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Hirdetések
egyes-eg szerint jutányos árun közöltéinek. Nyílt-tér 

sora tiO lilkr. Előtlzetoillknek nagy árengedmény. 

A földmivelésügy i tárcza költségvetése.

Márczius 21-dikén, nyolcz napig tartó ülés 
után, befejezte a képviselőház a földmivelésügyi 
minisztérium 1902. évi költségvetésének tárgya
lását. .

Élénk érdeklődés kisérte a tárgyalás egész 
menetet, s konstatálhatjuk, hogy csaknem vala
mennyi fölszólaló igazat adott a költségvetés elő
adója azon kijelentésének hogy e tározónak költ
ségvetése a jelenleginél jobban is lehetne dotálva, 
mert hiszen az ezen költségvetésben elhelyezett 
kiadások mind gazdag jövedelmi forrását fogják 
képezni az állam pénzügyeinek.

Sorainkban nem szándékozunk a (12 millió 
koronát feltüntető költségvetés minden egyes 
tételére kiterjeszkedni, hanem csak azokra az uj 
momentumokra, melyek Darányinak a kis embe
rek ügyei iránti lelkesedését és szeretetét ismét 
megvilágításba helyezik.

Elsőrangú fontossággal emelkedik ki ezek 
közül a székelykérdés orvoslása. Köztudomású 
az egész ország előtt a székely nép siralmas 
helyzete. Alig tudják megkeresni mindennapi 
kenyerüket. Egyik terméketlen év a másikat kö
veti. Kincsen gabonájuk, a melylyel mindennapi 
életszükségletüket fedezhetnék; nincsen takarmá
nyuk. a melylyel mezőgazdasági üzletvitelüknek 
alapját vethetnék; szóval a legnagyobb Ínség és 
nyomor küszöbén állanak. Miniszterünk látja a 
bajt, s a tőle telhető legjobb akarattal iparkodik 
a rendelkezésére álló eszközökhez képest a nem
zeti állam ezen egyik legbiztosabb oszlopát fenn
tartani. 38 ezer koronát kért a székely földmivelő 
nép gazdasági fölsegélyezésének czéljaira, s 70 
ezer koronát a Székelyföldön felállítandó szövet
kezetek támogatására. Bár nem túlmagas ez az 
összeg, de annál nagyobb a jelentősége, mert

erősiti a nép reményét aziránt, hogy a kormány i 
mindent hajlandó elkövetni megmentésükre.

Egy további kiváló elismerésreméltó tény- j 
kedése miniszterünknek az, melyet a szövetkezeti 
ügy érdekében lejt ki. 1900-ik évben még csak 
(18 ezer koronával szerepelt a költségvetésben a 
szövetkezetek segélyezésére szolgáló összeg; az 
idei költségvetésben mar 4:>4,()()() korona van 
felvéve. Falusi tej- és vajszövclkezet már 376 
van, s a kis emberek ezekből 7 millió korona 
jövedelmet élveznek, az 1898. évi másfél millió ' 
koronával szemben.

I'.z a szám eléggé mutatja, hogy mily nagy 
jelentőséggel bírnak minálunk különösen az érté
kesítési szövetkezetek. Szükségét latja a minisz
ter a gabona- és borértékesitő szövetkezetek 
támogatásának is. 200,0(1(1 koronát vett fel a 
gabonaraktárak létesítésére, azon elv kimondásá
val. hogy minden kis raktárnál, mely főleg a kis
gazdák érdekeit szolgálja, a befektetési költséget 
felerészben az állam viseli. Tehát egv 4000 ’ 
métermázsa befogadására készülő raktárnál 4000 
korona segélyt hajlandó adni. Ily alapon fel van 
mar állítva 3 raktár; építés alatt van (1 és ter
vezés alatt 25.

A borértékesítés előmozdításának czéljára ! 
szintén 200,000 koronát találunk a költségvetés
ben. a mely összeg egy nagy borértékesitő szö
vetkezet felállítására van szánva, hogy az össze
köttetésbe hozassák a vidéki pinczeszövetkeze- . 
tökkel.

A kisbirtokosok érdekeinek felkarolását lát
juk azon intézkedésekben is, melyek a telepités- I 
sel, illetve a birtokmegoszlással állanak össze- , 
függésben.. Evről-évre emelkedik az a százalék, ! 
mely az állami birtokokból haszonbérletben a kis- ' 
birtokosnak jut, ugyannyira, hogy az állami bir- I 
tokok 65'5" <'-át, tehat körülbelül a kétharmad- ■ 
részt ezek bérlik.

S végül örömmel látjuk, hogy a miniszter 
a munkások érdekében eddigclé tett lépéseit be
fejezettnek még nem tekinti. Revízió ala veszi a 
munkáspénztár-törvényt, s arra törekszik, hogy 
az úgynevezett temetkezési és kiházasitási pénz
tárak belevonassanak a munkáspénztár keretébe.

Munkát ad a népnek, hogy ezáltal az ke
nyérhez jusson. Ilyen munka a gödöllői parkí
rozás, mely szintén tetemes összeggel szerepel 
a költségvetésben; a méhészeti és más állami 
mintagazdasági építkezések, stb.

Szándékában áll továbbá egy munkástanácsot 
t. i. egy olyan testületet felállítani, a melytől 
munkásügyekben véleményt kérhessen, a mely 
testületben a munkás is a zöld asztalhoz ülhet, 
a maga sorsáról bészélhet és panaszait előad
hatja.

Rendkívül fontos dolgok ezek s tagadhatat
lanul újak. Olyanok, melyekre eddig még nem 
terjedt ki az eddigi kormányok figyelme.

Társadalmi bajok.
Akármerre megy az ember, széltében-hosszában, 

országszerte csak azt hallja a régi üregektől, hogy »nem 
úgy van már. mint volt légen*.  Satnyul a nemzet er
kölcsileg, testileg egyaránt.

De hát mi ennek a hanyatlásnak az oka?
Kérem, itt a baj társadalmi. Az emberek pusztu

lása. hanyatlása a társadalom betegsége.
A társadalom beteg, nagyon beteg, s lelő, hogy 

a betegséget okozó baczillusok mindjobban terjednek, 
erősebb és mélyebbre hatoló csirát eresztenek a társa
dalomnak már úgyis gyenge, beteges testében.

A társadalom beteg, mert a gyermekneveléssel s 
azok erkölcseivel keveset törődnek azok, kik arra első 
sorban hivatva volnának.

Ha ragadós betegség uralko lik. mennyi intézke
désről gondoskodnak, hogy a betegséget már csirájában 
elfojtsák. Es akkor, midőn eg}’ egész országot romba 
döntő dologról van szó. akkor bűnös közönyösséggel

TÁRCZA.

Oh, ne kutasd...
Oh, ne kutasd, ne légy kiváncsi.
Ne bolygasd egyre botorul.
Mire a távoli jövendő
Homályos leple ráborul I

Türelmes légy! úgyis felel majd 
Minden kérdésre az idő.
E fátyollal beburkolózott
Rejtélyes, bűvös, csalfa nő.

