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He nentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Aszódon.

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

sora liO lillér. Elötizelóinknek nagy árengedmény.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP, 

felelős szerkesztő: Njir.V Lajos,

Ifjúsági egyesületek.

Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
miniszter körrendeletét adott ki, melyben a taní
tóságnak nagy melegséggel ajánlja’ figyelmébe 
aZ ifjusagi egyesületek ügyének istápolását. Ala
pítsanak a népiskolából kikerülő ifjúság erkölcsi 
és szellemi fejlődésének védelmére hivatott egye
sületeket.

A tanfelügyelőkhöz intézett körrendeletében 
Wlassics miniszter kifejti, hogy a tervszerűen 
tizenkét éven át szervesen kapcsolt népoktatás
ból lép ki a tizenötödik életévét betöltött ifjúság 
az életbe. Ámde sajnosait tapasztaljuk, hogy ily 
gondos és tervszerű népnevelésnek az ifjúság 
túlnyomó részénél még sem mutatkozik hosszan 
tartó és az életben is nyilvánuló hatása. Az ifjú
ság éppen abban a korban lép ki az iskolából 
az életbe, a midőn legfogékonyabb a jóra és a 
rosszra egyaránt; az utóbbi behatások pedig 
sokkal gvakoriabbak és csábítók, semhogy azok
nak az ifjú tartósan ellenállni képes volna. Be
következik az erkölcsi lazulás, számtalan esetben 
a maga vészes következményeivel.

A népiskolában nyert ismeretek nem vésőd
nek mélyen a gyermek leikébe; néhány év a 
tanköteles koron túl az isme gyenge talaját tel
jesen meglazítja. Ezek a szempontok indítják 
Wlassics minisztert arra, hogy a tanfelügyelők 
figyelmét erre a térre irányítsa. Minden tanfel
ügyelőt felhív a miniszter, hogy hasson e tekin
tetben is buzditólag a tankerületében levő állami 
iskolák tanítói karára, s szólítsa fel őket, hogy 
mindenütt, a hol a helyi viszonyok kedvezőek, 
igyekezzenek az ifjúsági egyesületeket a nép
iskolákból kikerült ifjúság bevonásával okosan 
és tervszerűen megalakítani.

Eőczélja legyen az ilyen egyesületeknek az 
ifjúság értelmi körébe illeszkedő népszerű elő
adások és felolvasások által főleg a hazafias 
szellem és erkölcsi élet apolasa, a közhasznú 
ismeretek népszerű, tehát egyszerű és világos 
terjesztése. Hogy mi legyen ezen előadások és 
felolvasások anyaga, azt a helyi viszonyok figye
lembe vételével az állami tanítók legjobban tud
ják kiválasztani; csak azt hangsúlyozza a mi
niszter a legnyomatékosabban, hogy az ifjúsági 
egyesületek köréből minden felekezeti avagy po
litikai kérdés, még a legcsekélyebb vonatkozásban 
is szigorúan kizárandó.

Nemcsak a kedély nemesítése, hanem az 
egyesületi élet vonzóvá tétele czéljából be kell 
abba vonni a nemesen szórakoztató foglalkozást 
is. lehat daloskör alakítása, vonzó szinielőadások 
rendezése, mind alkalmas eszközei az egyesüle
tek felvirágoztatásának. Az állami iskolákban 
szervezett ifjúsági könyvtár szintén egyik hat
hatós eszköze az ifjúsági egyesület sikeressé és 
vonzóvá tételének.

A szervezet legyen minél egyszerűbb. Szük
séges ugyan, hogy az egyesületnek legyenek 
alapszabályai, a melyek szerint a maga dolgait 
rendezi, de ezen szabályok ne rójanak az ifjú
ságra anyagi terheket, s ne akadályozzák őt a 
napi kereset munkájában. A sikert az is bizto
sítja, ha a helyi hazafias müveit társadalom ér
deklődését sikerül a tanítóknak megnyerniük.

Kijelentem, mondja a miniszter rende
letében. - hogy mindazon tanítókat, a kik az 
ifjúsági egyesületek szervezése és vezetése körül 
kiváló érdemeket szereztek, jutalomban fogom 
részesíteni. De legfőbb jutalma lesz a tanítói 
karnak az a tudat, hogy az iskola határán, tehát 
hivatalos kötelességén túl is tevékenykedik a 
magyar nemzeti állam jövőjének, boldogulásának, 

a magyar nemzeti társadalom kialakításának biz
tosítására.

Lehetetlen, hogy az az ifjúság, a mely a 
fejlett korban azt látja, hogy az ő tanítója az 
iskolán túl is szeretettel, gyámolitólag foglalkozik 
vele, hálás érzelmekkel ne viseltessék tanítója 
iránt.

Az ifjusagi egyesületek szervezkedésének 
és alakításának megkönnyítése czél jából leiratához 
mellékel a miniszter egy ilyen egyesületre vonat
kozó alapszabálytervezetet.

A vidéki sajtó jelentősége.
Mérhetetlen jólétemén}1 az emberi társadalomra a 

józan és becsületes sajtó. Az emberi tevékenység min
den ágában: a tudományokban, művészetben, ipar- és 
kereskedelemben tag működési tér áll részére nyitva; 
mindenütt az igazságot keresi, kutatja, hogy a kikuta- 
tottat minél szélesebb körben terjessze; azt az igazságot, 
mely több, mint szerencse és szerencsétlenség, több, 
mint egyesek és családok; azt az igazságot, mely tá
masza az egyénnek úgy, mint a családnak, mert egyedül 
ö tartja azt és ezt a kellő rend és kötelmek korlátái 
közt; azt az igazságot, mely a társadalomnak egyedül 
állandó alapja, a melyen népek és országok biztosan 
nyughatnak.

És ezt talán csak az óriási elterjedésit napilapok 
cs rengeteg kötetnyi könyvekben képviselt világsajtó 
eredményezi ?- Éppen nem. A gyűrűző hullámok, miket 
a társadalom széles tengerén a vidéki sajtó áltál felszínre 
hozott eszme vet. a legtöbb esetben rendesebbek, hatá
sosabbak. mert kisebb tért kell megfutniok, mint az 
ugyanazon eszme által a világsajtó utján keletkezettek.

Tudvalevő dolog, hogy a kultúra vezérfáklyáját 
vivő Némethon legkisebb provinciájának majd minden 
városkájában, hol politikai vagy társadalmi, hol pedig 
szakközlönyökkel büszkélkedik a sajtó. Évfolyamaik 
kiadójuk korával tartanak lépést. Az a szorgalmas német 
föklmivelő. kiről közmondásilag el van hircsztelve, hogy 
szántás közben is, midőn egyik kezével az eke szarvát 

TÁRCZ A.

fi válás perezében.
A akarom lépni képedet szíremből, 
K akarom lépni, hajh, de nem lehel! 
Mennyei. fenséggel hirtelen elém állsz, 
M "lyogra tartod vissza kezemet.

■ V igal-c ragg ördög, ki elém rarázsol, 
b tudom, de kérdem: te ragg igazán? 
•s rzosan nézek rád, mintha relem rolnéd.
.1. 'ha csengő, édes szarad hallanám.

■’l asztalon erőlködsz, súgod rám boridra. 
•V gy máshoz lánczoll csillagok rogyunk: 
h kelhetünk a szürke réglelenbe, 
•I egymástól el nem szakadhatunk!

ikkor mért e kínzás? szólok fájdalommal. 
M bánsz relem olyan fagyos-hidegen ? 
i mosolyogsz és válaszolsz neveire:

1 •' is sokszor éppen ágy teszel relem.

,s i -már ott raggok. hogy sápadtan felugróm 
kisasszony, e játék rád, rút és gonos:!

él'1 r jelenésed hirtelen megszűnik

/ feloesudásam nagy gyönyört okoz.

I'-1 m, hogy elválni nem bírok tetőled. 
l^' hatalom sincs, mely elszakítana! 

