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Márezius tizenötödike.
Mi is volt tulajdonképpen az a már- 

czius tizenötödike?
Egy oly nap volt ez, a melyen betel

jesedett a magyar nép vágya, a mikor ne
mes lelkesedésével valóvá telte azt, a mi 
addig csak vágya, álma volt.

S milyen rövid idő alatt hajtották ők 
ezt végre!

Oly emberfeletti volt lelkesedésük, oly 
emberfeletti erővel láttak czéljaik kivívá
sához, hogy ellen bizonyítékul szolgáltak a 
természet törvényének, meghazudtolva azt, 
hogy minden csak lassú változáson, álta
lánosan megy keresztül.

Nekik minden perez drága volt, min
den óra egy év, ők egy nap alatt hajtot
ták ezt végre!

És ez az, a mit mindenki megcsodál
hat, ez az, a mit a magyar ifjúság 1848. 
márezius 15-én megcselekedett.

Pillanat müve volt az egész. Még reg
gel senki sem tudta, senki sem mert ál
modni arról, a mi még az nap meg is 
történt . . .

*

A Pilvax kávéház volt abban az időben az 
ifjúság gyülekező helye. Itt jöttek össze mindazok, 
kik nem voltak megelégedve az akkori rendszer
rel, kik felakarták szabadítani Magyarországot az 
elnyomatás alól. Itt jöttek össze azok, kik az uj 
eszmét hirdették, idő jöttek, itt tervezlek és itt 
terjesztgotték azt. Itt látták be először a sajtó 
szabaddá tételének nagy szükségét, itt Júliák be 
először, hogy h vannak kötve, hogy zsarnokaik

T Á RC Z A.

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

(Folytatás és vége.)

Végre a helonani v suli állomáshoz jöttünk 
szamarasainklól búcsút vettünk bakschissal ellát
ván őket, a következő gyorsvonattal Cairóba meg
érkeztünk, a hol a napi fáradalmakat kipihenni 
csakhamar nyugalomra tériünk.

Másnap reggel azaz decz. 19-én 10 órakor 
volt a congressztu megnyitása Gairó egyik nagy 
színházában. A színpadon külön emelvény volt az 
alkir.Uy (khedive) részére felállítva, körülöllo a mi 
niszierek foglaltak helyet, a többi méltóságokkal 
ugyancsak a szimpadon foglaltak helyei, a külön
féle országok megjelent kiküldöttjei, a kik egyen- 
kint, egymásután fejezték ki hódolataikat az al- 
király előtt. A földszint nézőtereit a congresszus 
tagjai foglalták el. A páholyokat a szép nők tar
tották lefoglalva, a többi helyeket s a karzatot a 
tanuló ifjúság és más közönség töltötte be. A 
másfél óráig tarló ünnepély után a közönség 
szétoszlott. Másnap (20-án) a kongresszusi elő 
adások kezdődlek meg. Ezen czélra Cairó egyik 
nagy korháza lett felhasználva. A Billhaczia — 
Egyiptomban uralkodó bolegsóg, májtájogok és a 
tuberkulózis volt tárgyalva különösen. Az előadá
sok franczia és angol nyelven tartattak. Azonkí
vül a Lepra és Pellagra szintén leginkább Egyip
tomban előforduló betegségok leltek a kongresz- 
szus tárgyául bemutatva. A modern berendezésű 
kórház dicséretére válik az egyiptomi közegészség
ügyi kormányzatnak. Mindannyian azon benyo
mást nyertük, hogy a fiatal arab orvos nemzedék 
nem sok idő múlva láthatóan hozzáfog járulni az 
orvosi tudomány fejlődéséhez, mert ők még most 
csak kezdők, de Egyiptom lakossága jó talaj a 
kultúra és a tudomány islápolására. A 8 napi 
kongresszusi működésnek minden bizonynyul sok 

éppen azt vették el tőlük, a mire legnagyobb 
szükségük van; az erői, a nyelvet: sajtót. Meri 
volt rá gondja, az akkori halálomnak, hogy min
dent elnyomjon a mi uj, a mi jó, a mi a közös
nek hasznos.

