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Aszód és Vidéke
1 ársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Elöfizetei arak:
Kféiz érre . . 12 kor Negyed évre • 3 kor.
r«i ▼re ... 6 „ Egyes szám ára 30 fillér.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

A régi és uj vármegye.
Bontják már az öreg vármegyei szék

házak zsindelyes, cserepes födelét. Az idő 
a hosszú századok megviselték a megyei 
nagyhatalomnak méllóságos reztdenczi út, 
amelyeken valamikor a nemzet sorsát in
tézték a pallos jogú nemes urak a tekinte
tes és vilézlö megyei potentátok.

Hova tűnt az idő, amikor a megyei 
székhazak voltak a nemzeti szellem őrhe
lyei, a nemzeti törekvések istápolói, szó
szólói ? Micsoda fénynyel, dicsőséggel teli 
napok szárnyaltak már tova ez öreg épü
letek fölött, amelyeket most harangoznak el 
az enyészetnek. Requiescat in pace I

Hiszen valójában nem is öreg megyei 
székházakról beszélea én. Az öreg épületek 
még jóidéig eltengődhetnek, anélkül, hogy 
valami csorba esnék rajtuk. Hála Istennek, 
az építőjük elég vastag falakkal látta el ' 
valamennyi!. Még gabona magazint sem csi
nálnak belőlük, holott minden kimustrált, 
öreg épületnek Magyarországon ez a sorsa.

Szó sincs róla, a megyei székház 
megmarad megyeházának. Hanem a lelket 
már szépen kivették belőle- Tisztára és 
végérvényesen kivették.

Az igaz, hogy eddig is jó idő óta csak 
hálni járt belé. Kósza lélek volt már az 
testetlen árnya a hajdani fénynek, hata
lomnak. Talán sajnálni való sincs sok rajta. 
A tengődő Kiket már csak még is jobb,

T Á R C Z A.

Kairóig meg vissza. *)
Irta; Dr. TEGZE LAJOS kir. palota orvos.

Múlt év dcczember hó 7-én délután csikorgó 
hidegben pompás számítón siklottam ki a gödöl
lői indóházhoz, hogy az ugyanazon éjjel induló 
keleti villamvonaltal az ország fővárosából Kon- 
stantinápolyba utazhassam. Mint az elmaradt ván
dor madár egyedül, társaság nélkül keltein útra, 
azon reményben azonban, hogy útközben honfi
társakra fogok találni, s azon reményem valóban 
be is teljesedett.

A villámvonat, mely 3 hálófülkévé átalakít
ható Isö osztályú kocsiból s egy étkező-kocsiból 
állott, gyorsan robogott az ország rónaságán ke
resztül. egész éjjel hullott a hó. A lehelettel át
láthatóvá tett vonat ablakain csak hólepellel fedett 
földterületet lehetett látni, reggel már Szerbia fő
városát érintettük, mert néhány pereznyi tartóz
kodás után már Bulgária, Niss, Sophia, Philippope 
Adrianápoly felé prüszkölt és kehegett hófuvásos 
akadályokkal küzködő vonatunk. Niss, Sophia csak 
nehány pereznyi tartózkodás. Érdekes tájkép a 
Nissi vonalon a Dragomán-szoros, a melyen an
nak idején a bolgárok, a szerb hadsereg leverésére 
felvonultak, majd Humelin határát hagyjuk el Phili- 
poppel nagy városával Adrainápolyba kedden haj
nalba érkeztünk.

Alig hagytuk cl Adrianápolyt, török pénzügy
őri közegek jöttek hálófülkénk elé s bőröndjeink 
tartalmát és útleveleinket vizsgálták meg. Még itt 
is hólepel borította a hepe hupás földterületet. 
Reggeli 6 óra lehetett, a mikor a 80 óráig tarló, 
csak téli tájképet láttató utazás után ködbe bur
kolt lankadós vidéket Iátok — hólepel nélkül. 
Szinte jól esett a szemnek, hogy lehetett látni 
száraz füvet és gazt. A mire, 8 óra tájt San-Ste-

•) Felolvasta a szorzó a gödöllői polgári körben.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

ha az Ur magához, szállítja, miért kisértse 
a jelent a múlt emlékivei.

Es mégis éppen ez az utóbbi dolog 
az, a mi a régi a vármegyei hatalom szo
morú temetési szertartásánál leginkább 
megihleti a szivünket.

Oly jól eselt visszaemlékezni nem is 
egyszer, hanem mindig azokra az időkre, 
a mikor még a vármegyék székházain át 
áradt ki az ország szivdobhanása, a mikor 
hamisítatlan, keménynya|<u magyar élet 
zaja, kuruezos lármája verte fel a megyei 
székhazak méter vastagságú falait. Kivar
rott czifra menték, kócsagos süvegek, fé
nyes fringiák tarka vegylilékének kapraza- 
toz képe rajzik fel emlékezetünkbe s e 
képnek olyan hatalmas, erős rámája volt 
az öreg megyei székház.

Mintha újra felvonulnának most előt
tünk a megyei világ nagy hatalmai, mintha 

• talán tetem nézőbe jönnének, hogy kime
redt szemmel, bámulva-bámulják, miként 
hántolják el a régi hatalmas — vármegyéi.

A viszhangos, boltíves ambitusokon, 
sarkantyúk pengenék, s erős, kemény lép
tek döngetik a faragott kőkoczkákat, a 
melyekbe vályút vágott már az idők vihara.

A tarsolyos megyei huszár alig tudji 
kint féken tartani a viczispán ur lovait, a 
melyek talán szintén érzik gazdájuk hatal
mát, mert büszkén, gőgösen szegik fel csil
lagos, csótérns fejüket.

Ejh, vége, vége! Mese, álomkép már 

ílánohoz érkezünk, a hol annak idején a győzel
mes orosz hadsereget az angol flotta feltartóztatta 
s a hol a később Berlinben revisió alá került 
a békekötél létrejött, a mely megakadályozta az 
oroszoknak fegyveres eredményét élvezhetni. A 
történelmi nevezetességűvé lett hely elhagyása 
után csakhamar megpillantjuk a tengert, mely 
miként a Fiumei utazáskor, hol ki búvik, hol 
eltűnik, mig végre teljes pompájában megjelenik 
elöltünk a bizanczi birodalom hatalmas fővárosa : 
Konstantinápol. mintha magaslatról ereszkednék 
le a vonat a házak közé az ulczára, egymás után 
tűnnek fel előttünk a nevezetesei)!) épületek, 
minarettek, mosok és mecsetek ezer meg ezer 
csillogó fényben. Merész kupolájukkal s ezen lát
ványnak kiegészítő része a néma, az égkék szinü 
tenger a túloldali sziklás partokkal. A vonat be
robog az egyszerű fedetlen pályaudvarra és csak
hamar megismerkedünk a híres török hivatalos 
közegekkel, a kik borravaló adása nélkül az ide
gennel mit sem törődnek, azokat várakoztatással 
borravaló adásra kényszerítik. A íináncz nem en
gedi az idegennek utazó podgyászát megvizsgálás 
nélkül elvilelni a hordárral, de ezen megvizsgálást 
csak buksehis adás mellett hajlandó teljesíteni, e 
nélkül várhat órákig az idegen. Én is túlestem 
tehát ezen, s török íiakkoren, mely a mieinkhez 
hasonló rengeteg döczögős utón jutottam el a 
Peza-pallat hotelbe, mely előkelő berendezésénél 
fogva Konstantinápoly legelső szállodája, s miután 
csak 24 órát szándékoltam Konstantinápoly bán 
tölteni, mert Afrikába egy héten csak egy napon, 
szerdán lehet elutazni, ha az utas ezen elulazási 
napot lekésto a hajóról, úgy várnia kell a jövő 
szerdáig, tehát Konstantinápol nevezetességei meg
tekintésére indultam, ebben azonban a szakadó 
eső nagyon gátolt, úgy, hogy csak bérkocsin jár
hattam be a város, s a bérkocsi ablakából néze
gethettem körül, meggyőződve a város gyönyörű 
fekvésérö', az utczák mód nélküli rossz kövezeté
ről s azon rengeteg sok szennyről, mely a főváros 
ulczáít ellepi. Műiden utczának megvannak a saját
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ez mind, a régi vármegye dicsősége, fénye 
kialudt, elhamvadt régen. Korábban meg
halt, mielőtt eltemették volva s a mostani 
temetés is voltaképen csak uj élet beköl
tözését jelenti.