^■•■reilfk lángoló, örök szenvedőiylycl. 
dolihiin. igazabban, mini még valaha!

Diu'd Máté.

Hallotta? ...
(.1 flanel a bíróság előtt.)

Híréi: Panaszos becsületsértés miatt emelt vádat 
férje ellen, ki viszont súlyos testi sértésért emelt viszon- | 
vádat ellene. Vádlott mondja el. hogyan történt az eset.

Vádlóit: Hát - tekintetes királyi főtörvényszéki 
járásbíróság, én becsületes ember vagyok. Az én becsü
letes nevemet messze földön ismeri az egész világ. Jár
tam a tengereken. Amerikában és mindenfelé mindenütt ; 
csak becsületet szereztem a dicsőséges magyar névnek, | 
azóta is.

Iliró: Térjen a dologra, ne beszéljen itt össze
vissza mindenfele bolondságokat. , .

Vádlott: Wie hájszt? Bolondságokat5 A biró úr 
előtt én nem tárgyalok. En becsületes ember vagyok. 
A biró úr a feleségemnek, azaz hogy a panaszos nagy
ságos ténsasszonynak fogja pártját. Pedig ő tépte ki az 
egyik félbajuszomat. Tessék, itt a lény kép. (Előhúzza 
és átadja a bitónak.> En becsületes ember vagyok, 
lessék, ez a kép mindent bizonyít. Igy elmaszkirozni 
az én becsületes félarezomat.

Iliró (határozottam: Elég! Hallgasson!
Vádlott: Én hallgassak, a kinek igazam van. Hall- 

I gasson a biró úr. az a kötelessége, hogy engemet ki
hallgasson. Voltam én mar nagyobb urak előtt is. ma
gasabb fórumban is. még a királynál is. mégse ...

Iliró (indulatosam: Hallgasson, mert kivezettetem.
Vádlott: Engem kivezettet? No jó, hát hallgatok.

1 De...
Iliró (mérgesen rákiált): Semmi de. hanem ha 

még egyet szól, lecsukatom. (Panaszoshoz:) Nos. mit 1 
szol a férje vádjaira? Mit tud mentségére felhozni?

Panaszosnő (indulatosan): E11. a mentségemre? | 
En. tekintetes főjárásbi lóság. a jog térén állok. En nem 1 

. akarom magamat mentegetni. En csak az igazságot | 

| akarom.

Iliró (mérgesem: Ne beszéljen itt össze-vissza 
mindent! Mondja el: mi a baja, oszt punktum!

Panaszosnő: Punktum ide. punktum oda. De sze
retném én megkérdezni a biró úr feleségétől, hogy ő 
másképen tett volna-e az én helyemben. (Sírva fakad.) 
Mert én vagyok a világon a legszerencsétlenebb asszony. 
(Zokogva:) Ez a jómadár... (a férjére mutat.)

Vádlott (ironikusan): Es biró úr tűri, hogy ez a 
... majd mit mondok ... itt engem sértegessen ?

Iliró (engesztelőleg): Csak csendesebben, csende
sebben. Még eddig nem sértette meg egy szóval sem.

Vádlott: Hát a ajómadár®?
Iliró: Az nem sértés. Hallgasson!
Panaszosnő: Nohát nem jó madár, ha nem tetszik 

úgy, legyen hát nagyságos úr. (Jót nevet a saját ötle
tén.) a kit én mosdattam ki a piszokból, én öltöztettem 
fel. mert én nagy családból származom, tudja biró úr. 
az én anyám ...

Iliró: Csak térjen már a tárgyra és ne beszéljen 
itt össze mindent, a mi nem tartozik ide.

Panaszosnő: De ide tartozik ez mind, mert kérem, 
már két esztendeje, hogy megcsal, hogy szeretőt tart 
mellettem. Most aztán ide hozta a szeretőjét a számba, 
hogy annál kényelmesebben járhasson hozzá. Az egész 
város arról beszélt. Hát igy csak nem maradhattam vele 
egy fedél alatt. A leánykámmal, az én legkedvesebb 
gyermekemmel összeszedtem, amicském csak volt és 
elutaztam.

Vádlott (közbevág): Meg az én 1000 forintos ta
karékpénztári könyvemmel.

Panaszosnő: Az csak véletlenül maradt a batyuban. 
(Megvetéssel néz a vádlottra.) Ilyen ember csak nem 
érdemel mást. Aztán hogy megtudta, hol vagyok, levelet 
levél után irt. hogy jöjjek haza, mert ő csak engem 
szeret. Revolvert is vett, hogy megöli magát.

Iliró: S aztán?
Panaszosnő: Aztán hazajöttem a kis lánykámmal. 

S most meg azt hlrcszteli felőlem, hogy ő engem csak



ASZOD BS Vl'DI'KE 1902 április r,

tartja, a másikkal ujságlapot forgat, bizonyosan nem a 
■>Neue Freie.«-t. hanem vidéke valamelyik ismeretterjesztő 
közlönyét lapozza. Van is ám ezen eljárásunk kézzel
fogható latszata. mert eltekintve attól, hogy maga
viseleté békés es példás háztartása, valamint mezei 
gazdasága olyannyira rendes es példaszerű, hogy a ki 
csak egyszer latta. nehéz attól elválnia. Bár szekrénye 
nagy nyomásnak is van kitéve a rajta elhelyezett több 
évi lapok súlyától, ellensúlyozásul benne van elrakos
gatva szépmennyiségü tallérja is.

Hja. ez nálunk sok mindenféle ok miatt csak jám
bor óhaj. De kétséget nem szenved, hogy másképp is 
lehetne!...

Ha az ország kormányzati ügyeinek rendezése, 
rekonstruálása égető szükséggé válik, mindnyájunk te
kintete Angolhon mint e részben mintaállam fele 
fordul; ha pangó iparunk néha-néha felriaszt tehetet
lenségünk álmából. Francziaország virágzó iparát idéz
zük epedő lelkünk ele; tehetségesebb képzőművészeink
nek az örökszép Olaszország a Mekkájuk; nevelésügyi 
tudományos intézeteink német mintára létesülnek. Es 
ez jól van igy! A törekvő ember példaképét szemel ki 
magának, melyet elemi óhajt. A kultúra terén elmara
dott nemzetnek az elorehaladottabbak nyomdokait kell 
követnie.

Magyarországnak még igen sok kell, hogy a kul
túra tökélyét elerje. Tagadni ugyan nem lehet, hogy e 
részben sok történik, sok az ország szivében, sok az 
ország ügyeinek intézői által; de ezek nemes törekvésé 
.1 megcsontosodott apáthián igen sokszor hajótól ést 
szenved.

Föl-lölbuzdulnak az ország különböző pontjain a 
nemzet egyes lelkes tiai is, szóval és tettel is buzdítva 
azt a tökélyesbülésre; sokan közülök önzetlenül tollat 
ragadnak kezükbe, hogy honfiúi lelkesedésükben tehet
segük szerint es életsorvasztó munka árán, vállvetve 
lépesről-lepesre haladva segítsék föl nemzetüket a kultur- 
népek színvonalára. S mit latunk? Éppen ellenkezőjét 
annak, a mit csak a szomszéd Németországban is meg
bámulunk. A lelkeseknek utánzásra méltó törekvése, 
éppen azoknak, kik a nép zömének példát adni hivatva 
volnának, részvétlensége miatt elzsibbad, irodalmi válla
latunk pártolás hiányában életerejét veszíti; a lelkes 
kezdeményezők nemcsak nem istápoltatnak, nem ösztö- 
nöztetnek. hogy vállalatukat az ügy fontosságának meg- 
felelőleg szélesebb alapokra fektethessek, hanem még 
minden uj hónap beálltával a be nem űzetett előfizetési 
dijak behajtásával is bajlódni kényszerülnek.

Ily viszonyok között pedig vajmi nehéz dolog egy 
vidéki lapra nézve hivatásának megfelelni.