A czenzorok uralma volt ez. Működött is 
szorgalmasan. Olt hagyta nyomait mindenen, a mi 
az újai kérte, a mi az újat czélozta, a n i az 
újat akarta és sürgette. Makacsul, gorombán bánt 
vele, egyetlen vonással küldte a másvilágra, tá
volra, messzire az élük szemeitől, nehogy azok 
valamivel többet lássanak, vagy valamit megtud
janak belőle.

Jól tudták ezt ifjúink, hogy ez az a mi az 
ö nemes eszméjük terjedését gátolja, jól tudták, I 
hogy az a baj, hogy hiányzik a nyelv, a moly az ; 
együtt küzdésre buzdítsa a gyönge elméjüekcl, I 
tudták, kogy előbb ezt a szörnyeteget — a ezen- 
sorokat — kell elpusztítani, ennek kell előbb ki 
ontani életét és aztán eszméjük diadala csak na
pok kérdése . . .

Meg volt a terv, csak az alkalom hiányzott 
hozzá. )e megjött nem sokára ez isi

Márezius 14-én nagy dolgok történlek.
Egy pozsonyi ifjú jött Pestre, az akkori kö

téllel vontatott hajón innen pedig eljutott a Pilvax 
kávéházba.

Még lihegett a futástól, mikor odaért, do 
nőm törődött velő, tudta, hogy örömhiit. hoz. Föl
állt egy asztalra és onnan kiáltotta az ifjúsághoz:

— Bécsben kiütött a forradalom! Metter
nich megbukott I

Ez a hir felbuzditolta ‘íjaink tettvágyát. Kép
zelhető o ennél jobb hir, mint a melyben most 
ifjúinknak volt része ? Hiszen mindenki őzért 
sóhaj ozolt. mindenki ezt várta, ez volt az a I- 
kálóm s ez oda esett az ölükbe, magától, mint 
a piros alma, mikor megérik; sőt meg talán mo
solygott is, talán oda is mondta nekik : nos lás
suk mit tudtok? Es ha kiváncsi volt, láthatott is I 

„Petőfi, Jókai, Vasvári és többen — Írja egy 
övvel az cseménynyel foglalkozó könyv — kijelen
tették, hogy másnap reggel az ellenzéki prokla- 
mácziót, a híres 12 pontot az egész városban 
elterjesztik,

— Mi is. mi i< — kiáltó nz iijmág.

erkölcsi eredménye volt s az orvosi tudomány 
előbbre haladt. 8 igy az anyagi áldozat és fárad 
ság, mely az egyiptomi kormányt és a vezető 
férfiakat lerhelto busásan kárpótolva van. Deczem
ber 23 án a berekesztés ugyanazon színházban 
történt a záró ünnepélylyel.

Az egyes országok kiküldöttei megköszönték 
a kormánynak az orvosi testületnek a szives ven
déglátást. Egész illeni tartózkodásunk alatt minden 
este, hol a kartársakhoz, hol egyik- másik előkelő
ségekhez voltunk hivatalosak. Ezek közt a legfénye
sebb estélyek egyike, a Velisch konzul estélye volt. 
Derék honfitársunk, Velisch konzul, valódi magya
ros vendégszeretettel fogadott bennünket

Még a kairói ulczai életből akarok egyet- 
mást elmondani. Legélénkebb ulczája a Monski; 
ez körülbelül olyan hosszú, mint Gödöllőtől Bcsnyö. 
A tolongás oly nagy, hogy gyakran egy helyből 
nem lehet megmozdulni. A velő szembejövő utcza 
közönsége háromnegyed része vagy szembeteg, 
vaj y már egy szemére vak. Az egyiptomi szem
betegség elrettentő módon veszi áldozatait. A nők 
arcza lefátyolozott, csak a s emet lehet látni. A 
fátyol a szem ala'.t kezdődik, az orrot és szájat 
eltakarja. Az 1 — 2 óv közötti gyermeket az egyik 
vállára ültetve, hordja az anya. Taligát, terhes 
kocsit még a városban is keveset a vidéken meg 
éppen nem lehet látni. A lerhot tevékre és szama
rakra rakják. A város ulczáin mindé ofoló igen sok 
szatnaras van, kik szamaraikat, mint közlekedési 
eszközt, kinálgatják bérkocsi helyett. Kairó köze
lében az alkirálynak egy gyönyörű struczmad.tr 
telepe van, 500 drb slruczmndárrul. Ez egy jól 
jövedelmező befektetés. mert a struczlollak és 
tojások az idegenoktöl igen keresőit ipar czikkok.