A sírva visszajáró, sírjából fel-fel kí
vánkozó kósza, bolyongó lelket szőritől lak 
csak vissza végérvényesen a föld alá. hogy 
ne járjon többé fel kisérteni.

Most szellőztetik a kísérlet után az 
öreg épületeket. A felgyülemlett akta cso
mókról leverik a pókhálót a kiszáradt öreg 
kalamárisokba uj tintát öntenek s ezzel meg
indul az uj élet és az uj rend.

Ki tudná megmondani előre, hogy mi
lyen lesz ez az uj élet ? Bölcs emberek szép
nek, üdvösnek és baszni snak czirkalmazták 
ki s annyi már most is bizonyos, hogy jó
zan okosságon építették fel a fundamentu
mát. De hol vagyunk még attól az időtől, 
a mikor ez uj nemzeti építmény falainak 
betetőzéséhez érünk el, mikor a falak sin
csenek még fölemelve, csupán a szilárd 
fundamentumot látjuk ?

Hanem annyit már most is látunk a 
jövőből, hogy az öreg megyei székházak 
visszhangos folyosóin sohasem fognak többé 
keménynyaku, szitlyavérü magyar urak 
járni, hanem e helyett szalonkabátos tin- 
lásujju hivatalnok-sereg fog alázatosan vé- 
gigsurrani a tágas boltívek homályában. 
Fülük mellé dugott kalamussal, kifényese
dett kabát ujjal oldaloynak el majd egymás 

kutyái, ezek közönséges kuvaszok, melyek az ul 
czán laknak, étkeznek és kölyködznek, ezek emész
tik fel az ulczára, a házak ablakaiból kidobott 
hulladékokat. Az ulcza közönsége különben egész 
keleti, az ulczán nagy sürgés-forgás, nyugati kül
sejű közönség igen gyéren. Miután török útlevél 
beszerzéséről, a budapesti útlevél alapján a szál
loda portása gondoskodott, nyugodtan nézhettünk 
a szerdai elutazás elé. Szerdán reggel 9 órakor 
szakadó esőben indultam el a szállodából a ki 
kötőbe, hol a nyílt tengeren a Czaricza Olga nevű 
orosz, mély járatú tengeri hajó horgonyzott s er 
bek berakásával foglalkozott. A kikötőben a teg 
napi török tisztviselői jelenet ismétlődött, mind a 
török útlevelem, mind a podgyászom átvizsgálj - 
temérdek időt vett volna igénybe, ugv, h >gy • r 
a hajó is elmehetett volna, ha a baksehis (bor1 
való) adás által véget nem vetek ezen tűre 
és veszedelmes várakozó eljárásnak. Végre • 
csolnakba jutottam és a meglehetős háborgó tm 
geron, zuhogó csőben 20 pereznyi ladikázas uta 
a nagy orosz hajó közelébe érkeztem, 'm'l u 
másik csolnakon megint török pénzügyőrök .-;u 
kik török útlevelem megszemlélése után az • 
hajóra felbocsátottak. A hajón utazás egy .-e" 
ismeretlen honfitársra akadtam, közöttük eg 
inerös dr. Csorba Dezső urra. a ki kedves 
kellemes társaságában ezen kedvező alkaloi u l 
a kelet érdekességeit szándékolta rnegtekii.t- • 
A bemutatkozás és ismerkedés gyorsan ment, 
magvarok mind együtt voltunk, együvé tartottunk 
s a hajó többi utasai megszemlélései és meg
figyeléseivel töltőt lük el azon időnket, mely 
felséges tájkép szemlélése mellett üresen maradt. 
A hajónk d. e. 11 óra tájt felhúzta horgonyait és 
gyors tempóba sze lő a márványteng*  r háborgó 
hullámait. S midőn a láthatárról az utolsó darab 
száraz föld is eltűnt s hatalmas hajónkról c.-ak 
eget és tengert lehetett látni, az ember agyában 
a földi múlandóságok eszméi kezdettek tért fog
lalni, voltak ugyanis nagyszámmal olyanok, de 
ezeknek se volt jobb helyzetük, — kiket az úgy- 
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melleit a jámbor liivatalnoklények s kevély 
pálrialehális együttérzés, magyaros méltó
ság és tekintély ki fognak végképpen kopni 
az öreg falak közül. Ráhúzzák utolsó véd- 
bástyán al, a légi vármegyét is idegen 
kipiára, Szóval elnémetesilik azt is

Ez a le sorsod, szegény magyar — 
nemzet I

„Miért zug ;t tömeg?"
Megmozdult végre az ország.
Megmozdu l azok ellen, a kik nagyhatalmú 

polezokon öiikc.ix övei dirigálj .k a nemzet sorsat.
Kik, ha kell, szjj.it hasítanék a nemzet tes

téből, hogy oda dobhassák martalékul a mindent 
felemésztő mi itai izmus barlangjába.

Alkotmányos országban volnánk — úgy I 
mondjak legalább jogfejlődésünk törlénelo ezt , 
mulatja.

Vagy népképviselvli államban nem a nép 
szava győz?

II.ti alkotmányos íl-Jüi.k sarkalatos elveit 
kijátszók egyem seri azok elán, kiket megvéd, j 
oltalmaz és lehmel a p írlamentárizmus magas:- | 
latéig.

Nem várjuk a felelőiét, beszédnél ékeseb
ben, - de sainoa fájóbban — szol az a törvén)- l 
javaslat, a melynek tárgyalása épen most folyik a 
magyar képvisi hibázhat.

Mit akarnak ? Semmi egyebet, minthogy az 
amúgy is óriási erőfeszítéssel tartott hadsereg , 
létszámát ezrel.ktfl em< Ijék, hogy a nép életeid ( 
adóját még jobban felemeljél, hegy a netmel 
gazdaságát ugyoma silanyilsák és h gy megéihe- ' 
tesét egyszerűen lehetetlenné tegyék.

Iiiij ezek okai amtac. hogy a magyar nem
zet feijajdulva támad mcgő'ői ellen és zúgva ki- I 
állja : No tovább .'