De ingyen ez a bűvös asszony
Választ még sohasem adott : 
Mindannyiszor cserébe kivan 
Éltedből egy-cgy darabot.

S midőn hajad ősz, tört a tested

S a szived lassabban dobog:
Hiába bánt kíváncsiságod,
Ne várd, hogy majd felelni lóg.

Mint koldus állsz, kifosztva, árván.

S ő rajtad gúnyosan nevet.
Nincs már. a mit adhatsz te néki.

Nincs a kérdésre felelet.

Feleki Sándor.

Rekettyéék esete.
(Igaz történet.)

Irta : SZII.ASl PÁZMÁNY JENŐ.

Sárfalván a »Nagy orrúhoz*  czimzett szálloda ebéd
lőjében üldögélt és sörözött egy sorozási alkalommal a 
kispacsmagi plébános, meg az odavaló kántor. Rekettye 

I uram.
Ne mennénk egy házzal odább, tisztelendő 

l uram ? szól Rekettye, meglehetős rekedten, a tizen- 
i kettedik korsó után. mert itt se muzsika, se pinezér- 
, lány.

— Mit gondol, kántor uram, hisz már éjfélre jár 
az idő. azután meg az asszony meghagyása szerint 
Rekettye uramnak még éjfél előtt otthon is kellene len- 

: nie. inért különben, tudja: vége a házi békének. — 
felel vissza jóságosán a pap.

De Rekettye uram nem azért ivott meg tizenkét 
korsó sört, hogy még most is féljen a papucstól, meg 
hogy a józan tanácsra hallgasson. Elindult tehát nagy 

I durczásan egyedül, ki a sötét éjbe, magára hagyván a 

I plébánost.
Ez utóbbinak Rekettye távozta után eszébe jutott, 

hogy ha a kántornak valami baja történik, Rekettyéné 
őt veszi elő. (pedig kár lenne a jó asszonyt magára 
haragítania), utánaeredt hát Rekettyének, hogy valami
kép maradásra bírja.

A városba vezető út mentén a terebélyes hársfák 
I alatt itt-ott fehérre festett padok voltak, s ime — azok 
l egyikén egy sötét tömeget vesz észre a plébános, mely

ben a csillagok hiányos fényénél <se hold, se lámpás 
1 nem világított) Rekettyét ismeri fel. No ez ugyan mesz- 

szire ment! - gondola a jó pap, s az alvót (mert a 
i »tömeg« nem volt ébrem költögeti, szólitgatja. emelgeti 
1 ... de hiába, az alszik tovább, horkol, morog s egyet- 
, egyet rúg is. ha a pap nagyon insistal. Mit tegyen.

kihez forduljon segítségért? ott meg csak nem hagy
hatja Rekettyét. Maga is fáradt, törődött, meg azután ő 
sem ivott ám tejet a vacsora hegyibe.

E kritikus perezben hajtat arra egy bérkocsis.
- Szabad-e a kocsi ? — kérdi a plébános a liuk- 

kerest.
- Igenis, instálom! — felel a kérdett.

—■ Hál’ Istennek! fohászkodik a pap. Majd 
haza küldöm Rekettyét.

S szépen megmagyarázván a bérkocsisnak, hogy 
hová vigye a pádon fekvőt, segít annak Rekettye ura
mat a kocsira emelni s a viteldijat is kilizeti, ő maga 
pedig, mint a ki a legjobban végezte dolgát, megköny- 
nyebbült kebellel ballag vissza a szállodába és szobá
jában szépen nyugalomra tér.

Egy óra múlva ott állott a kocsi a pacsmagi kán
toriak előtt, s a kocsis bekopogtatva az elsőház ablakán, 
jelenti, hogy meghozta Rekettye uramat.

Néhány perez múlva Rekettyéné asszonyom riká
csoló hangon tudatja a kocsissal, hogy nyitva az ajtó 
és hogy csak czepelje hát be azt a »részeg korhelyt*,  
mert ő bizony ki nem megy segédkezni, ha örökre a 
kocsiban marad is az ura.

A kocsis kénytelen-kelletlen valahogy felnyalábolta 
a még mindig alvó utast s az éjjeli mécs által félig 
megvilágított szobában letette az asszony által kijelölt 
ágyra, és illedelmesen jóéjszakát mondva távozott.

Rekettyéné erre ismét bezárta az ajtót, s a vígan 
horkoló »korhelyre*  egy pillantást sem vetve, elfujta a 
mécsest, azután pedig a dunna alá bujt s mérgében, 
keservében elaludt.

A »tömeg« ott hortyogott az ágyban, ruhástul, 
mindenestül. Node lesz is neki majd reggel haddelhadd!

Virradóra, kakasszóra Rekettyéné asszonyság fel
ébredt. s eszébe jutván, hogy kávét kell pörkölnie, ki
ment a konyhába, ahonnét kávépörkölés közben a félig 
nyitott ajtón át imigyen költögette az urát;
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ölhetett kezekkel nézzük a baj elhat apodznsát es enged
jük. hogy a társadalmat egészen megmételyezze.

Manapság az emberek nyitott szemekkel s a közö
nyösség bilincseibe szorítva nézik a dolgok folyását. 
Közönyösséggel nezik. hogy a gyermekek mint fajulnak 
el, mil"en szívesen áldoznak az erkölcstelenség oltárán. 
Sőt a i i még ennél is szomorúbb: örömmel konsta
tálják. hogy a gyermekek mily okosak (savanyu öröm, 
szomorú okosság!): úgy okoskodnak: hadd élje világát 
a gyermek, legalább jobban megismeri az életet s majd 
jobban ellenáll a kisértéseknek.

Ha ott gyarapítja a gyermek ismereteit, a hol ma 
már oly szívesen tartózkodik, akkor jobb, ha teljesen 
tudatlan marad.

S ha azzal az erővel, melyet ily uton-módon gyűjt 
magának, akar ellenáll'” a kisértésnek, akkor a börtön 
szűk czelláira és a bitófara erős lesz.

Nekünk ma mentési munkát kell végezni, meg 
kell menteni a társadalmat, szeretett hazánkat a lassan, 
de biztosan ölő rákfenétől, és pedig lelkesedéssel, ön
zetlen munkássággal.

De talán van. a ki azt mondja: micsoda lelkesedés 
szükséges ide? — ez nem is olyan nagy dolog, mint 
amilyenre felfújják! Mi van abban, ha a gyermek el
megy a korcsmába, vagy megiszik egy pohárka pálin
kát, avagy elszi egy czigarettácskát! ?

Bocsánat kérem, ez nagy dolog, mert a kis magból 
lesz a nagy fa. A folyam is először csak mint kis forrás 
jelenik meg a töld színén, majd csermely, patak, folyó, 
végre kisebb-nagyobb folyam lesz belőle, mely gyakran 
rettegésbe ejti az embereket veszedelmes áradásaival.