Többször láttam, hogy az ulczán tehenet 
vozeltek és ott meg is fejték. A tejet sok helyen 
igy vásárolják. A toj ugyan hamisítatlan, de az 
ára drága, morf literje 86 krba kerül. Említésre 
érdemes a sok dohány és czigarolta kereskedés, I 
kitűnő dohányt és czigarellát lőhet olcsó pénzen ' 
szívni.

Egyesek aggódva jegyezték meg, hogy hátha 
a várparancsnokság ágyúi is bele szólnak ebbe a 
mozgalomba ?

S hát akkor?
— llát akkor? — ismétlő Petőfi kicsiny- 

löen — megvorekszünk a katonákkal, a bátrak 
tartsanak velünk, a gyávák maradjanak otthon.

Holnap reggel nyolcakor itt ennél az asztal
nál össze gyűlünk mind, s zárt sorokban a jogá
szokhoz, orvosokhoz, technikusokhoz megyünk. 
En még az éjjel írok egy alkalmi költeményt s 
azt holnap elfogom szavalni. Jókai ped'g felfogja 
olvasni a 12 pontot. Tehát holnap reggel !

8 úgy történt. Petőfi még szón éjjel irta 
meg a másnap oly népszorüve vált versét a 
Nemzeti dalt.

Márezius 15-iko volt ez, az igazi Márezius 
tizenötödike 1 S ezen az örökké emlékezetes na
pon — a mely nap aranylapja a magyarok *ör-  
lénetének — csúnya idő volt. Esőit az eső.

Ilyen ellentétet talán még soha senki nem 
látott. Az ifju.-ág csupa tűz, csupa lelkesedés volt 
a lermészot pedig könnyezett.

Talán az ifjak lelkesedését akarta csillapítani, 
vagy talán ö maga is lelkesedni tanult o napon, 
s őrömében sirt, vagy azon könnyezett e, hogy 
vége immár a természet minden gyönyörűségének 
a feledés fátyolét borítja rá az emberi lelkesedés.

Bármini volt is, nem igen sokat hederilelt 
rá az ifjúság.

A Pilvax kávéházban gyűltek össze, s on
nan mentek az cgyotemro. Olt pedig a diákok 
odahagyták a tantermet, mindenki az udvarra si
etett, mindönki Petőfit és Jókait akarta hallani.

Es ekk< r törtéi.t meg az a márcziusi figura, 
a mikor az ifjúság kilódulí a teremből s az egyik 
tímár, P. — igazi tudós profossor alak, a ki min
den kis mozgolódástól megijedt — el kiáltotta 
magát:

— Jézusom, kiütött a forradalom !
Pedig dehogy ütött ki, dehogy! Csak Pe

tőfit és Jókait akarták meghallgatni, csak tudni 
akarták, hogy mit kíván a magyar nemzet!

Felállt Polöíi egy székre és onnan szavalta 
el „Talpra magyar" ját. Utána Jókai olvasta fel a 
12 pontot, hogy mit kíván a magyar nemzet.

Kairói tartózkodásunk napjai hamar kpe
reglek. A haza utazásra kellett gondolnunk, azon
ban visszautazásunk elébe nagy akadály gördült. 
Az Alexandriában előfordult Cholera cselek miatt 
Törökország felé nem utazhattunk, ha csak 8—10 
napi veszlegolésnek alá nem vetjük magunkat, a 
melyet a török kormány a kolera behurczolásá- 
nak megakadályozása végett Smyrna alatt Giron
déit, pedig a vbszaulazási jegyünk Konstantiná
poly leié már meg volt váltva.