A jelen megszégyenítő tünetéül kell felje- ; 
győznünk, hogy er c a t ,‘tlro, a nemzet megölő- ; 
söre a képviselőhöz lötbsége kapható.

Félrevezetve azoklo', a I.L, midőn unt ak 
ideje itt vo'na, In gy programújukat őszintén és 
igazán a nép elé \ így ok. egyenesen elhallgatják i 
választóik élőt ama sérelmes javadat parlamenti 
tárgyalás ,t cs igy azz.n szemben, vagy melletti 
magatartás tikról mit sem adnák felvilágosításul, 
<nak igy vetódlietik össze egy oly parlamenti 
többség, a mely ké.-z a legsérelmesebb, sőt nem
zetellenes javaslatokhoz is minden szó nélkül hoz
zájárulni.

(bak igy képzelhető el, hogy a magyar nép 
többségének akar.ilaból oda korúit képviselők nagy 
része t.unog itlialj i ily dolog törvényre emelését.

Ez nem igazi többsége a nemzetnek. KorAn- 
sem. Tessék nyílt elvekkel a nép elé állani és ki
jelenteni, hogy o lörvét yjavaslat megszavazásához 
kéri a vá'aszlok többségé .

Szerelnök azt a magyar embert látni, a ki 
erre bírhatj volna és kiváncsiak lennénk arra a 
többségen, a »nnlv í -y irri'ii'' n nemzet akaratá-

nevezett tengeti betegség rom igen engedett ilyen 
magasabb es/.mel ki I foglalkozni s a már mog- 
élvezelt tledt lck v szontl; lasát a ti liget*  folytonos 
tekinigotesével akaitak elkerülni. Idővel azonban 
ez is óimul*,  Javait a helyzet", szá'.ó igévé vált. 
E közi en le.tutik figyelmesek egy másik utazó 
társaságra. mely a hajó fedélzeten éppen alattunk 
helyezkedett < I, úgy hogy összes szokásaikat, élet
módjukat, mintegy erke yröl megfigyelhettük. Ez. 
egy 50 60 főből álló Bokkarából való orosz alatt
valók, do mohamedán val'á.-u int komán társaság 
volt, a kik a közeledő Ramadán üt népségekre 
Ki.sá.-'-iából K-.n‘ttint:nápmyon keresztül a Suez- 
CjUtorna s a vörös tengeren át Mahotned próféta 
sírjához Mokkába zarándokollak. A keleten divó 
tikite-s/. tiii kaftán és tmbánnal ellátott ember
társak mind rajongásig b golt vallásos érzelmű 
emberik voltak, a kik az egész napol rituális 
mosakodássá’, imádkozással t.o meg n testükön 
ruhájukon Inr’óztcdó é < sdiek vadászgatásaival 
töltötték el. Nupjal.au csak egyszer és pedig este 
csilhigfvljövelele idejében étkeztek. Az. ételük csak 
megfőtt r z-l.öl á lőtt, melyet zsákokban magukkal 
hoztak, egy serpenyőié kézzel belő is teltek s 
reá ja sárga szinti gyanús folyadékot öntöttek s 
ölen hatan körbe üiv villa és kunál nélkül, ujjaik 
kai eltek. A n.iialii mosakodás akként történik, 
hogy mindegyik egy vékony nyakú étezkorsóba 
vizet n<>'. magival, a hajó fedélzetén leguggol s 
azután az. eyyik ívnyenhe vizel önt, innen a vizet 
a koz csuklóján át az alkatra engedi folyni, az
után ilyen guggoló helyzetien a legnagyobb felü
letességgel ar zal, .-.cinét, fülét megmossa, a 
turbánt felemeli, tarkóját vi/. s tenyerével meg- 
simogatja, szemérem testét szintén épp ugv, 
még guggoló helyze fen p:q u-sál leveti s egyik 
lábal azután a másik lábát épp igy vizes tenye
rével síim gati.i, n mikor ezen mo-akodást egyen- 
kint, ti.ii diiyáj.ui elvégezték uz. imádkozásra k( rüit 
a sor, e/cn czelra >zöt.vegeket Ürítettek a hajó 
fedélzetére, r gy e .'őimádkozó a társaság élére ál
lott a többiek, 10 cn, egy*egy  sorfa egymás hála 
inogő állottak, kdeit felé arczczul. Imádkozásaik 

bői a Iíázba. Akkor sohsom válnék o javasaiból 
törvény.

De hogy most som legyen azzá, ezt a nem
zet egyhangú tiltakozásának kell keresztül vinni.

Már megmozdult az ország polgáisága, hogy 
alkotmányos jogának érvényt szerezzen, hogy 
megbuktassa ezt a javaslatot, ha másképp nem, 
az ezt támogató és benyújtó kormánynyal egyiili.

Az első lökést már megadta Budapest pol
gársága.

Népgyüiésoken, ifjúsági tüntetéseken tilta
koznak ellene és nyújtanak be memorandumokat 
a törvényhozáshoz a polgárság, a nép megélhe
tését támadó javaslat visszavonása végeit.

íme itt a példa. Kövesse a fővárost a vidék, 
az egész ország, akkor majd meg lészen a foga
natja, mert a nemzet ellenállása fellartózlr lat- 
lar.ul tör o őre és elsöpri a ezopf viselőit, kik 
parancsszóra állják u'ját a nemzet j'-gos követe
léseinek.

Jogunkat kivívni : a jelszó.
Mert él a jog, működik, mint az élet, föl a 

jog : maga az élet.
Az éleiben pedig nincs megállás, csak — 

haladás.
Nem szabad megengednünk, hogy nemzeti 

jogaink kivívásában megállás, stagnálás legyen.
Meg fogja mutatni most is e nép. hogy élet- 

(rö duzzog benne és hogy ébren őrzi alkotmá
nyának bástyáját.

Mutassuk inog ellenállási erőnket. Tartsunk 
réngy üléseket ! Ez a jelszó, mely átjárja széles 
e hazát é< visszhangra talál mindenütt, hol a 
nemzeti élet kis szikrája lobog.

A példa megvan már, az ország várja a 
folytatásai.

Mindenek colt Aszé.d >árosa álljon sorom
póba. tartsunk népgyiilést, hívjuk meg kerületünk 
összes po’gárságál, hogy szavát annál nagyobb 
erkölcsi nyomatékkel vegyék és vehessék olt, a 
hol már-már ingadozik a hazaszeretet, a hol let
tekben rég eljátszották a nép szeleteiét.

Ez.l jogosan elvárja tőlünk az ország.
GyüPjünk össze és tiltakozzunk a katonai 

javallatok ellen, tiltakozzunk cly hangosan, hogy 
ott, a hol a nemzet sorsa felelt Ítélkeznek, ijed
ten kérdezzék:

..Miért zug a tömeg?"