Azonban thony sóit qui mai y pense!<

HÍREK.
Az udvar Gödöllőn A lapok különböző, c tárgyban 

közölt híreivel szemben fentartjuk biztos forrásból eredő 
közléseinket, melyek szerint az udvar még április hóban 
megérkezik Gödöllőre s az egész május hónapot itt tölti 
cs nem Budapesten, hanem nálunk Gödöllőn fog állan
dóan tartózkodni.

a takarékpénztári könyv miatt hivott haza. En magam 
nem kellek, magam maradhattam volna is akar örök 
időkig.

Iliid íkérdölegi: Es?
/’a/rux.osh-,. Erre ő rendkívül izgatott nagyon 

mérges lett es hozzám vágta a szénvasalót tele szénnel. 
Isteni csuda, hogy meg nem égtem. Az alsó szoknyám 
szele ki is égett, tessék! (Mutatja.)

/•/"-. Csak hagyja! Inkább elhiszem. Folytassa!
': En erre nekimentem és a szemei 

helyett véletlenül a két bajusza akadt a két kezembe. 
Hogy az egyik erősebb volt, mint a másik: arról én 
nem tehetek. De ő is megtépett, tekintetes járásbíróság. 
Egy hajamszála se maradt epén.

Hifii vádlotthoz.!: Mit kíván felhozni a védelmére? 
Vii'llolt Semmit. Hiszen már régen kibékültünk. 

Be is szüntettük volna a panaszt, de a feleségem ma 
megint megharagudott rám. mert későn keltem fel és 
nem ittam meg a kávét.

////"' 'panaszosnőhöz!: Igaz? Talán ott is lakik a 
vádlottnál ? Tehát eláll a panaszától ?

Piinaszosnő: Igaznak igaz, de azért én fentartom 
a vadat, hacsak meg nem kér itt nyilvánosan és el 
nem ismeri a biró úr előtt, hogy nem a takarékkönyv
ért hivott vissza.

Iliid. Ej. ne beszéljen itt össze-vissza mindent! 
Az eljárás megszüntettedk. (l)r. Fa Jánoshoz, aki eddig 
egy szót sem szólva ült ott egy széken :i Számit-e fel 
ügyvéd úr költséget?

/)»•. Fii Jűnoa ligenlőleg bólint a fejével).
Iliid: Panaszos képviselőjének dijai cs költségei 

30 koronában megállapittatnak. <Felekhez :i Elmehetnek!

(Irdilfitl Síiilu'cdn, ebben a: is:leiulöbcn,i

'Tekéntetös Uram! Keservesen esik a levélírás, 
mégis hozzáfogok, mivelhogy szégyellem a hosszú hall
gatásomat egy riszt, másriszt mög mivelhogy esztendő 
óta. mióta a masina ékapta, béna a kezem.

Aszmondják. hogy megest megcsináltak a jezző 
úr meg a gazdatiszt urak a gazdaegyletet. A biro meg 
a jezző mondta, hogy aszongya a főespán méltósága 
is akarja, mög a minyiszter is akarja. Hát mondok.

Pestvármegye közgyűlésé Varmegyénk e ho 14-cn 
es esetleg a következő napokon d. e. 10 órakor tartja 
évnegyede*  rendes közgyűlését Budapesten, a vármegye
ház nagytermében.

Választmányi ülés. A gödöllői polgári kör választ
mánya hétfőn, e ho 7-én délután .» órakor ülést tart. 
Tárgy: I. Jelentések. 2. Kuglizo-épité*  cs az italmérési 
jog megszerzésének ügye. 3. I agielvctelek. I. Indítványok.

Hetivásár Isaszegen. Az e h<> 14-cn megtaitamlo 
évnegyede*  varmegyei rendes közgyűlés fogja tárgyalni 
Jsnszeg község kérvényét a hetivásárok tartása tárgyában. 
Mint értesülünk, az előadó lószolgabirank jelentése 
alapján véleményezni fogja azt. s igy valószínű, hogy 
rövid idő alatt meg is fog valósulni.

Vadász-kimutatás. Most jelent meg a hivatalos ki
mutatás a gödöllői vadászatok eredmény erői. A kimuta
tás az 1001. év február elsejétől ez év janiim 31-ikcig 
szól. A *király  összesen 211 darab vadat ejtett el. Ebből 
a legnagyobb rész faczán. amelyből <i felsége összesen 
1 IG darabot lőtt. Nyulbol esett 58 darab, lapinbol 2<). 
fogolyból 5. Vaddisznót ez idő alatt hetet lőtt a király, 
közülük 5 kan cs 2 kocza. Szarvastehen egy esett. A 
legtöbb vad 154 az isaszegi pagonyban került 
terítékre, a legkevesebb 1 darab Babaion. A vad
disznókból 4 Valkón hullott. I Babaion es 2 Isaszegen. 
A főhcrczegek. herczegek cs vendegek 4091 darab vadat 
lőttek, amelyből 20 darab kártékony vad volt. A leg
nagyobb összeg itt is a laczmiokra 17b<) esik. 
Nyulbol 1644. lapinból 339. logolybol 173. szarvasok
ból 110. vaddisznókból 9, őzből 14. erdei szalonkából 
14 került téritekre. A gödöllői területeken a vadász
személyzet zsákmányává! egy ütt összesen 20,828 darab 
esett. A legnagyobb összeg fogolyból hullott, összesen 
5236 darab, míg nyulbol 4310 darabot lőttek. Szarvas 
202. vaddisznó 39. őz 4.8. fáczán 2674. szalonka 96 
került telitekre. A leggazdagabb terület Bábát volt, hol 
összesen 9782 darab vadat lőttek.

Jegyzőválasztás Féczelen e ho 4-én volt a másod
jegyző választása: Szilvásy Béla oki. jegyzőt válasz
tottak meg egyhangúlag.

Színészek Gödöllőn. Bokros József, a bpesti Kis- 
laludy-szinhaz volt igazgatója néhány előadást fog tar
tani Gödöllőn a társulatával. Az első előadás vasárnap 
lesz délután es a második este a Károli-szallóban. Kel 
vígjátékot adnak : a »Virágfakadás«-t cs a (Szerelem es 
örökségedet. Hétfőn a »Végrehajtó«-t s kedden a »Hip- 
notizált anyósű-t adják. Felhívjuk hazafias közönségünk 
figyelmét ez előadásokra.

Mulatság. Közvacsora volt c lío 5-én az •> Erzsébet 
királyné'- szállóban, melyet a gödöllői fiatalság rendezett. 
A kedélyes mulatság reggelig tartott.

Apaállatok vizsgálata. A járás területen levő apa
állatok bizottsági vizsgálata c ho 7-ikén veszi kezdetét 
Tniiin. melyre Galga-Héviz, Dany. Valkó. Vácz-Szcnt- 
l.aszlo. Zsámbok. Boldog. Túra! 8-án .ls.oá/oa, melyre 
Bag. Domony, Gödöllő, 1 léviz-Gyöi k. lkiad. Kartal, Tér
ség cs Aszod; 9-én C.iiikuldn, melyre Isaszeg, Rákos
csaba. Nagy- harcsa. Csömör. I’cczcl. Szada. Mogyoród, 
Rakos-Keresztur. Kerepes. Kis-Tarcsa és Czinkota apa
állatai hajtandók föl.

bizony má régebben is akarhattak vóna. Azt is mond
ták. hogy ma most nem kő búsúnyi. leszen vetőmag, 
csak kérni kő. Mondok, pizért kaptunk eddig is. Deük 
aszondják. hogy a gazdaegylet titkáljáhó köll Írni, hát 
lesz piz nékíi is. Amim nagyon mögijettem. mer iccéik 
tunni en senkitű se filek, csak a titkáltú. aki mar égy- 
ször úgy etitkot tűlem egy kis pizmagot. hogy sohse 
láttam többet. Az igaz, hogy a titkait se. Aszondják. 
hogy mos mán nem itgy lesz mint régön vöt.