Quintilian római iró nevelő mondja: »A festett 
gyapjú sohasem kapja vissza fehér szinéU E szavak 
igazságában senki sem kételkedhetik, mert erről bárki 
naprol-napra, lépten-nyomon meggyőződhetik.

Nem lehet itt czáfolőlag felhozni oly gyermek pél
dáját, a ki kis kólában rossz volt, nagy korában pedig 
az ellenkezője; mert sohasem szabad elfeledni, bog) 
nincs szabály kivétel nélkül. De még ily megváltozott 
gyermek is gyakran hajlandó a rosszra.

Ez a római iro oly gyermekről szol, kit a nevelés, 
a környezet rontott cl. A rómaiaknál az a szomorú 
szokás uralkodott, hogy a gyermekek nevelésével nem 
sokat törődtek. Rábízták az ártatlan gyermeket sokszor 
gonosz lelkű rabszolgára, a szülők pedig az élvhajhá- 
szás bűnös fertőjébe merültek. Es ez állapotnak követ
kezménye a római birodalom bukása lett.

Ha körülnézünk a mai társadalmi életben, ha nem 
is oly nagy mértékben, mint a rómaiaknál, hasonló je
lenséget észlelünk.

Nálunk is a gyermekneveléssel a szülők mind
kevesebbet és kevesebbet törődnek. És ha tekintetbe 
vesszük, hogy mit eredményezett a romaiaknál a neve
lés elhanyagolása: lehetetlen, hogy a ki hazáját igazán 
szereti, gondolkozóba ne essék és tettre ne buzduljon.

Álljunk talpra már most, a baj még nem oly nagy, 
a csorbát könnyen ki lehet köszörülni!

Tartsa mindenki szent kötelességének a gyerme
kek erkölcsiségét szigorúan szem előtt tartani és azt 
ellenőrizni! Ne hagyjuk a népnevelőket nehéz munká
jukban magukra, hanem nyújtsunk nekik segédkezet,

No. te falu szégyene, te vén korhely, te se
honnan hát illik az egy kántornak, egy tanult embernek 
igy lerészegedni, mint egy lónak (!?>, hogy mások sze
dik össze a sárga földről? Hanem ezt még megkeserü- 
löd! Lám. megmondta szegény édes anyám, hogy ne 
menjek ilyen iszákos fráterhez, s én nem hallgattam 
rája, hej de meg is bántam ; bár sohse ismertelek volna. 
Csak ne félném a világ nyelvét, hát biz Isten még ma 
is a faképnél hagynálak.

E pillanatban valaki benyitotta a konyha ajtaját 
cs — uramlta! - Rekettyéné abban a valakiben saját, 
édes urát ismerte fel. a ki halálos rettegéssel várta, hogy 
mikor zudul már nyaka közé az a bizonyos zápor, a 
mely ilyen »korai« hazatérés eseteiben nem szokott 
sohasem elmaradni. Hanem ezúttal a zápor késett, mert 
Rekettyéné asszonyom torkán elakadt a szó, keresztet 
vetett magára, s úgy állott ott ura előtt, mint valami 
sóbálvány. Rekettye uram pedig szépen beosont a szo
bába. de egy pillanat múlva éktelen szitkozódással ron
tott ki ismét, s berángatva a félelemtől szinte kővé der
medt asszonyt, szótlanul mutatott az ágyban kényelme
sen nyújtózkodó alakra, vérben forgó szemeivel mintegy 
kérdve:

— Ki ez s hogy került ez az én ágyamba?
Rekettye uram az asszony magyarázó szavait 

megannyi silány mentségnek véve, az e közben fel- 
tápászkodott idegent alaposan ütlegelni kezdé, a ki pe
dig. mint tudjuk, hármuk közül legkevésbbé volt abban 
a helyzetben, hogy magát igazolja s az asszonyról a 
gyanút elhárítsa.

Ki tudja, milyen tragédiává fajul a veszekedés, ha 
éppen jókor — Deus ex macimat - meg nem jelenik, 
talán em is egészen véletlenül, az időközben szintén 
megérkezett plébános, a ki rövid pár szóval megoldta 
a talányt, s kibékítvén a házasfeleket, a megdöngetett 
idegennek megígérte, hogy visszakocsiztatja Sárfalvára.

A nyájas olvasó megértette már. hogy a plébános 
Rekettyéné asszonyomnak egy teljesen idegen embert 
küldött haza, a kit tudniillik Rekettyével való esetleges 
hasonlatossága folytán Rekettyének’ tartott s az éji ho
mályban sörös fejjel kocsira pakkolt.

Ez eset óta azonban Rekettye uram éjszakára nem 
maradt ki többé a házból, s nem szívesen beszél az 1 
esetről. 

hogy az ügyet, a mélyért annyim fáradoznak, eredmé
nyesen megoldhassák.

Ne legyünk irántuk hálátlanok azáltal, hogy intéz
kedéseiket oly közönyösen fogadjuk!

Most még néni késő! De mar wproximus ardet 
l’kalegon*.  Csak ne legyünk olyan Ható Pálok. kiknek 
kedves szavajárása. hogy: »ej, ráérünk aria még!*

A társadalom ügye a mi ügyünk legyen, s akkor 
bízvást remélhetjük, hogy fölvirrad még a szebb, bol
dogabb időnek hajnala!

(iás/HÍri/ Sándor Kálmán,

HÍREK.
Hymen. Koósch J. Jenő rudnoki tanító-eljegyezte 

Szvoboda Annuska kisasszonyt. Szvoboda Ignácz érde
mes kántor-tanitónk bájos leányát Gödöllőn.

A gödöllői peticzió tárgyalása. A m. kir. kúria e 
hó 8-án és 9-én tárgyalta Vavrik Béla kúriai tanács
elnök elnöklete alatt a gödöllői peticziot és e ho 10-én 
délelőtt 11 órakor hirdették ki az Ítéletet, mely szerint 
a kúria peticziot elutasította s kötelezte a kérvényezőket 
úgy a saját jogi képviselőjük: dr. Mig Viktor, mint a 
választást védők képviselője: dr. Darvai Eülöp részére 
2000 - 2000 korona ügyvédi dij és költség megfizetésére. 
Az Ítélet indokolásában kimondja, hogy a kérvény állí
tásai nem bizonyittattak. Az absolut érvénytelenségi 
ok gyanánt felállított etetés és itatás ténye a kérvény 
felsorolt számadatai által döntetett meg. Az llek Vincze 
küldőttségi elnök által a szavazásnál elkövetett szabály
talanságok igazolva nem lettek. Az állítólag halott es 
távollevő választók helyett leszavazott budapesti hordá
roknak még csak neveit sem sorolta fel a kérvény, sőt 
számukban is ingadozott, mert egyszer 40. máskor 50 
s harmadizben meg éppen 55 hordárt említ. Kifogásolja 
még az ítélet a kérvény vagylagos petitumát is. mely 
szerint a mandátumnak Olay Szilárd részére való meg
ítélését s csak esetleg annak megsemmisítését kéri. Szó
val: a Kúria első sorban alakiságok miatt utasította el 
a kérvényt, s hogy még csak a bizonyításba sem ment 
be. az első sorban kétségtelenül a választást védő ügy
ved: dr. Darvai Eülöp hatásos védelmének az érdeme. 
A tárgyalást mindkét napon nagy számban hallgatták 
az érdeklődök a kerületből, s még az itéletkihirdetés 
alkalmával is zsúfolásig megtöltötték a termet a vá
lasztók.