Farsang.
Karneváli lurczeg Gödöllőn. Megint újra eljött 

köz hélik ö, az örökös jókedv, a hangulat kellő 
horczeg. Pedig mindazt mondják, hogy nincs élet 
Göd Illőn s nem lehet mulatni. Ilit igaz, a mi igaz, 
hogy a kik otthon maradlak, azok m in mulattak 
jól; de a kik vasárnap olt voltak a Károli maszk 
bálján, azok nagyon is jól, mulattak. Hogy, hogy 
nem én is csak a puszta véletlennek köszönhetem, 
hogy ily remekül mulattam ;:nert ha a vélellensét 
nem hoz össze a legjobb kedvű komámmá1, kinek 
kezében életünk és vélünk, biz hten nem mulat
tam volna oly pompásan. Szóval mi kelten meg
láttuk egymást ö és én és persze, hogy persze 
mind iái t n mm-kara bálról folyt a dr kur/ns s én 

héber embertársaink isteni tiszteletére élénken 
emlékeztet, csakhogy többször borulnak le s hom
lokkal a szőnyeget érintik ? elhaló halk hangon 
Allah nevét emlegetik. Különben a napot csak 
agyonütik, sem nem olvasnak, sem hasznossal 
nem foglalkoznak. Szűkszavúnk, alig társalognak. 
E közben hajónk a Dardanellákon keresztül ment. 
A Dardanellák tengerszorosain a bosporustól leg
inkább abban különbözik, hogy ez nincs olyan 
kegyetlenül megspékelve uhaliusokkal. A bo-po- 
ráson kerosz'.ül menve több szigetek mellett haladt 
el hajónk a kisázsiai partok felé tartva Sinyrna 
városa alatt hórgonyt vetett, itt miután circa 8 
órai elfoglaltsága akadt <i hajónknak az ám ki- és 
berakodásával s igy tehát csolnakokon hajónkról 
eltávoztunk, hogy Smyrnát némileg közelről lás
suk. Sinyrna kisázsiai török nagy város, élénk 
kereskedelemmel, mely itt is épp úgy, mint Kon
stantinápolyban főleg örmény és görög kezekben 
van. Smyinától eslo felé indulva Görögorrzág feló 
vitte útját hajónk, a hova másnap déiiájt Pirensi 
kikötőbe megérkezett. Pirens Görögország legte- 
kintélyesobb kikötő városa. Itt is épp úgy mint 
bmyrnábu 8 óráig időzött hajónk, mi itt is ladi
kon a kikötőbe kievezlünk s a mintegy onnan 
ü kilométer távol fekvő Athénba hajtanunk, itten 
egyenesen az Acropolizhoz mentünk, Athén leg- 
regibb és legszebb templom romjaihoz. Ezen fes
tői látványt soha el nem feledem. Egy magas 
hegyen á 1 még a templom maradvány, uralva az 
egész környéket, most már csak korinlhai slilii 
oszlopai meredeznek égnek s a hatalmas ivek 
maradványai és lépcső maradványok hirdetik uz 
egykori görög dic őségét. Rövid időzés után újra 
bei kocsinkon ültünk, a városba sélakocsizást téve 
ujra Pireusha bujtattunk, hegy hajónk olt no 
hagyjon. Pireusban egy kis korcsmába a görög 
bort akartain megizlelni s hozattam is egy litert, 
azonban senki se volt képes egy kortynál többet 
inni, mert annyira gvantázolt volt, görög ízlés 
szerint uz a bor jó, mely gyantával van fűsze
rezve, do énnekem úgy ízlel, hogy egy pohárral 
bcl'lu és a legsúlyosabb tengeri betegségen 

ki eddig incognitó utaztam, hajlottam a szép szóra 
s rászántam magam, hogy ott anyós körül utazom, 
f.ó.én olt 6 darab anyós kiiorsolva, óh szerencsét
len pasas, kinek oly szerencsétlen szerencséje 
lehet, brr . . . még megnyerek egy anyóst, s akkor 
aztán elmondhatnám nyugodt lélekkel és borzon- 
gós háttal, hogy »)iz én kihúztam a lutrit. Gondol
koztam, mit csinálják? Én. ki oly jól van elbo- 
csajlva a világba ki még életében bálban soh se 
volt s azt sem tudja : hogy s hol kell bemenni, 
bemászni vagy begurulni e a terembe ; — bar igaz, 
a mai világ modem világ: — villany korszak, 
sőt több: löíTlcíT korszak, ebben a korban már 
nem is villanyos szárnyon, hanem töíT-löll szár
nyon Roll repülni, ha az omber repülni akar. Es 
én röpültem. Nem annyira én t. i. mint frakkom 
szárnyai, amint szaladtam fel a szálló lépcső csur- 
a bálterembe, Itt azután volt látni való elég. 
Képzeljenek el egy csomó szép tündér, kik ta
lán nem is földi lények.

Micsoda szép hölgy sereg, hát még mily 
csalafintos maszkok. Igazán pompás valami. Hogy 
felemlítsek egy-kettőt közölök, nagyon érdekes 
volt a tbobéi néma szerepet játszó fekete do
minó, kihez vagy 5 6 an oda állítottunk kér-
dezve-kutatva. ki vagy te szép maszk, ismersz-© 
bennimket? Sajnos, nem tudott beszélni egyszer 
csak oldalba bök az egyik koma s elhúzott ma
gával cgv bájos kis olasz lánczosnőhöz. Mily ér
dekes pajzánkodó ki« teremtés volt, pors'.e neki 
estünk s kérdezgettük jobbról-halról ismersz o 
szép maszk? de nem felelt a kis hamis. Na —• 
mondok, — itt minden maszk a tlebei néma sze
repet játszó. Ekkor azonban az egyik l.oma előre 
lép s szép csengő olasz nyelven kérdi : Ismerió 
eugomió ? Hogy bámultunk mi most és szégyel- 
tiik magunkat, hogy mi olaszul sem tudunk s a 
kis olasz hölgy nemet bólintott. Most mar nem 
állhattam meg tovább, hogy én is olasznak tűn
jek fel, mogbökdeltem a komáin oldalbordáját s 
félrehúzva megkértem hogy mondnná olaszul pá, 
pá kicsi, ö lögvest visszasznllirgózott, szállítva 
engem is magával s búcsút, vettünk a kis csörgő 
jószágtól „páió, pAió, k.csió!"

De kérem, csak egy kis türelmet, mert most 
meg cgv szép menyasszonyhoz vittek s én vészt 
sejtve nem akartam oda menni. Azt gondoltam, 
hogy talán már megnyertem az anyóst s meg
akarják mulatni cz.ugchörjét, a menyasszonyt, s 
midőn komám látva kinos mozgolódáso.i.al, meg
magyarázta, hogy ne féljek, hisz nem lulrizták 
még ki az anyóst, kaptam csak bátorságot. Legott 
ott teremtem a kis angyal elölt kérdezve öt is 
ismer-e ? Ö sem felelt. Na, — mondok, — hát 
nem ismersz? Ö csuk nézett bennünket, a mire 
aztán a komám németül kornyikáh, de arra sem 
felelt. Hála Istennek, csakhogy nem német!