Aszondják a falubéliek, a kik ott votak a gyüle
kezésön. hogy az elíijáro méltósága, a nasságos gorol 
úr. meg a mögibe került nasságos uraságok váttig mon- 
ták. hogy a fődmives parasztok javára is lógnak dogozni. 
Hat én el is hiszem, amit igéi tek, csak azt nem él töm, 
hogy ha mán annyi okos cm bőrt tudtak beválasztana i 
a dilekcijoba. hogy miért nem vettek be egynéhány... 
ize .... cngödclemmel legyen mondva butát is. 
mint példának okáéit parasztot, tanítót meg papot, hogy 
tanújjanak e‘ valamit az urak praktikájába Mer ug\ 
vélem, hogy a dilekcijoba kerül sok okos embörnek 
nincs tanácsra szüksige. de a paraszti embörnek igen.

Azt is mögirom. hogy hála istennek nincs mán 
disznokorela a falunkba, de disznó sincs má. cs c mián 
nem küldhetők Tekéntetös uramnak semmiféle diszno- 
sagot úri konyhájára, de nem is igérök. De ha mele
gebb lészön. mariásnak való sóskát kíideni lógok, mer 
jó a friss ződsig a gyerekeknek.

Az Isten aldja mög a 'Tekéntetös urat érdemes 
famíliájával együtt. />/nöi ii<i'<l<i.

< li/":i iieclu

Két úr beszélget a Karolyinál poharazás közben:
De mi lelt léged? Miért vagy oly levert, ba

rátom ?
Hogyne lennék levert, mikor örökösen üldöz a 

pech. Vagy nem abszurdum már az. hogy alig lel esz
tendeje. hogy megházasodtam; szép is a feleségem, 
liatal is. jo is. a legmegennivalobb teremtés a világon, 
cs örökösen beteg.

Az semmi, barátom. Hat én. Nekem meg öreg 
is a feleségem, nálam hat esztendővel idősebb, meg nem 
is szép, s meg hozza mindig cf/tN.-scytw.

Asphalt. Gödöllő járdakíivezési Ügye még : nK|.,, 
nem inda megvalósulás stádiumába jutni. Ez id<. - 
az. állami építészeti hivatalban fekszik, a hol a , v‘ 
elkészítésével foglalkoznak. Mindenesetre meglónt i:i 
lesz a dologban, ha kivitelre jut, hogy mily aiA..^,,; 
készíttesse a varos a járdaburkolatot. Semmiesetre Ccill 
azon kőből, a melyből az atjan'ikat készítettek. mcit,(/’ 
nem megfelelő és nem is tartós. Szépnek, czélsz.ei .m^ 
meg egyáltalán nem mondható. Véleményünk iiiii 
egyedül az asphalt lenne megfelelő anyag Göd-.liure (l 
járda építésére, mert ez az egyedüli modern jaiú.i n,ilt 
Tartós, szép, kellemes a használatban s mindéin j ^-tí 
könnyen tiszténtarthato. Ha már járdát építtetünk, 

J csináltassunk, a melyet nem kell majd rövid ai
újjal felcserélnünk, hanem a mi azután állandó lég, un. 
főbb oldalról hallottunk ilyen véleményeket; es i 
árak közt nagy differenczia nem volna, jo leimu. ha 
tanácsunk megfontolna az ügyel, meg mielőtt ki\,tjie 
kerülne a dolog.

Vizsgálat. A csömöri közigazgatasi bizottsági t.,g. 
választások ügyében elrendelt vizsgálat e ho 16-il<,ua 
halasztatott el.

A székelykértlés iránt országossá lett az érdeklődés 
s ennek az érdeklődésnek a fölkeltésében nagy érdeme 
van a ».Magyarság«-nak. mely a mellett, hogy a hazai 
cs külföldi eseményekről teljes mértékben tajek -zza 
olvasóit, világos képét ad arról a nagy vcszedeleiiir..|, 
mely az egész országot fenyegeti a nemzetvédö székeli- 
seg pusztulásában. Mindezek mellett nagy lelkesedései 
szolgálja a nemzeti oktatás ügyet, mint a nemzeti poli
tika legnagyobb erősségét s e munkában a szerkesztőt. 
Benedek Eleket, a nemzeti kultúra napszámosai igazi 
lelkesedéssel támogatjuk. A »Magyarság« mindennap 
közöl eredeti tárczát. A nagy gonddal szerkesztett lap. 
mely mindennap délután jelenik meg. a legolcsóbb lap 
ez idő szerint. Előfizetési ara egész évre 14 korona, 
félévre 7 korona, negyedévre 3 kor. 60 lill. s eg\ hó
napra 1 kor. 20 lill. Kiadóhivatal: Budapesten. Szent- 
királyi-uteza 28 a.

Betörés Husi et első napján éjjel betörtek Kovács 
István hazába .Mátyásföldön. A betörők a körülkerített 
udvarba a kerítésen ál jutottak be s úgy feszítették ki 
az ablakot, a melyen at a szobákba behatolva, onnan 
mintegy 60 kor. értékű ágyneműt elloptak. A nyomozás 
ez ügyben ez ideig eredményre nem vezetett.

Lopás a vonaton. A Budapest Hatvani von.don 
közlekedett tehervonat egyik kocsijából a múlt heten 

| 80 kgr. kávét elloptak, a kocsi olomzárjának feltörése 
után. A vonat csak Aszódon vesztegelt s ott is csak 8 
pcrczig, es igy valószínűleg ott követtetett el ti lopás, 
melyre csak Hatvanban jöttek rá. s igy az sem lehe
tetlen. hogy valamely közbeeső állomáson történt. A 
nyomozás ez ügyben úgy Aszódon, mint Ilatiadban 
megindittatott.

A ..Magyar Hírlap’*,  mint legfüggetlenebb, se.: mi
féle pártfegyelemnek alá nem vetett orgánuma a szabad 
sajtónak, immár teljes tizenegy esztendő óta szolgaija 

| a magyar közönség érdekét. Ez a szolgalat a legeszniv- 
nyibb. mert egyes-egyedül hazafias érdekek előmo<di- 

! tásál jelenti. Jelszava: a haza minden előtt. Ebbe.: ac- 
' pest rendületlenül cs megalkuvást nem tűrve harczol 

minden igaz magyar ügyen. Iránya szabadelvű és de
mokrata. A nemzet minden hű fiának egyforma jogai
ért küzd folytonosan. Politikai czikkcit elsőrangú p . ’li- 
czisták Írjak, kik közt a lapvezér, dr. Hertzka Tiv. a. 
közgazdaságunk legfontosabb érdekéinek a megvit.' ja 

l cs védelmezője, mint különben is e téren európai r.uvii 
kapaczitas, jelentékenyen szerepel. A lap szépirod . mi 
részét az egész mai magyar szépirodalom legkitim 
irói szolgáltatjuk. Regényei a hazaiak mellett nagyi ni 
külföldi írok alkotásai. A ».Magyar Hirlap« a magai cl 