Parkírozás. A Eerencz József-tér parkírozása 
mint értesülünk a legközelebbi napokban meg fog 
kezdetni. Az erre vonatkozó tervek már jóváhagyva 
leérkeztek a minisztériumtól s be vannak mutatva a 
község képviselőtestületéhez.

Járdakövezési ügy. A gödöllői járdakövezés ügye 
már örvendetes haladás utján van. Cseresnyés főmérnök 
már befejezte az utczák fölmérését s egy hónap leforgása 
alatt el fogja készíteni és bemutatja a terveket, amikor 
is módunkban lesz azokkal ismét és bővebben foglal
kozni.

Színészet Gödöllőn. Három estén átjátszott Gödöl
lőn Bokross József gyönge kis társulatával, elég szép 
anyagi és erkölcsi sikerrel: vasárnap, hétfőn és kedden. 
Közönségünk, különösen az intelligenczia, elismerésül 
mondjuk, - mindent elkövetett;*  hogy támogassa, se
gítse T'halia körünkbe érkezett szerény papjait és pap
nőit ; s hogy az eleg szép anyagi siker még nagyobb 
nem lett s hogy azzal az erkölcsi siker nem veteked- 
hetik. annak nem közönségünk volt az oka. E rövid 
vendégszereplés eredménye különben bizonyítja, hogy 
nálunk egy erősebb színtársulat rövid időre szép sike
reket élhetne el. Reméljük, hogy alkalmasabb hely épí
tésé esetén el fog annak is jönni az ideje.

Felolvasó-estélyek. A gödöllői polgári kör választ
mánya folyó hó 7-én tartott ülésében elhatározta, hogy 
ezentúl időnkint felolvasó-estélyeket rendez a kör helyi
ségében. melyeken a tagok családjaikkal fognak meg
jelenni. Az estélyeken szórakoztató és tanulságos fel
olvasások. szavalatok lógnak tartatni s esetenkint a zene 
és ének is kulti' altatni fog. A választmány ezen esté
lyekre külön meghívót nem bocsát ki. hanem esetről- 
esetre lapunk utján hívja meg azokra a kör tagjait. — 
Az első ilyen lelolvaso-estély e hó 20-án, vasárnap lesz, 
programmjának összeállításán most fáradozik a kör vá
lasztmánya. Beléptidij ez estélyekre nincs s igy azokat 
a kör szegényebb sorsú tagjai is látogathatják.

Uj hitelszövetkezet. E hó 6-án Ászodon községi 
hitelszövetkezet alakult egv koronás heti befizetéssel. 
A szövetkezetnek nagy jövőt jósolunk, mert igazán 
szükséges volt mar Aszódra, hogy a akis embereknek^ 
is legyen bankjuk, hol filléreiket megtakaríthassák. Az 
alakulás alkalmával már több száz részjegy jegyezte
tett. Csupán az egy koronányi heti befizetést sokaljuk. 
Kisebb összegű pl. heti 40 filléres — befizetéssel 
meg szélesebb kőiben lehetne híveket szerezni az esz
mének. s éppen ez elemeknek volna első sorban szük
ségük az ily szövetkezetre. Ezen különben majd a 
második évtársulat mely kétségtelenül szintén meg 
fog alakulni lesz hivatva segíteni. 

A vidéki közönség egy részének tájékozatlansága 
következtében még mindig nagy számmal érkeznek 
Budapestre 4 filléres levelezőlapok, a melyek I filléres 
potjegygyel nincsenek ellátva s ennek folytán a kézbe
sítés alkalmával csak potdijjal megterhelve kézbesíthetők. 

| Az ebből származó kellemetlenségek és kezelési nehéz-
I segek megszüntetése czéljából felkéretik a közönség,

hogy a 4 filléres regi kiadású levelezőlapokat a postára 
adas alkalmával 1 filléres potjegygyel saját érdekeben 
okvetlenül lássa el. M. kir. posta- és távirda-igazg.1i..sa 
Budapesten.

Üzlet-áthelyezés. Orosz K. ezég. aszódi k,,nvv. 
papír-, rajz- és irodaszerek kereskedését Aszódon, i.',,' 
utcza. Boros-féle házba helyezte át.

Betörés. ígyes betörő járt a múlt heten, vasár- 
napra virradóra Brill Soma aszódi keieskedő lakásán s 
ellopta annak hálószobájából az éjjeli szekrényről arany 
óráját és lánczát, majd az Íróasztal fiókját törte fel c’s 
onnan eg.v csomó számlál magához véve távozott a 
kéményen keresztülmászva a háztetőn át. Brill csak 
másnap reggel, midőn felébredt, vette észre a hívatlan 
vendég kezenyomát. Az aszódi csendőrőrs a nyomozást 
ez ügyben széles körben megindította, de az mindez- 
ideig eredményre nem vezetett.

Ötvenéves jubileum. A jubileumok korszakában nem 
hagyható figyelmen kívül egy nevezetes mozzanat, mely 
Magyarország mai gazdasági fejlettségének Úgyszólván 
fordulópontját képezi; ez pedig a legelső gőzcséplógép. 
nek ötven évvel ezelőtt történt meghonosítása Magyar
országon. Az 1852-ik évben szállította ugyanis Clayton 
\ Shuttleworth lincolni világhírű gépgyár a legelső gőz
cséplőgépet ide Magyarországba, mely gőzgép meg nia 
is megvan s 1900. évben dolgozott utoljáim Ez az uj 
cséplési rendszer terelte az itteni gazdálkodási viszonyo
kat azon uj üdvös irányba, a melyen az mai fejlettsé
gének modern színvonalára emelkedett. Mielőtt ez a gép 
be lett vezetve Magyarországon, a learatott gabona be
takarítása itt sok nehézségbe ütközött, sőt némely évben 
az még a következő termésig is elhúzódott. A termés
nek ily hosszú ideig a szabad ég alatti maradása, 
kitéve az idő viszontagságainak, a rovarok, egerek és 
férgek pusztításainak. -- azt nagy részben megdézsmálta 
s a termelőnek nagy károkat okozott. Mennyire meg
változott ezen gyarló állapot a gőzcséplőgép meghono
sításával, kivált ma. amidőn alig létezik község vagy 
vidék, ahol gőzcséplőgépek ne dolgoznának, melyeknek 
igen tekintélyes része Clayton Shuttleworth gyárából 
került ki, mely ezég a kezdet nehézségeinek leküzdésé 
után általános és feltétlen bizalomban részesült Magyar
országon is szilárd alapokra fektették. 1858-ik évben a 
Clayton «St Shuttleworth ezég Budapesten egy állandó 
telepet létesített, itt fekvőségeket szerzett és egy nagyobb 
szabású javítóműhelyt rendezett be, a mely egyike a 
magyarországi nyerstermények és anyagok rendszeres 
fogyasztóinak. A bécsi gyár nyers vas- és faanyagainak 
jelentékeny részét szintén Magyarországon szerzi be. 
a mi egyértelmű azzal, hogy nemcsak szolid elismert 
gyártmányait bocsátja a gazdaközönség rendelkezéséle, 
hanem kölcsönösen Magyarország fa- és vastermékeinek 
fogyasztója.