Az alexandriai trieszti vonal azonban sza
badon volt hagyva, itten még nem volt veszteg
zár hirdetve. Nem leheléit tehát másként eljárni, 
minthogy uj jegyek beszerzéséről kellett gondos
kodnunk. Trieszt felé az osztrák Loyd-lár.-oság 
gőzhajójára még Kairóba kellett jegyet váltanunk.

Deczombcr 27-én, szombaton, r'ggol 7 óra
kor búcsúztunk el Kairótól. Alexandria előtti vas
úti állomáson kiszállollam, hogy egy fél órai koct-i 
ut után honfitársainkat, Zoltán és Konzonán nem 
zotközi biró urakat Raudléhben, Alexandria egy 
villákból álló kii városába meglátogathassam.

Zoltán biró ur magyaros ebéddel vendég 
meg s 2 órakor kocsira ültem, hogy az Alexán 
riábn horgonyzó Bohémia osztrák hajót olérho • 
sem. A hajón már honfitársaimmal találkoztam. 
Előbb orvosi vizsgálatnak kellett magunkat a . 
vetnünk, csak azután szánhattunk fel a hajóra.

A Bohémia sokkal kisebb volt, mint az orosz 
hajó, talán félannyi, de kényelmes berendezésével 
különösen a háló-helyeket illőivé, határozottan 
előnybe volt az orosz hajó felelt.

Elindultunk tehát Alexandria kikötőjéből. A 
A tenger háborgott. A legtöbben vissza vonullak, 
lefeküdtek, a kik lenjárlak, mind panaszkodtak. 
A vacsorán a 80 I-sö oszt, utas közül 9 en vet
tünk részt

Ez volt a legrosszabb nap és éj az utazás 
alatt. A hajó szörnyen merészen himbálódzott, 
óriás hu ‘látnok csapkodtak a fedélzetre, tánczolt 
a hajó, mint a vihar akarlti. Engom a tánczolás 
nem feszélyezett annyira, mint a hajó folytonos

struczmad.tr
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Innen a*,  orvosokhoz mentek. Útközben 
•óriási néptömeg csatlakozott hozzájuk az or\’os 
növendékek közt újra elszavalla nagy tetszés koz 
Petőfi a Nemzeti dalt, Jókai pedig a tizenkét 
pontot. , ,. .

— A c. fasorhoz. — kiáltott valaki — hogy 
engedélyezze a tizenkét pont és a nemzeti dal 
kinyomalásál.

_  Semmi czensorhoz nem fogunk menni 
szólt Petőfi — nincs többé < zensor. Jerünk a 
nyomdába! . .

Óriási éljenzés zúgott erre a nép ajkairól. 
Elindult a Laml rer és llekenaszt féle nyomdába !

Ez eleinte vonakodott kinyomni een-or lata- 
mozís nélkül, de látván, hogy itt minden erőlkö
dés hiúba való fa adtság, odasugla a körülötte 
állóknak :

— Foglaljanak b egy gép d.
Vidats erre Hitette kezét a legközelebbi 

gépre, igy szólt:
— E gépet I' foglalom a nép nevében !
— Az erőszaknak nem lehet ellenállni — 

szólt Landerer oly hangon, mint a ki azt mondja 
minden jól van. Azonnal hozzá is latiak a Nem
zeti d.il és a 12 pont kiszedéséin z. A inig oda 
benn szedtek és dolgozlak a sajtó szabadság első 
termékein, az irczá’i az es'iboi', a szónokok szó
val tartották a népet :

Hogy a lelkesedésnek milyen fokán állottak 
legjobban biz*  nyitja. h >gv a mikor Jókai végig 
nézve az e-ern\ös táboron, od.i szólt a néphez :

— l-'z aztán az igazi forradalmár nép, hogy félti 
az. csőtől a ruháját, hát még u bőrét !

Az összes esernyők lecsukódlak és a nagy 
esőben a tömeg ott állt bőrig ázva.