I tisztaságának is éppoly fáradhatatlan oltalmazója. i ni 
a közéleté. Ehhez képest finom és előkelő hang jelle n 
minden közleményét. Rovatai rendkívül érdekesei ' 
frissek. Művészi kérdésekben igazi kapaczitások vi 
sitják fel az olvasót a lap hasábjain. A »Társaság 
vatban mulattató olvasmányt ad. rendszerint akin ' 
vonatkozásút. Szerkesztői üzenetei a lég változató- ’ 
kérdésekre adnak választ azon előfizetőknek, akik 
min<’i életbevágó ügyben felvilágosítást, tanácsot, mag ■ 
razatot stb. kérnek a laptol. Most kezdi meg a »Mag 
lliilapa Nemirovics Dancscnko hírneves rósz n 
•Milliók romjain^ ez. nagy feltűnést keltett, remik; ! 
érdekes regényát. a melynek kezdő számait mindéi i 
előfizető megkapja. A »Magyar llirlap« páratlanul 
kedvezményekkel is kedveskedik előfizetőinek, amc 
közül legnagyszerűbb az az ingyen könyvtár, a i 
karácsonyi ajándékul küld szét rendes hívei közt. M 
den előfizető annyi kötet pompás regényt kap úgy., 
karácsonyra, teljesen díjtalanul, ahány hónapig c: 
végben volt előfizetője a ).Magyai Hirlapo-nak. ha m;
járt havonkint küldte is be az előfizetési diját Így te : 
a ki egesz éven ál hű maradt a laphoz, összesen 
kötetet kap. A többi kedvezmény is fölöttébb érte. . 
Kedvezményes áron, negyedévre 9 kor. 50 f. Tizeibe: i 
elő a ^Magyar Hirlap«-ra és az »Ország-\’ilág« ke. ■ 
hetilapra 12 korona rendes ár helyett; a legjobb ki. 
gyermeklapot negyedévre 1 korona rendelhetik im
• Magyar Hirlapa előfizetői. A m. kir. állami, valan : 

a megyei és városi rendőrhat'tságók s a m. kir. csu T 
őrség {i o.Magyar Hirlap«-ra és a »RendŐri Lapok 
ia magyarországi rendőrhatóság hivatalos közlönu 
együtt negyedévre 8 koronával fizethetnek elő 12 
helyett. Előfizetéseket elfogad a u.Magyar Hirlapa k:. ■ ■ 
hivatala Budapesten. \’.. Honvéd-utcza 10.
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ASZOD es vidéké

A Triesti Általános fiztositó Tarsasag
(Assiciirazloni Generáli)

í év, in.ucziiis 20-án tartott 7(Mk közgyűlésen terjesz
tettek be nz 1901. evt inerlegek. J

Az előttünk fekvő jelentésből |,,-njuk. p,,,
Jeez. .'Ilikén érvényben volt é/r/M /.

71.267.823 kon 19 Iliiért teltek ki. és az ér Inlmmau 
I,evett d-j.tk 2.>.»01..>2l) kor. 81) fillérre rúgtak. \z 
fetasi..........»-'W dijturlaMa 12,084.410 kor. SO-fllförral
[17,165.146 kor. 89 fillérre emelkedett.

A t,<:bi:lnsil<i-i díjban a díjbevétel 11.890,311 7~o 
biztosítási összeg után 19.179.387 kor.’ 41 |j)|. v'‘]t 

iniböl -.153.497 kor. 20 I. viszontbiztosításra fordulat. >ti 
ugv, liogv.a tiszta díjbevétel 10,725.890 kor. 21 ikerre 
tagolt, mely összegből 7,267.495 kor. 05 f. mint díjtar
talék minden tehertől menten jövő évié vitetett at; a 
ijtnrtiiiek tehát u tiszta díjbevétel 67'711", ,,-át teszi ki 
jöv.. elekben esedékessé váló ilijkötelczvénvek ösz- 

szege 80.231.416 kor. 02 lill.
A ^jilliliiiáiii/bhtosiliisi i'iifbtin a díjbevétel kitett 

:,li37.iC'1 kor. 11 Iliiért, mely a viszontbiztosítások le- 
yamisa mán 2.197.096 kor. 58 lillérre rugóit,

A Mörrémfojjtlj,' nllvui hizlufibi^ .i,/l„,n a díjbevétel 
317,OS kor. 80 fillért tett ki.

Iv'rokérl a hiisiisiii/ HKI/.ben 2 7.-r;/ <)j
/,//.■,/ /■<7<í^7o//. Ehhez hozzáadva az előbbi években 
teljesített kárfizetéseket, a társaság alapítása óta károk 
•ejc'.'c. 716,540.625 kor. 97 f.-nyi igen tekintélyes ösz- 
•s/.egei '■:-iett ki. Ebből a kártérítési összegből/ar^ö//jYf 
/.m./<".?/.> kor. S.> filter esik, mely összeget a társaság 

káréul ben fizette ki.
\ iiijeic^ii-liiiliib'i-hk közűi, a melyek összesen 

/á.őV? /87 kor. HU fillí-rn- rúgnak, különösen kiemelcn- 
i,,k: ... alapszabály szerinti nyereség-tartalék, a mely 

5.250.<”“> koronát tesz ki. az órlókpa járok ái-foli/ani- 
imiiub^isóiv alakított tartalék, mely a 3.379.624 korona 
17 üllei külön tartalék, úgyszintén az évi nyereségből 
kihasított 350.000 korona. 1'>.402.487 korona á)9 fillérré 
emeltetett tel; továbbá felemlítendő még a 160.000 kor. 
ingó köreleltwk tartaléka. Ezeken kívül fennáll 
meg cg\ 560,000 koronát kitevő /.•á/ó'a alaj>. melynek 
,iz a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a 
kamatláb esetleges csökkenései kiegyenlítse.

A tir.-asag összes tartalékjai es alapjai, a melyek 
elsóranga értékekben vannak elhelyezve, az idei átuta
lások folytán 173.4.58.451 kor. 60 fillérről l!H)Jllbl‘>7 
í >. II /ilb‘i'i'1' emelkedtek, melyek következőképen van
nak elhelyezve:
'.. ingatlanok és jelzálogkövetelések 
2 Eletbizt. kötv. adott kölcsönök 
í Léteiéin, értékpapírokra adott köles.
4. Értékpapírok.....................................
5. Tárcza-vállók.....................................
>'• A részvényesek bizt. adóslevelei 
7. Bankoknál levő rendelkezésre álló

követelések, készpénz és az intézel 
követelései, a hitelezők követ, lev.

összesen

, g.mitnt k. s, IU|ÓIt. u Iial,lilt.es|nizbér-
- X-l ■ lillé" ’IIU,U1 kl- A mérleg

■ knr. vagy.mail mumvt allanit ,. mel\
Imvetkez.. Imreiekben mc.t fedezetet: E.......k

a ui., a.im.i.nkk.d . korm;..lanidck, fővárosi kölcsön és
, - elsőrendű záloglevelek 3.392,004.66 
kiknrckbeteték 2,O54.O25;12 k.. intézeti házuk 15.1 H.48 

lem.s., j.,,, ...^ l;,„Venyl;im'.m1ök
......... K'"- nyugdijai..,' larl.dekbetetS3.5lH..': kor.

d'jhntrniek 128.869.7,-| km., kc-zpenzkészlet 91.,"7.25 
?"'• A jelente- es inéi lég helyesléssel tudomásul vele- 

öies Béla es di. Uraim Eülöp ügyvedek 
11'S/.igazg.itosagi'ak köszönet es elisme- 
\ közgyűlés jegyzőkönyvének hitelcsi- 

............ i es K’átfay Károly. A 
;y ev tartamára újból megválasz

tok. Miután az elnök

■ .............. . ...jukuks nveremenv köt.vcnv
osztályból történt kisorsblásámi'k eredményei ki-

• ■s -. Kisors.ihattak a 
281 alapkony wzám özv. 