Ö nőmet bólintott, tehát bucsiuunk mondám 
s el is búcsúztunk ünnepélyesen és sarkon for
dulva magunk előtt látunk egy töiöc szultánt, 
meg egy zseni főhadnagyot egy paraszt menyecs
kével. Törökül szólilánk meg őket, s mert a török 
eléggé ijesztő kinézésű volt, elhatároztam, hogv 
én is ijjeszlőn szólok hozzá : „Apago sátánasu 
erre a sultán rám förmedt inét? nodii? magyarul 

mentem volna keresztül tőle. Olt is hagyta azt 
mindenki a korcsmáros legnagyobb bámulatára. 
Estefelé volt, a mikor készenlétbe levő csolnak- 
jainkkal hajónkra érkeztünk, itten megint egy szép 
látványosságot élveztünk, egy amerikai hadihajó 
volt közeliinkbe nohány torpedó naszáddal, s azon az 
amerikai G ) isul, a kinek a reggel telt látogatá
sát a görög király viszonozta. A görög király kis 
propellerszerü hajón jött az amerikai hajóra ezen 
tiszteletre az összes, a kikötőben horgonyzolt 
hajók zúszlódiszt öltöttek, fél órai oltani tartóz
kodás után a kis propelleren eltávozott ő felsége, 
erre az amerikai hajók felváltva tüzellek ágyúik 
ból üdvlövéseket s a sötétség beáltával óriási 
velitö villamos fénynyel hihetetlen távolságra tud
ták a környéket megvilágilani, úgy hogy ezen 
fénynél az ulczán járó kelők mindegyikét lehetett 
látni, a tengeren levő összes hajókat ezen vetítő 
fenynyel megvilágították. Ezen mulatság \égével, 
8 óra felé járt az idő, horgonyt bontott hajónk, 
éjfél tájt már Kréta szigete felé jártunk.

Kréta szigelo mellett több mint 12 órát ha
józtunk csak egy helyen kötöttünk ki, hogy a 
postát leadhassuk és felvehessük, a mely egy 
negyed órát igényelt. Innen megszakítás nélkül 
mentünk Afrika felé. Hétfőn reggel, decz. 15-én 
déiiájt jöttünk Alexandriába, Egyplom e nagy 
kikötő városábs.

Mielőtt azonban nyájas hallgtóimmal partra 
szállanék s a fecskék és gólyák o téli tartózko
dási helyét megismernénk, egy gólya érkezik Gö
döllőre s hobocsálást kér Elefánty Béla ur házá
nál, leszállása és leereszkedése oly akadályteljes, 
hogy engem hívnak segítségére. A mentési mive- 
letek ámbár sikerültek, de engem további elbe
szélésein elkészítésében megakadályozott s igy 
engedőimet kell kérnem, hogy további utazásom
ról s a kairói orvosi kongresszus működéséről, 
mely a tulajdonképpeni témám lenne egy más 
alkalommal tehessek jelentést és tarthassak fel
olvasást.

(Folyt, kőv.)

szjj.it
Nupjal.au
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Bolond nz uv! persze, hogy olbolondiiliiün rög
vest a tájékáról s mórt most már rázendítette a 
czigány, hát tánezra perdültünk, a mely világos 
reggelig turtolt, jókedvvel és kévés pénzzel. Az. 
anyósokat pedig ellették spirituszba és csak jövőre. 
lutrizzAk ki.

Párásét lakodalom. Február 24-én ismét né
pesek voltak Szalay termei Gödöllőn az Arany 
Sas szállóban. Sok szép asszony és leány szokott 
ott megjelenni Kiéin Mór tiincztaiiár estélyein s 
mint mindég ez a mulatsága is fényoson sikerült 
A lakodalom reggelig tartott.

♦
Ceiffdny bál. A világ legjobb mulatói a czi- 

gányok — azt mondta róluk József föhoiozeg «gy 
alkalommal s czigányaiuk be is igazolták ezt. A 
múlt hó 2G-án rendezett baljukon ngy mulattak, 
hogy tanulhatott volna (ölük gavallérsAgot ti viez- 
ispán is. A kedélyes mulatságon, melyet Béla 
bandája rendezett, a megjelent publikum kora 
hajnalig volt együtt a legjobb hangulatban.

•
Piknik. Sikerült pikniket rendezett farsang 

utolsó napján a rákosligeti polgári kör saját he
lyiségében, a hol a telep inleligcnliája teljes 
számban veti részt. A társaság kitünően mulatott 
reggeli G óráig.

HÍRE K.
Kinevezésok. A íoldinivelési miniszter a gö

döllői korona uradalom létszámába lovag Asbótli 
Béla és Marton István ll-od oszt, intézőket I-sö 
oszt, intézővé. Noogrady Árpád intézőt egy fize
tési fokkal, lovag Kern Rezső II. oszt, ellenőrt 
I. oszt, ellenőrré, lovag Zinnern Oszkár III. oszt, 
ellenőrt II. oszt, ellenőrré, Burg Dezső II. oszt, 
segédtisztet I. oszt, segédiisztlé, Heincz Iván, 
lovag Flandorfor Ignácz és Lendvay Béla fizetés- 
telen gazdasági gyakornokokat segilődijas gazd. 
gyakornokokká nevezte ki.

Takarékpénztári közgyűlések. Február 22-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését az aszódi 
t akarék p énz tár r. t. a részvényesek nagy 
érdeklődése mellett. Az idei osztalék 6 százalék.

A gödöllői t a k a r ó k p ó n z t á r r. 
t. mai napon tartja meg évi rendes közgyűlését 
a takarékpénztár helyiségében. A közgyűlésen 
Szondy Lajos helyébe választanak egy tagot az 
igazgatóságba. Mint értesülünk ez állásra a rész
vényesek Polner Lajos ügyvédet, az intézet nagy
érdemű jogtanácsosát óhajtják megnyerni.

Uj gáz társulat. Tudvalevő dolog, hogy az 
általános aerogen gázgyár részvénytársulat, mely 
Aszódon a közvilágítást berendezte, csődbe jutott. 
Most akként bonyolítják le e csőd ügyet, hogy egy 
újabb társaság veszi át, a megbukott gyár vállalti 
tait, s fogja folytatni üzemét. Az aszódi közvilá
gítás átvétele tárgyában február 23-án volt köz
gyűlés Aszódon, a városházán, melyen a világítás 
szerződésnek uj társulatra átruházásalképezte a meg
beszélés tárgyát s bár ez ügyben a képviselőtestület 
még végérvényesen nem döntött, ki kell jelente
nünk, hogy óriási hibát és mulasztást követne el, 
ha a kínálkozó alkalmat megragadva, nem követne 
el mindent a vállalat megszerzésére. Oly jövedelmi 
forrása lenne ez Aszódnak, amely fedezné az 
összes háztartáshoz szükséges kiadása.t melyek 
most p riadóval vannak fedezve. Közgyűlés után 
a biróválasztás kérdése, képezte megbeszélés tár
gyát s a képviselők nagy többsége az eddigi biró, 
a jó öreg Majoros bácsi mellett foglalt állási, ki 
eddig is közmegol^ged isro töltötte be a bírói lisztet.

Mindenki tudja, hogy a Mauthner-féle impreg
nált takarmányrépa mag a legnagyobb termést adja, 
hogy konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy virágmagvaiból fakad a 
legszebb virág. — Szóval a Maulner-féle magvak 
a legjobbak, készletei a legnagyobbak és árai igen 
olcsólc.

Gyümölcsös az állomáson. Az aszódi in. kir. 
javító-intézet és az állomás közt levő térséget, az 
állam gyümölcsfákkal ülteti be. A munka nagyban 
folyik. Inkább valami sétányt vagy parkot alaki 
toltak volna Aszódra nagyobb szükség lelt volna rá.