Ki akar magyar történelmi regényeket olvasni? 
»Petőfi« cziinen érdekes történelmi regény folyik a 
»Budapest« politikai napilap hasábjain. A regény köny- 
nyed elbeszélő nyelven, de azért történeti hűséggel 
mondja el a halhatatlan költő tüneményszerü pálya
futását. Egyáltalán a »Budapest« az egyetlen napilapunk, 
a mely nagy súlyt helyez a hazafias irányú történeti 
regények közlésére. Egyik regénye folyvást történelmi 
tárgyú, hol a Rákóczi-korszakból, hol az 1848 49-diki 
szabadsághalczból. majd az elnyomatás idejéből. Másik 
fordított regénye pedig állandóan oly érdekfeszi tői, hogy 
az olvasó alig várja a folytatólagos közléseket. De a 
»>Budapest« más tekintetben is egyik legjobb pol. napi
lapunk. nem hiába, hogy oly közkedveltségü. \ czér- 
czikkeit orsz. képviselők Írják, köztük Kossuth Eerencz 
az országos függetlenségi és 48-as párt vezére. Tarcza- 
rovata élénk és változatos. I lirei frissek és megbizhatok. 
A lap érdekességét még növeli, hogy a napi eseménye
két sikerült kivitelű képekben is bemutatja. Szóval, a 
ki egy ellenzéki jó napilapot akar: annak egész bátrán 
ajánlható a »Budapest«. a melynek előfizetési ára egy 
hóra 2 korona, negyedévre 6 korona, félévre 12 komna 
és egész évre 24 korona. Mutatványszámokat bárki 
ingyen kaphat. Az előfizetések a »Budapest« kiadóhiva
talához (Budapest, Sarkantyiis-ú. 3.) intézendők.

Hemopatia (vergyogyitás). Ez1 a hathatós és Icnycs 
eredményeivel magában álló gyógymód a legrövidebb 
idő alatt megnyerte a felső és legfelsőbb körök bizal
mat, s mint legbiztosabb és legjobb gyógymód lett el
ismerve. A már ezrekre menő gyógyult mint lelkes 
apostol terjeszti e kezelést, mely kellemes, egyszem es 
a hivatás teljesitéséljen nem gátol, de eredményeden 
tökéletesebb, mint bármely fürdő ,vagy intézeti kezeles 
Dr. Kovács J„ fővárosi orvos, ezen gyógymód megala
pítója és egyedüli képviselője, most kezdi tavaszi kúráit, 
melyek mint 14 évi tapasztalat mutatja a kép
zelhető legszebb sikerrel járnak: asthma, szív-, tüdő-, 
vese-, gyomor- és bélbajoknál, idegbetegségeknél e ;- 
rasthenia, hysteriai és makacs bőrbajoknál. ()szi:aen 
ajánljuk a felsorolt bajok valamelyikében szenved", de 
eddig fel nem gyógyult betegeknek, hogy vegyek el-o 
sorban a vérgyógyitást igénybe. Dr. Kovács J.. kinek 
Budapesten. Váczi-körut 18. sz. 1, em. alatt egy c ‘ 
nak szolgáló rendelő-intézete van. ott naponta betegeket 
tógád és meghívásokra betegeket látogat a főváro'biiii 
és a vidéken. Levélbeli megkeresésre íölvilágositnssal 
és tanácscsal szívesen szolgál.

A >Wiener Mode« legújabb számában sportruhakat 
hoz fiatal hölgyek részére, továbbá látogató- és 'Cta- 
toilettckct, blúzokat a tavaszi idényre, legújabb kalap
divatot és díszítéseket stb. Kézimunka- és szórakoztat” 
része is gazdag. Előfizetni lehet a kiadóhivatalban: ICf'- 
\ I. Gumpendorferstr. 87.. negyedévenként 3 koronával.

igazg.1i..sa
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Dupla villanydelejes kereszt vagy 8 
PQllhíT ,u B‘800,i7‘ «• Gyógyít 
uOllldgi és felüdit jótállás 

I mellett i köszvény, reuma, 
\<^Z asthma (nehéz lélegzés), álmat- 

lanság? fülzúgás, nehéz hal
lás, epilepsia, idegesség, étvágyta
lanság, sápkór, fogfájás, migrén, 
tehetetlenség, influenza, >ui<u»n ,.. 
idegbetegségnél. Azon b-cg. aki -hci,;. >z r . 
síuit'Kem altul legle jebb 45 nap alatt meg nem gi n 
azonnal viaszakapja a pénzét >m>l ma1 semmi »• n. 
hasznait, ott Iterem az en kesz"l Itemei im-.i . ,: 
meg vigyek gvArődvw készülékem biztos Itatásán i. 
A kis készülék 4 kor. A nagy készülék 6 kot. 
könnyebb betegségeknél kiült neie Mgekn . i 

alkalmazandó | mázán <>
A központi elárusítóhely sr.etkü d ntánveVel »agy e 

leges tizetésFel a be'- es küllőid rü-zere

MOHER ALBERT i?.a oi.. --- = ’
IIL Árverési hirdetményi kioonat.

\ .'ijiiilöi kir. jbiróság mint tkvi hatosag közhitté teszi, 
'"■4v Soroksári takarékpénztár r. t. vcgrehajintóknak Schöncrt 
Károlynr szül. Zattfall Petronella végrehajtást szenvedő elleni 22<»<» 
kiróna ■ ...e követelés es jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
La. jhii..s.!g területén lévő Csömör községhez tartózó Szent-Mihaly 
(iisttan f ‘ ................ .. •
loth Jan 
kor, kikia 
ben Tóth

.e követelés es jár. iránti végrehajtási ügyében a gojollt
'■lg tvillivivil ICV’I ISOIIIOI l\<>*̂Vgll<.z«  wz ......... ..
. >»ő s a esöinör-puszta-szl-inihályi 1217 sz. tkvi heteiben■ . 1 ■ • . ■ .......... ,....... l. ....... ..I .,1-.... I ’HI?no, nevén álló A I 3127 28 hr. sz. ház és beltelekre 13117 

i t.isi .irhán; továbbá az ngvanottani 11101. sz. tkvi betet- 
, . (317" 3471. 3472 1-2 3173 347ti)János neveit ullo A f I. sor (

' itatna 53 korona ezennel megállapított kikiáltási atban 
■■ hogy amennyiben az ntóajánlati árverésen loth .láno-né

Maria állal a csömör-p.-sz.-mihályi 12 h. sz. tkvi hetet- 
I. sor 3427|28 hr. sz. a. foglalt ingatlanért beigert 140

- azzal, 
íz. Xa . 
ben A í. ...... ... ......................... ~

az ugyanótluni Iliül. sz. tkvi betétben A i 1. sorszám 
l4--:ii: :u'-llJ-i2’íla_:.’Í’Ü>hr. sz. a. foglalt ingatlanért beígért 15 

k"r"ii;in..: magasabb vételár el nem éretnek, nevezett tiloajanlalot 
levó f<> nyerési vevőnek tekintetni, - az árverést elrendelte, es 

’ X ' '' nnehb megjelölt ingatlanok az 1902. évi május hó 3-ik 
napján d. e. 10 órakor Csömör községházánál megtartandó nyilvános 
árverésin elaltatni fognak.