3663 alapkönyvszam Elei- 
16o2 alap'könyvszám Bi/.on

tett s Krisztink" 
indítványára az 
lés szavaztatott, 
lésére kiküldet i 
telűgyelóbiz'itt -,i 
latiak a volt ' 
meg márczius

<5: t'hitz Hennán

■liigyelőbizottsági tagn
án dr. Siambeiger Eerenez kir. k 

jegyző jelenlcicb.n nyolez dijmente*  
n )!)<• osztályból történt kisoist 
hirdette, berekcsztetett a közgyűlés, 
kővetkező alapkönyvsz.an.ok ; 
Dogé Vilniosne. Budapest; 
sclwr Vilmos, Budapest; 
János. Moháé- . 28m> alapkőin, \ -zmn' dr. l’imTner Elekne. 
Mosmiy; a.J,8 alapkönytsziiin dr. Traileszku János, 
bisjeno; 61H3S alapi,,,nyi-zam Kuvaiik Amal. Krímii- 
">"i ; 11196 alapköiiyvszám Kulim Stefan. Zágráb; 3883 
luapkonvvsziim Pap,, Abraháni, Szerajeio. Minden ki- 
soisolt alapkönvvsz.mn után a kedvezinénvezetiéknek 
eg.\-egy lotii) koronáról szóló díjmentes nyeremény
kötvény kiszolgaltalik.

siai szán, 
tk. I'ioj. fik. |*io|  nov

t ez. I?

nek a bíróságnál elé 
isinervenyt atszolgal 
l!'(>2. cví febtu.ir ho

> ib.iii jelzett árfolyammal .számított és az 
h" l-en <333. sz. ... kelt ig. min, rendelet X. 

.kkepcs értékpapírban a kiküldött kézéhez, le- 
•I (Ki. t. ez. 17". J a crtelmeben a banalpénz- 

■1> ges elhelye/.eseről kiállított sznbalyszeru ci
tálni. Gödöllői kii jbirosag mint tkvi hatóság, 

!2-ik napjai! Stróbl S. k . kir. aljbiro. (I*.  Il.i

<*'■>  számhoz. |!M|9 vgrh. l.’>2 szám.

Áruercsi hirdefménu.
kiküldött biros.igi végrehajtó ezennel közhírré te- 
illői kir jaiasbii'»sagnal l'.Mtl évi V. 128,2 számú 
• Jakab szegedi ügyvéd által képviselt Milko Vilmos 

tófiál ' iló részére Sohweltzer Márk végrehajtást szenve
dett ellen |3.>.i kor. IS f. hátralékos követelés es járulekai erejéig 
elien.lelt kielégítési végrehajtás folytan végrehajtást szenvedettnél 
lefoglalt l'i'di koronára becsült ingóságokra a godolioi kir. járás- 
Imi .s(.,. (cnti szamu végzésével ...■. .n veres elrendeltetvén, annak 
a ly.erm.niii József ilii*  kői |.’> f„ Weltnci Jakab 8!>l kor. felül- 
foglaltatok követelése erejeig is. amennyiben azok törvényes zá
logjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedett lakásán Aszódon 
\ ( ■ i 1902. évi április lio 10-ik napjának

délutáni 3 Órája t izet . k>. mikoi a hirmlag lefoglalt szobabútorok, 
kávéházi berendezés, szállodái heiendezes s egyéb ingóságuk a 
legtöbbel ígérőnek keszpenzfizelék mellett, szükség eseten a becs
áron alul is el fognak adatni. Kelhivatnak mindazok, a kik az el- 
.11 verezendo ing.„,vételárából a végrehajtató követelését meg
előző kielcgiltv'teshcz lan.mák jogot, miszerint elsőbbségi bejelen- 
leseiket IZ árverés megkezdéséig alolirt kiküldöttnek vagy irasb.in 
be.:dii'.. avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. \ törvényes 
l'.ataiidő a hirdetménynek a biios.tg tábláján kifügge-ztesét kővető 
naptól sz.amittatik. Kelt Gödöllőn, ll»ievi maiczni'ho li. napjai! 
Trsztyánszky Kálmán, mi. bír. végrehajtó

31.<870.290 k. 66 f.
17.799.821 k. 32 f.
2.467.253 k. 17 f. 

122.468.568 k. 39 f.
1,140.190 k. 42 f.
7.350.000 k. - f.

111. Ároercsi hirdetményi kioonat.
_. .. jhífá’S'K mint tkvi linlósúg közhírre tesjíi, hogy
bjJmloi tnkarckpenztar . h, i a .. Hrusztinszki Jánosne szül.

KIS Katalin maditilaM sr. nvedn jm km. t.>kf l.nvctcles s ,,.i
iránti tcgteli.t|lasi ngycl'cn a umlóflói kit. jar.ishirós.ig t. riiletcii levő 
Isaszcgh községben lekvo s az isaszigln sz. tkvi betétben A I. 
1 ’ *■  s,': 1:1 '■ •» 1,1 :í hí. sz a. s 3I.’>. és lilö a ö i sz.

foglalt, Urusztiuszki Janosn. sz Kis yatalin es Kis János n. ven 
öl.o. izonban ,.z |Ssl o. IX t. ez ' §. ltari geszten el-
i.lvr ivandó hazta es kertre a C 1. alatt ozv. Kis M.utonne sz. 

I tisak l-raikziskt jiv.n.i h“kehelett ozvegvi jog fent;iila*.tval  ■ Xs2 
kői ozonncl mcK«llapilott kikiáltási tirbi^ <z árverést elrendelte és 
hogy t ..nnebb ■ eHi in.;atl.in az |<,’\ v\i május ho 2 Ik napján 
(I. e. .0 Órakor Isaszegh község házánál*  ó tntand.. n-.tiv.m.- at. 

vereseu a ineg.illnpitott kikiáltási áron alul is eladatni fog.
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan be.sáriinak 10 

-d kézpénzben, v.tgv az |XX| <iti. t. cz. 4_» s..,b;lll jdzcll ,ir. 
tolyaniinal számított es az |SX|, évi nov. hó l-en 333.3. sz. a. kelt 
in. kir. ig. mm. rendelet x.§.aban kijelölt ovadékkepes eriekpapirban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1X81 : (10. • ez. 17". §-.< crtcl- 
mében ■ hanatpéiizn.'k a bíróságnál elóleges elhelyezésből’ kialbmtt 
szabályszerű elismervényt atszolgaltatni. Gödöllőn, i'.io? évi lebiuar 
hó ll-dik nap an. A godollo; kir. ’arasbiróság, mint (könyvi hatosag.

11 1 Stróbl s k„ kir. aljbiró.

3!I3 |9(»2 tk. sz.

Alperesi hirdetményi kioonaf.
A gödöllői kir. jbirósag mint tkvi hatóság közhírré tcs«í, hogy 

m. kir. államkincstár v . nehajtatonak özvegy Skribek Antalne szül. 
Artbauer Hermilt V g^-hajtast szenvedő ellem ló" korona -I" I. toké 
követelés es jat. iránti végrehajtás: ugyeben a gödöllői kir. jaras- 
biios.tg területen levő Gödöllő községben fekvő s a gödöllői 1"I2. sz. 
telekkönyvi betétben ozv. Skribek Antalne sz. Artbnuer llermin nevén 
allo \ ;• l.soi (I2H. hí. sz. 3á". ... i. sz. hazia Hl" komna ezennel 
megállapított kikiáltási .óban . / árverést elrendelte, es hogy a fen
tebb megjelölt ingatlanok az 1902. évi május hó 7-lk napján d. e. 10 
Órakor Gödöllő községházánál me. t ut mdo nyilvános átverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

\rverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok beesáruna< 1" 
"■> -at készpénzben, vagy az 1881 l>Q. t. ez. 12. í-abati jelzett ár

folyammal számított es az 1881. évi nov. hó 1-én 3333 sz a. kelt 
ig. min rendelet 8. §-abaii kijelölt ovadékkepes crtékpapirhan a ki- 
kuld. tt kezvliez letenni, vagy az 1881 : liO. t. ez. 17" § i élteimében 
i b ;:i.,tj'i űznek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított szabály
szem elismervényt atszolgaltatni. - Gödöllőn, 19"2. évi február íió 
ho 19-tk napjan. \ gödöllői kir. jarasbirosag, mint tkonyvi hatóság. 

'!’• H í Stróbl s k., sir. aljbito.