Járda kövezés! ügy. Gödöllőn február 24-én 
a járdakövezési bizottság gyűlést tartott, melyen 
Dinnyés János, dr. Rosonleld Sándor, Lizits Ká
roly, Németh András és Szeder János bizottsági 
tagok vetlek részt. Tárgyalás alá került a m. kir. 
államépilészoti hivatal állal elkészített járda köve- 
zési terv és költségvotés, mely szerint a járda 
elkészítése 212857 kor. 42 fillérbe kerül. Ezen 
összeg a következőkép lenne leszállítható: a föld
munkáknál 18870 kor. 42 fill, a kapubejáratoknál 
18070 kor., a járdaburkolatnál általános megtaka
rítás 10 százalék— 12590 kor., a járdaszegélyek
ből 9728 kor. Ezenkívül az Ádám ulcza, Kerektó 
utcza, Köz-utcza, Röges-ulcza, 1, és 11. Zsák-ut- 
cza. Csipke éi Faiskola-utczák járdái tégla bur
kolattal láttatnának el s ezzel ismét 6842 korona 
40 fillér megtakarítás lenne elérhető s igy a járda 
burkolás csak 151,751 kor. 01 fillérbe kerülne, i 

Ily értelemben javasolja a bizottság a község 
képviseletének a járda burkolatot.

Közgyűlés. Gödöllő képviselő testületé már- 
n^.ius 4 éu közgyűlést tart a városháza nagytér- 
léében, melyen a vármegye állal hivatalból h?ley>- 
bilvo leküldött költségvetés és a járda burkolási 
torv és költségvetés lesznek tárgyalva.

AZ URANOS KÉK: A legkedveltebb ruha- 
kékitöszer. a képzelhető logszebb kék szint szolgál- 

‘ lalja és minden tekintetben fölülmúlja az eddigi 
ilyennemü gyártmányokat. Előkelő háztartások és 
nagy • mosó-intézetek tanu-ága szerint az L'ranos 
kék a-legjobb és legolcsóbb ruhakékitö

Vívó kurzLi. A feloszlott gödöllői „Sport 
Club" néhány tagja állal az idén március, április 
és május havakban rendezőit vívó kurzus már- 
czius G-ikán kezdődik d. u. 4 órakor a Szalay- 
féle yéndéglő nagytermében. Felkéretnek ezúton 
is a jelentkezettek, hogy a jelzett időben és he
lyen pontosan megjelenni szíveskedjenek. A vivó- 
inosler vagy Hollósy Jenő vagy Sliegler 1-tván 
vivótanár lesz. A jelentkezettek tetszés szerint 
akár kard, akár vilör vívást tanulhatnak, akár 
magyar akár olasz rendszer szerint. Újabb jelent
kezések még márezius hó G-áig elfogatatnak. A 
vivóórák háromszor hetenként tartatnak, dija 10 
korona, mely íLszorget márezius 3-áig koll lefi
zetni Sándor Oszkár joghallgató urnái, ki minden 
tekintetben bővebb felvilágosításokkal' is készség
gel szolgál az é-dcklödöknek.

A Rákos-Ligeti Dalárda február 22-én tar
totta meg rendes évi közgyűlését. A közgyűlés 
egyhangúlag vette tudomásul az évi jelentést és 
jegyzőkönyvileg elismerést szavazott a tisztikar 
buzgó működéséért, kiemelve Major elnök, s kü
lönösen Kaltenecker Arlhur karmester odaadó s 
kitartó szorgalmát. Végül megválasztotta a közgyű
lés egyhangúlag Kaltenecker Arlhurnó úrnőt a 
dalárda disztagjaul, mél-alva a dalárda érdekében 
kifejlett érdemeit.

Felolvasás. Nagy közönség hallgatta végig 
vasárnap, febr. 22-én dr Tegze Lajos kir. palota 
orvos nagyérdekü felolvasását Kairói útjáról. |Az 
érdekes leírást, mely kiváló enlnografiai tanulsá
gokat is tartalmaz lapunk tárcza rovatában kö 
zöljük. Felhívjuk rá olvasóink figyelmét.

Tea estély. Az aszódi polgári kör a legutóbb 
••löadott „Kó-za Jutka" czimii darabban szerepelt 
műkedvelők tiszteletére igen sikerüli tánezuzal 
egybekötött tea estélyt rondezelt február hó 24 én 
a kör helyiségeiben. A táncz reggelig tartott.

V. 949|8 számhoz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy a gödölöi kir. járásbíróság 1902. évi V. 
949 8 számú végzésével 1’ o I n e r L a j o s ügyvéd által 
képviselt ti ő d ó 1 I ő í t a k a r é k p é n z. t á r felperes 
részére (' s u ka .1 á n o s és n e j e alperes ellen 3570 
kor. követelés és jár erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán alperestől lefoglalt t>()7 kor. 60 fill. becsült 
ingóságokra, a font idézett Gödöllői kir. járásbíróság fenti 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak felül- 
foglaltatók követelése erejéig is, a mennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Szádén 
leendő megtartására határidőül 1903. ú v i ni <i r c z i n s 
hó 14. n a p j á n a k <1 • I ti t a n i 3 o r á j a tüzelik ki, 
mikor a biróilag lefoglalt borok, n egyéb ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese
tén becsáron alul is elfognak adatni

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittef éshoz. tartanak jogot, a mennyiben részűkre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez. a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint el-őblnégi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldött
nek vagy Írásban beadni, vagy pedig .szóval bejelenteni 
tartoznak., .

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján való kifüggesztését követő naptól számiHatik.

Kelt Gödöllőn, 1903, évi február hó 26 napján.

Böhl Ambrus s. k.
(P. II.) kir. bir vőgrolmjto.

9687.[tkvi 1902.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mini tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy r.z aszódi takarék- 
p ó n z t á r végrehajtatónak Szuohovszky 
J á nos úgyis mint gyám végrehajtást szenvedő 
elleni 788 kor. tőke követelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a gödöllői kir. jbiróság terüle
tén lévő Aszód községben fekvő az aszódi 60 sz. 
tkvi bőiéiben Szuchovszki Jáuoi, kisk. Szuchovszki 
János, Mária, Erzsébet, Zsuzsanna nevén álló A 
f 1 sorsz 248 hrsz. 278 ö. i. sz. ház és belle- 
lekro 800 kor. kikiáltási árban; továbbá ugyan
azon betétben felvett s ugyanazok nevén álló 
A f 2 soruz. 1941 hrsz. ingatlanra 87 kor. kiki
áltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen
nebb megjelölt ingatlanok az. J9Ud. évi már- 
czius h ó 28-ilc n a p j á n d. e. 9 ó r a k o r 
Aszód községházánál megtartandó nyilvános árve
résin s megállnpilolt kikiállási áron alul is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 százalékát készpénzben vagy 
az. 1881. LX. t-cz. 42 §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
8833. sz. a. kell igazságügyminiszleri rendelet 
8. §-ba kijelölt óvadékképes értékpapírban a | 

kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. LX.l. <■/.. 
170 §. értelmében a bánatpénznek a biroságmil 
elöloges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű < I- 
isinervónyt ál szolgál lat ni.

Gödöllő, 1902. doczemher 20.
Kir. j<»ir s.ig mint tkvi hitóság.