ón erezni szándékozók tartoznak az ingatlanok beesaranak
■ ■oszpénzhen, vagy az 1881 : 00. t- ez. 42. S-aban jelzett 

•■'fhilym i ,| számított és *az 1881. évi november hó 1-en 3333. 
'z- k ig. Injn rciu|c|ct 8. §-.tban s egyéb ig. min. rendele 

1 *n ' lolt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kézéhez le- 
cnni, az 1881 • 00 t. ez. 170. S-a értelmében a bánatpénz

nt‘k a ......sagnál előleges’elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
‘'Jiervcnvi itszolgáltalni. - Kelt Gödöllőn, kir jártisbirosag. mint 
kll'kk<myxi hatóság, ||io2. évi január hó 22-ik napjait.
"II.' Stróbl s. k., kir. aljhtro.

v- 11412 számhoz. W"2 'K'li. 203 szám.

Ároerési hirdetmény.
Alulírott kiküldött hirósági végrehajtó ezennel közhitre te- 

K' h" ■ gödöllői kir. járásbíróságnál 1002 évi V. >» "'
laksk'1 l$"sz«>rmenvi Oszkár ügyvéd állal képviselt Weltner

Itat., részére Schweltzcr Márk végrehajtást szenvedett 
' 'l Korona követelés és járulekai erejéig elrendelt kielégítési 

írul'a)t- folytán végrehajtást szenvedettnél lefoglalt 2233 koro- 
vJ?1'"'' 11 *'Ságokra a gödöllői kir. járásbíróság fenti szánul 

“ M'vel ,1Z árverés elrendeltetvén, altnak a Miliő, \ilitios II..kot ,,z ulveiós elrendeltetvén, annak a MiHo. V"”'*'*  1 |s‘
’ ''ll., I'euermtinn József 001 korona 15 HU. felulfoglallutok |

ovetelese erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot 
"Véllek Vein.,, >cBu.|iajla„ (.,(..., Asrodon imi.l.

| " i 1902. rei április lio 18-ik nnpianak (Idulánl
3 oraja tűzetik ki, mikor a biróilng lefoglalt szoba bút < iorcsmai 
berendezés, kávéházi berendelés, billard-aszt.il s egvvh ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ovten a bees- 
armt alul h el fognak adatni, ^elhivatnak mindazok a kik íz el- 
árverezendő mg.isagok vételárából a vcgich.ijt.tt.. kovckloct neg- 
clozii kielegitteteshez tartanak jogot, miszeiiul elsőbb^;! heiclen- 
V'eiket az 4I veres megkezdéséig alolirt kiküldöttnek vagy Hasban 
'vadai, avagy pedig szóval bejelenteni t rloznak A t->;vmtves 
hatan,a hirdetménynek a birosag tábláján kifüggesztései ovető 
_ -zamittatik. Kelt Gödöllőn. m.mv.iu'- I- I I ,, Ul
Trsztyanszky Kálmán. :. bir. végrehajt".

85211111)02 tk. sz.

Arncrési hirdetményi kioonat.
A godolloi kir. jhirosag mint tkvi hatosag kozltirie teszi, hogy 

az. aszódi hitelbank es takarékpénztár r. t. v. .. ........ iák Szel János
végrehajtást szenvedett elleni 150 korona toké kovetek-s is járulékai 
hanti végrehajtást ügyében - a gödöllői k>r. járásbíróság területen 
levő Hévíz községben fekvő s a hévízi |5o, sz telekkönyvi beleiben 
A I. I 3. 58|), 5!H), 5oi. |ir sz hj ,, , h cs kt|lllck gze| 
J nos nevén ullo 3|4 részére 817 kor. 25 f. kikiáltási .irhán. az 
ugyanottani |.>l. sz. tkvi betétbon Szel János neveti all>> A I 1. sor 
•Hl hr. sz. ingatlanra 41 korona kikiáltási .árban. - az ugyanazon 
bet then A y 2 sor 8(>(> hr sz. a. ingatlanra 34 kor kikiáltási árban.

az ugyanottani betétben A + 3. sor 8‘t.l hr. sz ingatlanra 17 kor. 
kikiáltási árban, az ugyanazon betétben \ v I sor 804 hr. sz. 
a. foglalt ingatlanra 5(1 korona kikiáltási .irhán, azzal, hogy anteny- 
HViben a C | alatt ozv. Deme Andrasnc szül, linziek Verőim javara 
bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog lentartasaval s megközelítőleg 

komnál tevő tehertételek fedezése c szükséges áron el nem 
adatnék, ezen ingatlan a mondott haszonelvezeti jog lentartasa nél
kül újabban fog elarvereztetni. s venni az ugyanazon heteiben 
A >■ .i sor 1453 Itr sz. a. foglalt ingatlanra 30 kor ezennel meg
állapított kikiáltást arhan az árverést vl eudelte. es liogv- i fennebb 
•nemei-m ingatlanok az 1902. évi május hó 2-ik napján d. p. 10 orakor 
Galga-Heviz községházánál niegtaitando . ö. s ,.s.u ( meg
állapított kikiáltást áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak a< ingatlanok be. sarana • 10 
"o-át készpénzben, vagy az 1881 G". i. . z. I". •j-ahan jelzett ár

folyammal számított és az 1881. évi no., hó l-én sz a. kelt
ig. min. rendelet 8. Rábait kijei--lt ovadekkvpes értékpapírban a ki
küldött kezűhez lelenni, vagy az 1881 Go. t. ez. 17 ' § t - ttelmeben 
a bánatpénznek a bíróságnál clóleges elhelyezeseml kiállított szabály
szerű elismervényt átsz.olgaltatni. — Go.IóIIoíi, H)Ű2. évi január hó 
hó 30-ik napján. \ gödöllői kir. járásbíróság, mint tkönyvi hatosag.

H.t Stróbl s. k.. sir. aljbit--.