A nép kívánságára aztán Petőfi is többször 
szavalta el a Nemzoii dalt. De mar nem úgy, 
mint aze'o'.ő Mikor a refrénhez ért. a tömeg 
együtt vele szavalta :

A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, 
Hogy rabok tovább nem leszünk I
Óriási volt a lelkesedés. A férfiak könnyezlek, 

Ölelték csókolták egymást. Az eddig ismeretlen 
emberek a legjobb barátokká lelt*  k. Nem volt 
most már különbség. Egy eszme szolgálatában ál
lott ik mindnyájan, egy eszméért lelkesedtek mind. 
Ez volt a szabadság, egyenlőség és testvériség igazi 
korszaki. Be ká", h )gy olyan rövid ideig tartott!

Tizenkét órakor megjelent Lányi ic, két ke
zében a szál ad .‘•ajtó két el*ö  termékét tartva. S 
inig a papírokkal kézében szónokolt, az addig el
készített példányokat kiosztották a nép közölt.

M- g .született a sajtó szabadság I
Dél után Petőfi Sándor vezetése alatt meg

indultak Budarj, a várba és követelték a sajtó 
szabadság elismerésói és Táncsics Mdiáiy szaba
don bocsátását.

Meg voltak ijedve a helytartó tanácsban, 
Senki sem merte volna megtagadni az ifjúság és 
a nép kéréséi, érezték a jog és igazság erejét.

A sajtóról és Táncsics Mibályról egyszerre 
hullott le a bilincs.

Táncsics Mihályt, a jéles irót, kocsiba ültette 
a lelkes ifjúság, s ki fogta a kocsiból a lovakat 
s maga húzta ál Pestre.

Mindent megmozdítottak, hogy ez a nap mi
nél diadalloljosebl) legyen. A nép még mielőtt 
Budára ment volna, a városháza elé sereglctt és 
követelte a sajtó szabadság elismerését. A mit 
maga Rollenbi le? po gármosler a népnek meg- 
ígért.

E kivívott diadalok útin örömmámorban 
úszott nz egész város, A Nemzeti Színházban az 

recsegése. I z a recsegés még álmomban is meg
zavart. B‘ggelm olmult a vihar, hajónk vígan 
evezett Da mar/.ia part jai falé, útközbe i nehány 
sziget mellett mentünk el, de sohol ki nem kötöt
tünk. Szerdin, 81-én. hajnali 3 órakor érkeztünk 
Trieszt elé. Itt bevártuk még pirkadt s G órakor 
egy kis csavargözös jött a sik lenge ró, a mi ha
jónkhoz, ezen jöttek az orvosok, a kik minden 
egyes utast megvizsgáltak, novöket bejegyezték. 
Ezek után jöttek a pénzügyőrök, kik az elvámolni 
valók után tudakozódtak. És csak mindezek után 
ülhettünk csolnakokba, hogy Trieszt partjait el
érhessük.

A mi hajónk egyelőre visszamaradt a nyílt 
tengeren.

Tiiesz.l rakpartjára érvo, bérkocsin az állo
máshoz hajtattunk, hogy még a legközelebbi gyors
vonattal tovább melles-, link Pragerhofon keresztül 
Budapestre.

A trieszti állomáson még egy detektív jegy
zetté fel nejeinket s vonalunk 8 órakor a trieszti 
állomásról kiröhögött. Este 9 órakor érkeztünk 
Kelenföldre, hol már egy fővárosi dolekliv kért 
számon bennünket, hogy vájjon megvagyunk e 
mindannyian? Sőt cl is kiséri bennünket a keleti 
pal yaudvar indóházáig.

hl a rendőrségi örszobába vitt, hol újra fel
jegyezték neveinket.

Innen azután .szétoszlott az il uszlris társa
ság ki jobbra, ki balra ; a merre az élet és hiva
tási >.'.ólilollu. 

este adtak Bánk-bánt, nz egész színház zsúfolásig 
meglelt. Palöfi és Jókai is megjolontek. do alig 
ismerték fel ökot, felbe kellolt hagyni nz előadást 
Mindenki n Nemzoii dalt akarta haliam.