(I*.  II.) Lukácsy s. k.
kir. ulbit'o.

96s« (kv. 902.

Arveres hirdetmény kivonata
A gödöllői kir. jbiróság mim tkvi hatóság közhirr'- 

teszi Imgy az a s z. <5 d i t a k a re k p é a z t á r \<< - 
rchajtatónak J o s z <> a s /. I; y !•' e r e n c z ó s ti < i .■ 
végrehajtást szenvedő elleni *290  kor tőke követelés’<•> 
jár. iránti végrehajtási ügvólmn a gödöllői kir. járá*birő-  
ság területen levő Aszód községben fekvő az aszódi 304. 
sz. tkvi betétben .h'szeiiszky Ferenez és neje szül. Z.á- 
borszky Antónia nevén álló A I 1- 2 sor 470, 471 
hrszámu ingatlanra az. árverési 1029 koronában ezen
nel mognllapitott kikiáltási árban elrcndeltn és lmg\ a 
fminebb megjelölt ingatlan az. l!*03  ó v i m á r e z. i u s 
li Ó 24-ik n a p j á n <1 é I e I ő t t i 10 ó r a k o r Aszóit 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a mc^ 
állapított kikiáltási áron alul is el adatni fog

Árverezni szándékoz.ók tartoznak az ingatlan bee- 
árának l(i°,0-át készpénzben vagy az ls.sf, <;o t-cz. i2 íj
ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 
lió 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyni|iiisteri rendelet x £- 
bán kijelölt ovadekképes értékpapirlian a kiküblótt kezéhez 
letenni, avajjy az 1881, 60 t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállifutt szabályszoiü elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn 1902 deczember IkÍ 19 én.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy s. k.
(P. II.) kir. nlbiró 

8^66 tkv 902.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré 

teszi, hogy az o r s z á g o s b e t e g ó p o I á sí a 1 a p 
végreliajtatónak —ifi. I v á n s z k y I s t v á n vég
rehajtást szenvedő elleni 29 kor 20 fill. töke követelés 
cs jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. ibird- 
ság területén lévő Gödöllő községben fekvő a gödöllői 
252 sz. tkvi betétben Németh Károly, Németh Lmza özv. 
Joczl Gyidáné. Németh András, Németh János, Németh 
Lajos, kisk. Németh Matild István, József é< kiskorú 
Ivanszky István revén álló A I 2,3,9—11 sor 867, 886 ?, 
366 2 hrsz. ingatlanból a I! lő- szerint kisk. Ivánszk' 
Istvánt megillető egv heted rész jutalékra 1113 korona 
43 fill. ezennel megállapított kikiáltási árban az özv. 
Németh Amlrásné szül. Gonda Terézia <’ 2 sorsz. a. be
kebelezett élelfoi’ytig tartó haszonélvezeti jogának ép
ségben tartásával: továbbá a gödöllői 580 *z.  tkvi betét
ben ugyanazok nevén álló A r 1 sorsz 1950 hrsz. ingat
lanra a C 1 a att özv. Németh Amlrásné szül. Gonda 
Terézia javára bekebelezett életfogytig tartó haszonélve
zeti jognak épségben tartása mellett s az 1881. 60 t.-cz. 
156 paragra usa értelmében ogé.-z.ben az árverést 260 kor. 
ezennel megállapított kikiállá-i árban elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1903. ó v i m á r <• z i n .< 
h ó 18-ik n a p j á n (I. e. 10 órak o r ezen kir. járás
bíróság helyiségében •megtartand.-* nyilvános árverésen s 
megállapított kikiáltási áron alul is cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becs-árának 10 százalékát készpénzben vagy az. 1x81. 
évi 60 törvóny-czikk 42-ik paragrafusában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881 évi iiovenilmr 1 én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet X paragrafusá
ban kijelölt ovadekképes értékpapirlian a kiküldött ke
zébe/. jelenni, avagy az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa 
értelmében á bánatpénznek a bíróságnál elölegiss elhelye
zéséről kiállított s/.abálszerü elismervényt át-zolgáltatni.

Gödöllő. 1902. deczember II.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.

(P, II.) Lukácsy, s. k. kir. nlbiró.

Szőlő oltványok
szokvány minőségben

és európai nemes gyökeres és sima veszök mélyen |e- 
száll'tott árakon Oltványok ezre 90 1OO forint.

Mindonik a legkiválóbb bor- és csemogofajokből. faj, 
tisztán, teljes Ila a szállilm iny a megrendelésnek meg 
nem felelne, úgy az oda- és visszaszállítási költségét, 
valamint a megrendelő által kifizetett összeget hiány nél 
kiül azonnal visszafizetem, Igy mindenki ebbeli szűksét’’- 
tét az én költségemen házához, szállítva tekintheti meg,

Élökerités. ettz-
Gleditschla csemeték és magvak

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövenyiiővén\. I / 
az. egyvpüli, melyből olv örökös kerites nevelhető pár 
év alatt, rendkívül csekély kiadással, melyen nvmlfrv 
ember, de semmiféle állat még az apró nyitlak sem ha« 
tolhatnak át úgy hogy a bekerített részek telje-' n 
kulcscsal zárhatók. Minden rendeléshez rajzokkal fi 
látott ültetési és kezelési utasítás mellékeltetik.Bő . < l n 
tájékozás végett s/.ille- fényes árjegyzékek ingyen • - 
bérmentvp küldetnek, rendelési kötelezettség nélkül. A/ 
árjegyzéken kívül egy oly könyvet kap ízzel, ki 1 
inét egy levelezőlapon liulafja, mely nincsen az a é. . 
vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne f<*  - 
ditnnák, városon, falun, pusztán, gazdag- vagy szeg-'-re 
családnál egyaránt Igy még azoknak is érdekében all. 
kik rendelni wmmit sem akarnak, mert donne száni"- 
oly közlemények foglaltatnak, mvlyek mindenkinek 

nagy szolgálatot tesznek

Diócsemeiék. Illet biztosító voltánál 
««<>*  «•<>♦ fogva, ennek tenyészté

se majd minden gazdaságban ez utóbbi időben rendkí
vül elterjedt.

Czim: „ÍíRMELLKEI ELSÓ SZolJtOLTVÁNY TELEP- 
Nagy Kégva u. p. Székelyhid.
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fi magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynöksege
BUDAPEST, V. KERÜLET. VAGZI-KÖRUT 32-IK SZÁM.

Ajánlja a magyar kir. államvasutak gépgyáriban készül*  4, 6, 8, 10 és 12 Jóerejü gőzcséplő készleteit, l<f, 16 és 20 
==------ lóerejíi GomP<>uutl’loJ,ÍOII>ol>i)jaÍt és végre ......... ........................'=-------

' niarokrakó- 
és kév’ekötő-aratógépeit. továbbá 

aezélöntésü ckeföVel ellátott éltéit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.

/ l\| í I 11017 ííTV*  legújabb szerkezetű fűkaszáló-,
I S 1 bl I fi f LU4H *»<••<••<}•<) «i«< és kéVek♦3 ■•< ■«k0

L-'inden nap friss pörkölés--------

*' Jó yfkw EÉ olcsó <2
I kgr. pörkölt kávé........... I frt 85 kr.
i „ nyers „ I „ 68 „
Postacsomag 41 i kilo kávé portómentesen küldetik. 
RRÍII I fiYlll A (SZENES SÁNDOR UTÓDA) 
UilULL UIULn Budapest, V., Nádor-utcza 16.