Ezen ci k kekből -/.')' inillió korfuiit iniiiii/tír í-rli'k-ln'

Az Első Leánykiházasitási Egyesület m sz. • f. évi 
marczHH 25-én tartotta XXXIX. rendes közgyűlését a 
iag"k i .:.k részvétele mellett. Amint a fontosabb méi> 
legtétel ■<>! és a jelentésből kitűnik, az 1901. kezelési 
év, dac na az általánosan uralkodó kedvezőtlen gazda- 
sigi v.. onyoknak. úgy tekintettel a tagok gyarapodá- 
sna. \., imint pénzügyi tekintetben eredményesnek inu- 
talkoz; . l'j beiratkozás volt 13.359 jutalékrész. Xász- 
jlitalék kjében kifizetett 630,26.5 korona 21 lill. A dij- 
lartalek .568.981 kor. nóveltetett es immár 6.939.367 
k"‘- *_•' llérre mg. A többi alapszabály szerű czimeknek 
•'•ászjiú leklélemelési tartalék. Külön tartalék. Ilivatal- 
'"‘ki ii. gdijalap stb.i 1(58.720 kor. 48 f. utaltatott át.

7727 l!HU tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
\ gödölhV kif. jhirósá mint tkvi h lóság közhírré tészi, hogy 

a Vcrseghi hitelszövetkezet mm ,z orsz. központi hitelszövetkezet 
tm c ; t '• :• Gyürky Sándor és Gyiirky Sarolta .c ul ajasi 
szenvedők elleni SOo korona tokv k'oeteks cs j.-n. iránti végrehaj
tat egyeben a godollo; kir. jbimsag teudeten le o Versegh község
ben lekvö s a verseght 3II sz tkvi beleiben A I. I 2 sor 4Gu 
H*l  In. sz. e- I II. o. I SZ t. felvett. Gyt.rky Sarolta. Gvurky Sán
dor. Gyinky Bertalan, '.yurky Gyula, k.sk Gvurky Zoltán es kisk. 
Gyiirky Etelka nevén .dió, azonban az 1881. évi I.X. t. c : ű § 
alapj. il egeszhen el.-rveiez.mdo ház es kertié .;7.‘i korona kikiáltási 
aib.iii. ngy.inottaiii 312. *z  tkvi beleiben A I. I -á. sor I2<il,
12(12 1. 12G2 2. 1232 3 es I3ltl In. sz ingallannak Gyiirky Sándor 
newn .illő >";12 reszere 1 l!'.> i.oron.ibaii ezennel megállapított k;ki.tl- 
tasi arban z árverést elrenteltv. es hogy a fennebb megjelölt 

1902. évi ; prilis ho 30-ík napján ti. e. 10 órakor Verscg 
községházánál megtol mdo njő.n.s árverésen a megállapított kiki
áltási áron alul s eladatm lógnak. Árverezni szándékozok 
tartoznak az ingatlan becsaranak IlJőn-át készpénzben, vagy az

Szölőolfoányok 
szokványminöségben. 

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

Élőkerités. 
Glcditschia csemeték és magvak. 

Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik.

Óriási tövisű, igen gyorsan fejlődő sövénynovénv. Ez az egye
düli. melyből oly örökös' kerítés nevelhető pár ev alatt, rend
kívül csekély kiadass.il, melyen nem hogy ember, de semmiféle 

Il it, meg apu. nyulak sem hatolhatnak at Minden rendeléshez 
rajzokkal ellátott ültetési es kezelési utasítás mellekeltetik.

Ezer csemete elég 2" mctcnc. Ara ti forint, 
ninreomafÓl/ ''"aM jövedelmet biztosító voltánál UIULOUllltilüK. cnnck tenyésztése számos

gazdasngban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
Színes fénynv.mi tu főárjegyzek ingyen es bermentve küldetik, 
minden retidd.si kotelvzeltseg nélkül. Az árjegyzéken kívül 
img egy oiv n könyvet is kap ezzel, ki azt izimu’e ingyen 
es bermentve ken. mely nincsen az a ház, vagy család, :i hol 
tartalmát haszonra ne fordítanak, varoson, falun, pusztán, 
gazdag vagy szegény családnál egyaránt, Igv meg azoknak is 
vidékében all kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne 
számos olv kozle nények fogl iltatnab, melyek mindenkinek 
nagy szolgalatot tesznek ( zim „Érmelléki első szőlöoltvány- 

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

í
i-
f

f
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<•

| _ _______________

Hazai ipar!

i;v

\ ’ÍMZ.oiili-lúi-iiMilók keilvi'z.ö nielleti. Ic<>i-<>n( ot n<-k!
___________________________ „EMKE' padlölénymáz! Magyar gyártmány !

Kern kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyiirtmány.'hanem vegyünk Berkes-féle

E Mi K £«f< p a d l ó f é n y m á z t ,
elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk > e mellett kiv.il., közművelődési ezéll szolgálunk, mert 5 százalék az ..EMKE" javára

■ (I. V ... c'i ‘ r-im/r*..  n i .i.i. . n «-.nl,snn<IIAI> Pninzovócára l/iwólnnn all/olmae mar! ‘

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A Berkes-féle „EMKE" padló lakk : a szobapadlök fenyezesere kiválóan alkalmas, mert
szobapadíó fénymáz: rögtön szárad és igy a fényezett szoba már I óm múlva használatba vehető, 
szobapfldló 
szobapadíó 
szobapadi" 
szobapadl" 
szobapavll"

Berkes-féle
Berkes-féle
Berkes-fele
Berkes-féle
Berkes-féle
Berkes-féle
Berkes-féle ...EMKE"( szobapadló
Berkes-féle ..EMKE” szobapadló
Berkes-fele „EMKE” szobapavll"

1

es főcladásl hely: Borkos Bertalan Nagyvárad. Ekidasi'helyek : Murezk., Endre kereskedése Hatvan. Kiéin Adolf t'zegled. Turnay l’ál vaskereskedő 
l’jpest, Berger Vilmos .lász-Berény. Boros B.. Péter Mór Szolnok.

„EMKE 
„EMKE 
..EMKE' 
„EMKE- 
„EMKE- 
..EMKE'

szugtul.in. tehát nem kell 11 kellemetlen terpentin szngot napokig a szobákban tűrni, 
moshat,,, s szárazra törülve lénye még fokozottabb.
viztól nem lessz foltos, mint a többi lakk.

fénymáz:
fénymáz:
fénymáz:
fénymáz: fényei a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtaitosabb.
fénymáz: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbhé kopik.
fénymáz: szeszszel hígítható.
fénymáz: kitünően alk.il -uis konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
fénviiniz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.

kji'.-oH üv<‘K' béi-inenl v<> l>iírliovri. sá koronn.

féityniáz:

kiadass.il


4 ASZÓD ÉS VIDÉKE 1902 április ii.

TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁGI
(ASSICl’RAZIONI GENERÁLI.

Budapest. Y. kor., Dorotljn-iitczii 10. s/iíin.
A ..Közgazdasaga rovatban közöljük a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁL 

hazánk legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító-társasága 
mérleg inck főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság iniitdciikinek, a k: e czélból hozzá Jbr- 
'dul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad : élet-, tíiz, szállítmány-, üveg-, betöréseslopás és harangtörés és 
repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a »Magyar jég- és viszont- 
biztosító r. t.«, valamint baleset elleni biztosításokat az »lilsö o. általános baleset ellen 
biztosító társasági/ számára.

RIGLER ISTVÁN
ácsmester Jöóöllön, Gizela-itt 48. ([‘vökl-fu jt

Ajánlja sajtit készítésű sodronyh^lő. 
ját. Elvállal mindennemű sodronykeritésO iL.i. 
állítását, úgymint: baromfitelepek, szőlők, 
vadaskertek, gyümölcsösök, konyha- és disz 
tek. haztelkek, Lawn-Tennis pályák stb. i,HCS 
bekerítését a legjutányosabb áron. Szolid, gylirs 
munkáért és jó minőségért felelősséget vállai,

Aszódi ügynökség:

| Rózsa István czipészmester §ööö 1 lön, fetőfi-tér (a városházával szemben).