És Egrossy engedett a nép kívánságának, 
magyar ruhában, nemzeti szalaggal jelent meg a 
színpadon és u<iy szavalta cl a Ne m m z e 11

A lelkesedés újra kitört. A férfiak éljenez
tek, a nők kendőket lobogtatlak és sírtak. . .

Ilyen volt 1848. Máiczius tizenötödike. . .

a
Petőfi Sándor e napról azon éjjel azt irln 

""‘Tea', márezius 15-én 1848. Ha 

tudnám, hogy a hazának nem lessz rám szük
sége, szívómba mártanám kardomat és ugy Ír
nám le haldokolva, piros véremmel -e szavakat, 
hogy itt álljanak a piros belük, mint a szabad
ság hajmii sugarai.

Ma született u magyar szabadság, mert 
ma esett le a sajtóról a bilincs. Vagy van oly 
egjiigyü, ki azt képzelje, hogy szabad sajtó 
nékiil lehet bármely nemzetnek szabadsága ?

Üdvözlégy születésed napján magyar sza
badság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoz
tam és küzdöttem éretted!

Oh szabadságunk, édes, kedves újszülött, 
légy hosszú életű e földön, élj nádig, míg csak 
él ogy magyar, ha nemzetünk utolsó íia meg
hal. borulj rá szemfedö gyanánt.

Élj boldogul, nem kívánom, hogy no ta
lálkozzál vészekkel pályádon, mert az örökké 
nyugodt élet, fel halál do legyen mindig fél fi 
erőd diadalmaskodni.

Késő éj van ! Jó éjszakát szép csecsemő, 
szép vagy te, szebb minden országbeli test
véreidnél ... Jó éjszakát.

Ha elalszom jelenj meg álmomban ugy, 
a milyen nagynak, ragyogónak én látlak, akkor, 
mikor nyitott szemekkel, ébren álmodom.“

A 25. éves liizoltó-egyesület.
E nyáron lesz í5. éve, hogy megalakult az 

.Aszódi Önkéntes T$?bltó-Egyosület“. I>’öl se tűnt, 
hogy egy negyed század óta rendezett tűzoltósá
gunk van. Ha nem lélt volna, akkor talán hama
rabb észre vettük volna. De hiszen nálunk min
dennel ugy van.

A zajtalanul s a köz javára munkálkodó 
egyesületek életéről nem akarunk tudomást sze
rezni. No de azért — hála a lankadatlan buz
galma vezetőknek — uz aszódi tűzoltó-egyesület 
életrevalóságát, ha más nem is, do a küzdelem 
terhes 25 éves múlt eléggé igazolja, mert 25 év 
egy magára hagyatott egyesület életében igen szép 
múlt s büszke lehet rá az aszódi lüzolló-egyesülel.

Az ogész környéken, Gödöllőn és Hatvanban 
még híre sem volt a tűzoltóságnak, sőt még 
Gyöngyösön so, mikor már Aszódon rendes tűzol
tóság működött. És még is pirulva kell beválla
lniuk, hogy a későbben alakult gödöllői és hat
vani tűzoltó egyesületek jóval túlszárnyallak ben
nünket.

Igaz, hogy ezen tüzolló-egyesiiletek sokkal 
szerencsésebb viszonyok közt fejlődtek, mint a 
mienk. Gödöllőn a magas udvar. Hatvanban az 
adakozó és minden iránt érdeklődő közönség pár
tolása s a derék vezetők csak nem a logel-ö tűz
oltó ogyo fületek közé emelték. Az aszódi tűzoltó 
egyesületnek valamint a múltban, ugy a jelenben 
is legnagyobb ellensége n közönség,

Mind ozon mostoha körülmények ellenére 
tűzoltóságunk nem a legutolsó helyen áll Bendel- 
kozéséro a logmodernobb eszközök állanak s 
parancsnoka a pontosságot szerelő Krenkó Józsrf 
okleveles tiszt. Az egri (1902.) és budapesti (1896.) 
tűzoltó kongresszus a legmelegebb elismeréssel 
adózott tűzoltó egyesűlelilnknek.

Minden néven nevezendő egyesülőt életében 
alapításának 25-ik éve igen nevezetes esztendő.