^listill Sde
+4--H temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Mind-nneiiiü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb - n igyobb mértben Szemfödelek, virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobabehiiz.ás >k, ravathl-felállilás. ii személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
melleit fáklyával, — nyitót1 h ilottnskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is minden felszereléssel elfogadtatik.
3®" Gyászjelentések I óra alatt elxészittetnek. ■'S*.

Budapesti malomépifészef 
-- és gépgyár e:__  -

POPVlNECZ és Heisler 
BUPAPEST, VAczi-uf i4i/v. 

GYáHT: J
ÖENZIN MOTOROKAT' ÉS 

, BENZIN LOKOMOBILOKAT 
' szelepes vszénymllvsl 2-50 lósrOlg. 

Megbízható képviselők kerestetnek.

SKS hajfestö szer
Utétitiks, taros is lakit,. ára 6 kor.Tanningene

A szájnak es fogaknak fft (C n M K, 1.76 és 
legeslegjobb az ” 88 fill,

Czomy-féle keleti , „0|übb ,, i,

D n 7 Q A T C I Mar’1 üv*3 4/4 2 koron®'u**1 ílu&iön I EL J hyclen. balzaam-tiappait 60 tllér. 

Fárzilkaidikl hely: Czarny J. kaim, Bice, XVIIL, Cári Ludwlgitr. 6.

IW- MAGYAR ipar -bb
Következén felsorolt saját készítményt! jó minőségű Aráinknak 

árjegyzékét áttekintésre ajánljuk.
1 drb. bécsi piros paplan....................................
1 „ bordón . , ....................................
1 „ Sntín Cliaclimlr paplan......................  ‘
1 . atlasz Caclunir paplan...........................
1 . selyem atlasz....................................
3 részit volin matratz................................
3 . Ctín de afriuue................................
I » szór ..........................................................
3 . sz r.............................................
1 szalmazsák letüzve...........................’ ' 2 " 20
1 drb. ac/< 1 sodrony ágybetét.......................... ’ 6 " fx)
1 . párnázott ruganyos matratz...................... 15 " -
1 összehajtható vaságy tengerifü matratzal . . 10 " —
1 drb. flanel takar-................................................... 1 ' V)
1 asztal, 2 ágvtoritü........................... ' ' 5 " TX)

Gichner Mór és Testvére
IW.' augusztus h . i t i |V., Miizetiin*köríit 27.

1 frt 80
2 . f.O
3 „ 80 
5 . Üti
3 P M
4 . <rX)

Szükséglete beszerzése elltt ne 
mulassza el

Tausky J. Fiai
ruha- és fehérnemüek-gyárétól

Pozsony
a speciális árjegyzéket, mely 
különféle czólszpríítan összeállított 
kelengye költségvetéseket tartal

maz. bérmentesen meghozatni. i
ezég ! Pontos kiszolgálás I
Jutányos szabott árak! * I

Jő anyaöl

Megbízható 
•»

I ^Kiváló munka I

- ---------- ----------------------- -1
REICH L. FIAI 

hiHyirosok, cs. ti kir, odnrl izillltók 
BUDAPEST, V4I. kér., Lövölde-tér 2. szám.

Ajánlják legjobb minöíégben gyártott 8yphon- ée gazeuae 
pakettokat legolcsóbb árak mellett és pedig:
1 Lidi kb. 290 drb. II lOCZlál Rima, fehér v. világot kék (aqua- 
marin) síin 11 BphOiyillOlkot talppal vagy talp nélkül: 62 kenu 
I Láda kb. 200 drb. (aiaciapalacikot gumtnigyürtvel ée üveg
golyóval ellátva, fehér vagy világos kék (aquamarin) ulett, 
magas vagy alaetony alak : . 62 kiflit

Beállttá*  a cRomagolátt beleértve, budapesti pályaudvarig bér
mentve, kéMpénifhetéi ellenében‘J*/«  tcontó — 10 láda rendelés 
után »•/• rabatt Más nagyságúak és különféle általunk törvényesen 
védett alakokat megfeleljen olcsón szállítunk. Préselt Írások vagy I 
ezégvéséseknél csakis az elkészítési Önköltséget számítjuk, ellenben I 
az alak és kliséért költség nemszámittatik Megjegyznk még, hogy | 
megvizsgált 2<» légkör nyomású Pyphonpalaczknínk Magyarország- I 
bán csak klziróllfeiu közvetlen a ml gyárunkbölszererlictók be I

NEUSTEIN FULOP
ezukrozott 

hashajtó labdacsai 
mit már evek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó és oldószert ajánlanak, nem gátolják az emész
tést és teljesen ártalmatlanok. Czukrozott külsejük 

végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pilulát tartalmazó doboz 30 fill., egy tekercs, mely 8 dobozt, 
tellát 120 pilulát tartalmaz, csak 2 kor. — 2 kor. 45 fill. olólagts 

beküldése után 1 tekercs portómentosen küldetik meg.
Óváo I Utánzásoktól különösön óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent Lipóihoz" czímzeit gyógynzerfara 

Wien, I., Plankengaaso 0.
e

Al AAAAAAIAaAAAAAAAAHAAAAAAAAAA
• Vérgyógyítás (Hemopatia). Uj esteie

den 15 óv óla kipróbált gyógymód, a meiy 
hazánk és a külföld jobb köreiben általános 
elismerésnek örvend. Rendkívüli jó sikerrel 
l«sz alkalmazva asthma, szív-, gyomor-, liólyng- 
éa idegbajokban, vér- és bőrbántalmak ellen 
«• kizárja az elntezavar és szélhűdes beálltát. 
A kezelése kellemes, nem gátolja a beteget 
napi foglalkozásában és tartus, gyökeres gyó 
gyuláit eredményez. E gyógymód megalapítója

r. Kevács J. fővárosi orvos, a ki .ek lluda-
K, Váczi-körúl IS. sz. alatt egv, ezen 

czélra berendezett orvosi rendelő intézőié van, 
melyet mindazoknak legmelegebben ajánljuk, 
a kik a fent elősorolt bajok valameh ikében 
szenvednek. Dr. Kovács J. levélbeii meg
keresésre készségesen válaszol. <

YivvyvvmyyvvmTvvnvvmvTvv

MYEIR E
— Jéssef Ilhwsspg udv.-.ri SEkUáttja, 
a rw-íj.?; r.iwwjtik

BUOAPEGT, V., V/lCTI-ÚT 0. SZÁM.

Úi! Araiivnyó^ me,y|y* 1 mindenkiVJ . AlclliyU&U, mobhetóan ujja uranaeahal: 
tükör- éa kepkwretd, tesbret 

••mplomcsillAri atb. - íny nver mhM•ö ír., •/. ltierea ív.g rn l.ftO, ■/« litere?ne.y fv J 

ebídló ■Rr.lRl-kcIlekelt utazae- «h öeintáueláelie« v«II llrgy.j, felől nagy, képes árjegyzék.. X

KERTÉSZ TÓDOR Budapest, IV, Krlilif lér.

,Erzsébet“-l>öiiyvnyomdii. Gödöllőn.


