ‘/T>'**>fA  Zín z~\ ffA ~ ‘

Rózsa István czipészmeslcr (jöööllőn, petöfl-tér (a városházával szemben).

Második évtizede feni álló czipész-üzleteniet ■.■;r,.um: .■**_
pún lugasába aianlom.

Elvállalom mindennemű. a legoj::! divatll lií’l, UJÍ és gyermek.ZÍpök 

tartós. maradandó állású, kényelmes, szolid es kedvező mon való mertek 
utáni elkészítését.

ií)
«
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Mc Cormick lltirvesling Machino-Coinpaiiy
(Cliicngói nrafótiépirjiii')

aratógép,

g

< >11.ia !

Budapest,
V. kerület, Váczi-ut 30. szám.

Szénagyüjtő gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartalékrészek óriási raktára

Xöszörükészülék,
„Dai$y“ marokrakó aratógép, 
yártmány 

Ne vásároljon, míg gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte.
- Tessék mintakönyvet kérni!

Évi termeles: 
362,000 gép.

Kévekötő 
fűkaszálógép,

Williiiin J. Stilliiian.

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

Köhögés, rekedtség és elngálkásodés ellen gyors és biztos 
hatásúak

Eqgcr mellpaszfillái, 
az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek. 

lloltoz.it I körömi és 2 körömi. Próbádéhoz 50 Ilii.
Fő- és szétkiildési raktár:

..Nádor" gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16.
Kapható Gödöllőn: Szentmiklósi Béla gyógyszertárában. 
Alberti-lrsán: Langhof Gyula gyógyszertárában. Aszódon: 

Sárkány László gyógyszertárában.

Jjá r>

Ahtp, ISI', loO munkás.

'4'.

!

szabad- uj Kenögyürüvel ellátott görgős csapágyakkal 

kézi-, járgány- 
és 

gözhajtásra.

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyitott

Az olÍMinort óh le<>-kilüii<>1>I>

Aczél ekék I. 2. 3 és 4 barázdásuak

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

AjUTÍrohi vetöyvpok.

A\ rr a t ó g © p e k
fűnek herének.

Szénagyüjtök és arató gereblyek. Szenaforditók.

Szabíid.-aszaló készülék é,ttk.
Bor és gyümölcs sajtók.

< J.VÍilllÖloH ÓH HÍZ.Ő1Ö X.llxók
és liogyómorzsolók.

Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„SYPHON1 A",
Tormáncs és vértetil pusztítására.

Szállítható takarék tűzhelyek.

1
llx-

sr V __ -J4

Mii!

1 6 o o it ó á I I a t befogására,
Legújabb gabona-tisztitó-rosták.

TRIEUR K és KUKÖRICZA fflöRZSOÍÓK,
Szecska vágók, darálók répavágók.

Széna és szalmaprések. s 2 ■”[ uvtótaét8ó k. 

valamint minden más fajta gazdasági gépeket

legújabb szerkezetben készítenek és sznllitnnuk

MA YFARTH PH, és TÁRSA
cs. cs kin. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, oasönfödék és DasliáiiiormÜDck

B É C S. II i Taborstrasse 7I.
Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst es bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Részletes árjegyzék és ellsmerölevel ingyen. Képviselők és viszontelárusitók kerestetnek.

NYOMATOTT SCHL'LCZ J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÖDÖLLŐN.

lloltoz.it