Ugy tudjuk, hogy legtöbb helyen a jubilálás 
dívik ilyen alkalomkor. Nálunk Aszódon ez is el
marad. Loguhlbb idáig nem esett róla szó, És hu 
ol is mariid, ennek meg van a maga oka. Az 
egyesület szogény. jubileumra nem telik. És mi 
mégis azt gondoljuk, hogy ezt a jubileumot meg
lehetne tartani: Aszód nem oly szegény község, 
hogy némi anyagi áldozattal ne segélyezhetné 
ezen derék egyesületet. Es erős a reményünk, 
hogy községünk meg hozza azt a csekély anyagi 
áldozatot s mindenképp támogatni fogja, hogy 
ezen szerfölött hasznos egyesület méltóképpen 
megtarthassa 25 éves jubileumát.

Kérjük egyben Hatvan ós Gödöllő és n közeli 
vidék közönségét, hogy ebben támogatója legyen.

Egy aszódi polgár.

Ipar pártolás.
A »Magyarország“ általánosan ismert poli

tikai napilap — ha jól emlékszem —- a mull év 
augusztus folyamán megjolent egyik számában, 
vezérczikkben foglalkozik a nagyar iparral, a kis
ós nagyiparos szánandó helyzetével s számokkal 
kimutatja, hogy hazánkból évenkint iparcikkekre 
körülbelül 690 millió korona vándorol ki külföldi 
iparosok zsebébe a nélkül, hogy ezen nagy ösz- 
szeg pénzből valami kevés haszon is vissza té- 
riilno. Végül a néptanítók általánosan elismort 
hazugságára hivatkozva felkér, buzdít bennünket, ta
nítókat, mint olyan honpolgárokat, kik e téren sokat 
lehelünk, hogy a hazai ipar térfoglulását előmoz
dítván a külföldi kész iparcikkek beözönlését 
megakadályozzuk. No már bocsánatot kérek, do 
mi valamennyien, sem vagyunk elég erősek, ha
talmasak ahhoz, nincs annyi eszköz rendelkezé
sünkre, hogy olyan valamit lehelnénk ezen ügy
ben, melynek jóhalását ugy a nagy — valamint 
a kisiparosok igazán megérezhelnék. A mit mi 
lehelünk, csekélység. Az a kérdés, mi olt a leg
nagyobb hiba, mely a honi ipar kifejlődését meg
akadályozza? A viszonytól, mely bennünket más 
államhoz fűz eltekintve, az hogy nincsenek a ma
gyar gyáriparnak, melyek termékeit a kisiparos
nak kell feldolgozni, vidéki helyeken t. i. kis 
városokban és a járási székhelyeken, nagy köz
ségekben olyan telepei, melyekhez a vásárló kö
zönség, ha akarna is nagyobb utánjárás nélkül 
hozzáférhetne.

Ki biztosítja a vevőközönséget ártól, hogy 
napjainkban azon ipa»czikkek. melyeket ma itt 
vagy ólt vásárol, magyar ipartermékek ?

Hol férhet hozzá a vevő közönség a honi 
iparczikkekhez ? Vagy talán a vevő közönség ku
tassa ki, hogy hol szőnek vásznat, ruhának való 
kelmét, gyártanak bőrt, készítenek üveg és egyéb 
edényeket? Levelezzen a hazai gyárosokkal, ha 
a házi szükséglet holmi apró iparczikkekkel volna 
kiegészítendő. Hát miért nem gondoskodnak az 
érdekelt iparosok arról, hogy készítményeiket ne
künk — ugy mint a külföldiek is teszik — köny- 
nyebben hozzáférhetővé tegyék. Hát hol lehet 
venni a magyar iparczikkekel ?

Nem igy urak !
„Segíts magadon, az Isten is megsegít!
Itt első sorban az iparosoknak kell jaját 

érdekűkben lenniük.
Módot kell nyújtani a vevőknek arra, hogy 

hazai gyárokban készült, de még teljesen fel nem 
dolgozott anyagot, a kisiparossal dolgoztassák fel.