W fc - Második évtizede fennálló czipész-üzletemet a nagyérdemű közönség
® «M»ri pártfogásába ajánlom.

-» - . .

i-i"

pártfogásába ajánlom.

Elvállalom mindennemű, a legújabb divatú úri, női és jyermektzipők 
tartós, maradandó állású, kényelmes, szolid és kedvező áron való mérték 
k u t á n i elkészítését.

7620. sz. Érk. oki .3

Aroerési hirdetményi kiDonat.
A gödöllői kir. jbirósag mint tkvi hatóság közhírre teszi, hOgy 

Drecher Antal serfőzdéje ezég és csatlakozott társai végrehajtatok- 
nak Szélles Ignáoz bpesti lakos végrehajtást szenvedő elleni 525 kor 
stb. tőkekövetelések és jár. iránti végrehajtási ügyében — a gödöllői 
kir. járásbíróság területén levő Csömör községhez tartozó Szt.-.Mihaly 
pusztán fekvő s a csöinör-puszta-szt-mihályi 1905 sz telekkönyvi 'etet- 
ben Szélles Ignnez nevén álló A t I. sorif4™' “n- M’2|i •. íjia

hr. sz. és 554. ö. i. sz. a. felvett házra 1009 kor. kikiáltási árban ,12 
ugyanottani 1900. sz. tkvi betétben ugyanannak nevén álló A t 1 \lir 
,W„. WL 3«2|1.2. ZW hc|yrajz, I|iga,|iu,ra ,

kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a fentebb megjelelt 
ingatlanok az 1902. évi április hó 28. napján d. e. 10 órakor Csömör 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított I ikiaj. 
tásí áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárau.i 10 
°|o -át készpénzben, vagy az 1881 : (10. t. ez. 42. §- iban jelzett ar. 

folyammal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz a. kelt 
ig. min. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki- 
küldött kezéhez letenni, vagy az 1881 : 00. t. ez. 170..§ a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál cloleges elhelyezéséről kiállított szabály, 
szerű elismervényt átszolgáltatni. — Gödöllőn, 1902. évi január hó 
hó 10-ik napján. ,\ gödöllői kir. járásbíróság, mint tkóiiyvi hatóság, 

(I*.  H.) Stróbl s. k„ Kir. aljbiio.

r.

t © K H !L ©
kihiyvnyomilája-s Whiyrköté/izetr-, papír- írószer-keres kedése és rayyyanta bélyeyzö-yyára

GÖOÖLLÖ, Fere no i-József-tér.__________________________________

Látképes 
levelező

lapok leg
nagyobb 

választék
ban 

kaphatók.

Ezennel non Szerencsein fellépni a n. e. közönség b. figyelmei a legdivatosabb belükkel es elsőrendű gépekkel berendezett

kő- és könyvnyomdámra és diszkönyvkötészetemre,
valamint jól berendezett és dúsan felszerelt

lür PAPÍR üzletemre,
hol luiiiihoi 0 s:ukl>n rágó mi’i/mili’lési'M, u. m.: miiveket, hírlapokat, tlyyvédi-, kllxxé{/i-, yazdaxáyl-, egyleti-, xxöret kezet i- 
éx pénzintézett nyomtatványokat, réxzvé'nyjegyeket, ipiirosok és kereskedők résién üzleti klinyveket, levélpapírokat, czéynyo- 
máxxal számlákat, árjegyzékeket, exlmjegneket, látoyatójegiieket, üzletmegnyltáxl értesítéseket a liylrlkiismeretexeMx'U és 

legjobb kivitelben khilliti-n. a legriirülelih ülő alatt késeitek el a lehető legjutányosabb árakon.

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 rézbélyegzó'k hivatalok és magánosok részére 2 nap alatt készíttetnek jutányos áron, 
Esetleg nagyobb megrendelésnél pár sor értesítés után személyesen eljövök.

BEOER-féee Elsa-Fluíd
az ..ELSA" védjegygyei 

arany- és ezüstérmekkel lett a berlini, 

londoni, marseillei, nizzai, római és pá- 

risikiállitásokon kitüntetve.

IRinden terjedési elkerülendő

valódi 
Egyiptomi 
szivarka- 
hüvelyek 
vannak 

raktáron.
1 doboz 18 
10 doboz

ezennel felkéretik a t. nagyközönség, hogy az „ELSA-FLUID" vásárlásánál 
------------------------------------------------világosan--------------------------------------------------  

„F E £ £ E RMéle Elsa-Fluidot 
------------------------------------------------kérjen.---------------------------------------------------

nélkülözhetetlen nép- és házigyógyszer, mely biztos és gyors segítséget nyújt.

ezerszer kipróbált kitűnő növény-eezencia-fluld, mely csodás hatással segir és gyógyít a legtöbb betegségnél, 

mint azt 12,54(5 elismerőlevél igazolja, kipróbált szer fejfájás, fülzugás, idegfájdalom. reszketős, gyengeség, bágyadt 
ság ellen; gyógyít fogfájást, rossz szájszagot és erősiti a foghust; biztosan gyógyít 
szaggatást, köszvényt. reumát, csúzt, megmerevedést, kéz- és lábfájást; szemviz-

>;

|

í

í

.♦! A >. > .♦;> > >; i $ 5^ $£ £

madt izomfájdalmat, oldalszurást. s--------*'"*  ■ * ■ ■ .................................—
nek kitűnő; - ■ fölülmulhatatlan hurutnál, köhögésnél rekedtségnél, laznál, izzadságnál, régi vagy uj gyomorbajoknál, 
étvágytalanságnál, ájuldozásoknál. kálikénál, gyomornyomásnál, has- és gyomorgörcsöknél és sok más bajoknál. —
A hálás paciensek saját tapasztalatból írják, hogy a

Keller^félö ElS8j-FluÍdU 01y buj°kníl1 is gyorsan és biztosan segít, melyek
------------------------------ M __________________ __ csenek megemlítve. Nehéz esetekben orvosi 

FELLER-féle „ELSA-FLUID" mikénti használata miatt, mert számos orvos, ki c szert 
legmelegebben ajánlja.

FelleT“fél6 BlSUrFlllicF esa*< az’ Ine^ ni’n^en üveghez mellékelt használati
Viseli és melynek minden iionirín n l.'ifl,.,*..  I?

Feller-féle „Elsa-Fluid“8emmlféle mas Fluidda| ne tévesztendő el — és tanácsos határozottan ..FELLER"-
------------------ - --------------- ----------------------------------- féle „Elsa-Fluidott" kérni. - Óvakodjunk utánzatoktól. Mindenki, ki a ..Feller-

a használati utasításban nin- 
tanács veendő igénybe a 

betegeinél megpróbálta, azt a

i utasításon a „FELLER" nevét 
viseli és melynek minden üvegje a fönt látható „Elsa“-védjegyel van ellátva.

hülés vagy légvonat által t.

1

2
3
4

12

kor. 60 flll.
„ 40 „

kevesebb ncu

Árak:
tucznt Feller-féle „Elsa 

Hűid'*  ám postán bárliot 
bérmentve 5 korona.
tuczat 8 

„ 12 
„ 16

üvegnél
küldhető postán.

féle Elsa" készítőjének egy utánzatot küld, jutalmat kap.

I IiUMXiiiilnti utiiMÍtiÍHok- <‘m prospektusok hiú-yen óim Inu'iiientM1 küldetnek.
Bérmentve és ingyen csomagolással küldi utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után az egyedüli készítő :

Feller D. Jenő kir. fensége Bourbon Eiílöp hg udD.'szállitója SlubiCű Templom-ufeza (Zágrábmegye). 
Főraktárak Budapesten; Török József gyógyszertára. Király-utcza 12.. 0r. Egger ..Nádor-gyógyszertára". Váczi-körut 17.. Zoltán Béla gyógyzertéra. 

Nagykoronn-utcza 23.

NYOMATOTT SCHULCZ J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÖDÖLLŐN.