Igaz történet az eleiből. Kibeszéli: ifj. Szabó István. Pákozd. fl’tánnyomás tilos. ■ —

Nincs a világon drágább kincs a jo egészségnél. 
Sajnos. ,i mikor aztán beteg az ember, nem leli meg a 
betegségére való orvosságot.

En is 6 évig betegeskedtem es mindenféle orvos
ságot hiába próbáltam. Végre egyszer csak olvasok egy 
újságban Fellernek Elsa Fluid-jarol. melyet Stubicá-ban 
készítenek Na. gondoltam magamban kipróbálom ezt 
a szert is. Rendeltem próbára egy tuczatot es mondha
tom nektek, jo barátaim: 6 évig nem tudtam járni a 
köszvénytöl es a labszagyatásaim miatt és aludni se 
tudtam. Tíz napig kentem magamat Feller-féle Elsa 
Fluid-dal és olyan egészséges lettem, mint a makk. 
Mimién szomszédom, sógorom es komám jött nézni, 
hogy milyen csodálatosan hat ez a szer, a mely segített 
rajtam.

Mindnyájan tudlak, hogy rendeltem mé; az Elsa- 
l,’luidból. Eljön hál hozzám Mihály •'Zomszédom, a kinek 
forrósága van a fejében, hideg leli é- keze, lába es a 
dereka faj. Adok neki egy üveggel az Elsa-Pluidbol és 
három nap alatt meggyógyult. A Pista is eljött a malom
ból. hogy adjak neki az Elsa-I'luid csodaszerből, mert a 
féleségé köhög es szúrást, nyilalást érez az oldalában. 
Képzeljétek csak jo emberek, két nap múlva 
Fluid teljesen segített rajta.

Épp Jozselhapkor jön a nagy majori kóla 
meséli, hogy a gyermeke folyton hány, meg 
görcsöt érez s hasában és egyre sir, nem 
tudja szegény asszony mihez fogjon. Már 
összeszedett egy fel patikát és a vén asszo
nyok is mindent kipróbáltak már a gyereken, 
de hiába. Elolvastam hamar azt az utasítást, 
mely a Feller-lcle Elsa-Fluid melle van cso
magolva és nézem nincs-c segítség a gyerek 
bajára, s csakugyan van erre a bajra is: liz 
csöpp az Elsa-Fluidbol tejben, azután bekenni 
Elsa-Fluiddal a gyerek hasát és ez okvetlenül 
segít. Adok hát egy fiaskóval az asszony-

A valódi FELLER-féle Elsa-Fluid az egészségügyi hatóság által meg van vizs
gálva es jóváhagyva. A berlini, római, londoni, párisi es nizzai kiállításokon aranyéremmel 
tüntettek ki. Csak akkor valódi, ha minden üveg az »Elsa« védjegygyei van ellátva.

Nemcsak betegek, hanem egészségesek is rendelik, mert az idegek erősítésére, 
tíz arezbőr (hűtésére es szépítésére a fej mosásara. korpa és hajhullás ellen és ezenkívül 
mint kitűnő .szobaillatot is használják.

Egy tuczat (12 üveg) postán szállítva 5 kor.. 24 üveg 8'60 kor.. 36 üveg 
12 kor. 40 I’.. 48 üveg 16 kor. bérmentve utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után. 
A ki másodszor rendel, minden 12 üveghez

ifi I üveget ingyen kap.

Törv védve.

Védjegy.

Mindenkinek szí
vesen megírom, 
Imgy Imsz évig 

hetin voltam csak 
Feller-iclc 

„ELSA-FLUID" 

mentett meg. 
így >< 

Stncz Mihnlyné.
B.-Szaivas.

Postán, vagv a pénz előzetes beküldése után bérmentve küldi az egyedüli készítő:

ELLER V. JENŐ
gyógyszertára, ö csasz. es kir. fensége Bourbon Fiilöp herczeg udvari szállítója 

STUBICA. templom-utcza (Zágriibivegye.)
I•^ral<tnrak Hudnpestcn: Török József gyógyszertárában. VI., Király-utczu 12. sz.
I)r. Egger-fclc „Nádor" gyigyszortái óban. Viiezi-köiut 17. Zoltán Béla gyógyszer- 

uubun V., Nugykorona-utczn 23.

603 902 tk. sz.

Arocrési hirdetményi kioonűt.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatoság köz

hitt é teszi, liogv Haas Gyula es csati, társai vegrehaj
tatoknak Tóth Pál isaszeghi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 247 kor. 68 lill. töke követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a gödöllői kir. jbiróság területén 
levő Isaszegh községben fekvő s az isaszeghi 361. sz. 
tkönyvi betétben A 1. I--4. sor 291 1. 291 2. 292 1 és 
292 2 hr. sz. alatt foglalt 4 s részben Tóth Pál végre
hajtást szenvedett néven álló, azonban az 1881:60. t. ez. 
156. §-a értelmében egészben elárverezendő ingatlanra 
38 kor. kikiáltási árban; az ugyanottani 364. sz. tkvi 
betétben Tóth Pál nevén álló A 1. 1 2. sor 350, 351.
hr. sz. 266. ö. i. sz. házra és kertre 913 kor. kikiáltási 
árban: az ugyanazon betétben A i I. sor 114 2 hr. sz. 
ingatlanra 11 kor. kikiáltási árban ; az ugyanottani 365. 
sz. tkvi betétben A I. 1 2. sor 338. és 339. hr. sz. a.
foglalt, felerészben 'loth Pál végrehajtást szenvedett 
nevén álló, azonban az 1881:60. t. ez. 156. ?j-a értelmé
ben egészben elárverezendő ingatlanra 26 kor. kikiáltási 
arhan; s végül az ugyanazon betétben A t I. sor 449. 
hr. sz. a. felvett, felerészben Tóth Pál néven álló, azon
ban az 1881 : 60. t. ez. 156. §-a értelmében egészben 
elárverezendő ingatlanra 40 kor. ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, s hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1902. évi május hó l-sö napján 
(I. e. 10 orakor Isaszegh községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapitott kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok becsárának 10" o-át készpénzben, vagy az 
1881 : 6i i. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november hó l-én 3333. sz- a. kell 
ig. min. rendelet 8. Jj-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881:60. 
t. ez. 170. Jj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. Kelt Gödöllőn, kir. jbiróság mint 
tkvi hatoság. 1902. évi február ho 24-ik napján.

(P. H.i Stróbl s. k., kir. aljbiró.

nak és mondom: No csak ne búslakodjék lelkem, a 
mi ebben a leírásban meg van Írva, az igttzság, de ha 
használ a szer, két üveggel kell visszaadnia egy helyett. 
De azt megmondom, hogy ha igazi Feller-lcle Elsa- 
Flllidot akar, akkor világosan és olvashatóan Írja meg: 
Feller V. Jenő gyógyszertár STUBICA templom-utcza 
(Zágrábmegye.)

Olcsó is ám ez a szer: 12 üveg 5 korona és a 
postát is tt patika fizeti. A gyerek még aznap este meg- 
gM’gyult és a kóla örömében 20 üveg Elsa-l''luidot adott 
vissza 1 hét múlva.

A községben minden ember hallotta ezt az esetet 
es mindenki rendelt Elsa Fluidot.

Voltam a Jóska lakodalmán is a farsangban és 
örömöm telt benne, mikor hallottam, a mint az emberek 
meséltek a Feller-féle Elsa-Fluidról. Az egyiknek a gyer
meket. meggyógyitotta a forrt) reszketegségből, a másikat 
a galandféregtöl: hasmenés ellen, fogfájás ellen; visz- 
keteg. sömör. orbáncz, sebek, görcsök, gyomorfájás, 
rossz emésztés, hányinger, májbaj, szédülés, sápkor, 
váltóláz és gyöngeség. idegesség stb. ellen használt 
nekik kitünően az Elsa-Eluid. Az egyik vért hányt, 
neki is segített, egy öreg szomszéd majd hogy el nem 
vesztette a szemevilágát és most olyan jól lat. mint 
egy gyerek.'Ezek szerint hát mindenre jó szer volt a 
Feller-féle Elsa-Eluid. Meg az ökröknek és a disznóknak 
s használt: mert mikot nem kellett nekik a takarmány, 

s mind-a gazdák beadtak nekik Elsa-Eluidot 
járt ettek.

Mondhatom, jó emberek, ez az egyetlen 
orvosság, mely mindenre használ es minden
féle betegséget meggyógyít. Hogy valódit 
kapjatok, írjatok pontosan ezen czimre:

FELLER V. JENŐ gyógyszertár.

Stíl 1)1 (‘II templom-utcza iZágríibinegye.i

Kívánom, hogy mindenkinek, a ki rendel, 
olyan jól szolgáljon mint nekem.

Az isten áldjon meg benneteket.

Ki egészségét 
szereti, rendelje 
csak a Féller-léle

..ELSA-FLUID"

csodaszert.

Juhász litván, 
Duntiföldvár.

aszt.il


ASZÓD ÉS VIDÉKE 1902 április 1,3.

1901 V. 744|4 számhoz. 1902 vgrh. 233 szám.

Ároerési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré te

szi, hogy n gödöllői kir. járásbíróságnál 1901 évi V. 744 szánni 
végzésével Dr. Suhayda István budapesti ügyvéd áltál képviselt 
Guazmann Károly végrehajtató részére Schmlediechner Nándor 
hajtást szenvedett ellen (W korona követelés es Járulekai erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedettnél 
lefoglalt 1588 koronára becsült ingóságokra a gödöllői kir. járás
bíróság fenti szantu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a Grussinunn Mór 186 kor., l-'uchs Simon 112 kor., Gödöllői taka
rékpénztár 600 kor. és a többi felulfoglaltatok követelése erejéig 
is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végre
hajtást szenvedeti lukasán Rákos-Szt-Mlhályon leendő megtartásúra 
halandóul 1902. évi április hó 22-ik napjának délutáni 3 órája tűze
tik ki, mikor a biróilag lefoglalt szobabútorok, zongora, biliárd
asztalok, kávéházi berendezés, kocsik s egyéb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség eseten a becsáron 
alul is el fognak adatni. — Eelhivatnak mindazok, a kik az el
árverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelései meg
előző kielégitteteshez tartanak jogot, miszerint elsőbbségi bejelen
téseiket az árverés megkezdéséig alolirt kiküldöttnek vagy irasban 
beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. A törvényes 
határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését követő 
naptól szamittatik. Kelt Gödöllőn, 1902. évi márczius hó 10. napján. 
Trsztyánszky Kálmán, kir. bír. végrehajt..,

RIGLER ISTVÁN
ácsmester jöööllőn, Gizeliiút 48. (Prölll-fihdö).

Ajánlja saját készítésű sodronyháló
ját. Elvállal mindennemű sodronykeritések fel
állítását, úgymint: baromfitelepek, szőlőkertek, 
vadaskertek, gyümölcsösök, konyha- és diszker- 
tek, háztelkek, Lawn-Tennis pályák stb. teljes 
bekerítését a legjutányosabb áron. Szolid, gyors 
munkáért és jó minőségért felelősséget vállal.

< »>

Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

Köhögés, rekedtség és chiijálkásodás, ellen g.a'rs c bizlos 
halasnak

E g g e r m e I I p q s z f i I I á i, 
az étvágyat nem rontják és kitin i Ízűek.

Doboza I korona és 2 korona. Próbailoboz 50 lill.
Fő- es szétküldést raktar:

„Nádor" gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16.
Kapható Gödöllőn: Szenlmiklósi Béla gyógyszertárában. 
Alherti-lrsan: Langhof Gyula gyógyszertárában. Ászodon: 

Sárkány László gy<>g\ szertárában. Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

JEUYZElu .

50,000 nyeremenyuua.
L«fnayyobb nyeremény a legaieronceéRobb eietben;

1.000,000 korona.
Korona

1 jutalom 600000
1 nyer, á
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1
1
1
3
1
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1
7
3

81
67

8
433
763

1338
90

81700
3900
4900

50
3900
3900

Kiváló szei-eiiewe rI.''< >111 >K-nél!
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk I

Hat millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabecsült vevőink! 
.1: eyés: rilát/ Icyesélydásabb sorsjátéka a mi ni. kir. szabad, 

osztálysorsjátékunk, inelv nemsokára újból kezdetét veszi.

100,000 sorsjegy 50,000
PENZNYEREMENYNYEL sorsol tátik ki. tehát az összes sorsjegyek 
fele nver a mellékelt sorsolási jegyzék kimutatása szerint.

Öt hónap alatt összesen Tizenhárom millió 600.000 koronát, 
egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az egész vállalat állami fel- 
iiyyelet alatt all.■
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Az l-ső osztály eredeti romjegyeinek tervszerű betétjei
•'HU nyole:ad (’ h) frt .75 vagyis 1.50 korona
•‘HU neyyed i1 41 » 1.50 » 3. »
''Ilii fél' (’z) » 3.- » 6.— »
''!/!/ eyész í1 i) d 6. » 12.— »

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a péti: beküldése ellenében 
küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul.

Megrendeléseket kérünk azonnal, de legkésőbb 

folyó év április hó 21-ig 
bizalommal hozzánk küldeni.

TÖRÖK A. és TÁRSA
bankház BUDAPEST.

= Jíazánk legnagyobb detail osztálysorsjáték üzlete. = 
Főárudánk osztálysorsjáték osztályai: 

Föüzlet: VI., Teréz-kín*át  46 a 
Fiókok: 1. Váezi körút 4.

.. 2. Múzeum-kőrút //.
M 3. Erzsébet-körút Sí 4.

Török A. és Társa bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. m. kir. szab, osztály

sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
Az összeget I mellékelem bankjegyekben (bélyegekben).I s|

{ utánvételezni kérem. lg?
Korona összegben (postautalványnyal küldöm. | gí