Ügyesen még kényszeríteni is lehet a tár
sadalmat arra, hogy a honi gyáripar is fejlődik 
a nélkül, hogy a kisiparos megélhetése komolyan 
veszélyeztetve volna.

Hogyan ? Addig is, mig ezen ügyben a kor
mány és törvényhozó testület iparosaink meg
élhetése érdekében támogatásukra ós védelmükre 
uj törvényeket alkothatnának, az érvénybon levő 
törvények köretén belül; forduljanak magyar ha
zánk ősi bástyáihoz a „vármegyékhez".

Ezek autonóm joguknál fogva a törvény ke
retén belül legtöbbet segíthetnek a 1-üzködö ipa
rosokon, és kérjék, hogy a vármegyei törvény
hatóságok az iparosok érdekében a következőket 
rendeljék el:

1) Utasiltatnak a megye területén lévő ipar
testületek, hogy a hazai gyárakkal érintkezésbe 
lépve idöközönkint mintákat szerezzenek be, hogy 
azok, kiknek igényét a honi gyártmányok kielé
gítik, mindenkor módjukban lehessen hosszabb 
utánjárás, kérdezösködés és levelozés nélkül is 
az iparczikkekröl tájékozást nyerhetni, megtekin
teni és esetleg megrendelhetni.

2) Teljesen feldolgozott, tehát kész ipar- 
czikkekböl csak olyan mintákat tarthat az ipar
testedet, melyeket a kis iparos nem, hanem csak 
gyáii’ag állíthatnak elő, mint pl, vas és porezo- 
lán edények.

8) Kölelesscgo az ipartostülelnok, hogy az 
idő közönkint gyáraktól küldölt mintákat mogte- 
kinlhelós végen a közönséggel a helyi lapokban 
falragaszok utján, vagy dobszö állal kihirdesse és 
a megrendeléseket díjtalanul eszközölje.

11a az iparteslületek ezt igy keresztül vi
szik s ezen ügy támogatására a helybeli pénzin
tézeteket is megnyerik, akkor védőbástyái lesz
nek a magyar iparnak. Sok hasznot teremtenek 
önön maguknak és dicsőséget árva magyar ha
zánknak. Mezey Józsof,

All. tanító

2 11 1 l< E K
A király Gödöllőn Ö felségé ti király kedden 

és szerdán, e hó 10 ós 11-én Gödöllőn időzött. 
Kedden o hó lO én Vulkón, szerdán pedig Bubu- 
ton vadászott s különösen nz előbbi helyen ejtett 
szép vadászzsákmányt, amennyiben egy teljeson 
kifejlett vadkant és egy kisebb vaddisznót lölt. 
Babaion csak két kisebb állalt került a teritöro.

Pest vármegye közigazgatási bizottsága csü
törtökön, o hó 12-én Beniczky Ferencz főis
pán elnöklésével ülést t irtott. A bizottság n főjegyző 
jelentésének <löterjeszlése után az egyszeiiisitö 
rendolotek dolgában ugy határozott, hogy a ren- 
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előletek megbirá’ásál n jövö évre hagyja, a mikor 
már egy esztendő munkájának eredménye lesz 
olőtle. Megváltoztatását kívánják az 1876. évi XIV. 
törvónyezikknok, a melyben a járási orvosok hatás
körét óhajtják rendszeresen körülírni. Intézkedést 
kér a bizottság a katonai olöfogatokról is, a me
lyeknek kiállítása nagy terhel ró különösen a Buda- 
pest környékén levő községekro. Kívánja a bizolt [ 
ság az adótörvényeknek módosítását, hogy a köz
ségi jegyzőket az ezzel való foglalkozástól teljesen 
mentsék föl; az anyakönyvesekot pedig ne a mi
niszter, hanem a főispán nevezze ki, valamint 
a gyülekezési jog szabályozását is. Szóba került 
a bizottságban az a káros dolog is, hogy a pest
vidéki törvényszék a vármegye épületében van 
elhelyozve. Halász Lajos ügyész felszólalásában 
a legnagyobb anomáliának mondja, hogy a pest
vidéki törvényszék esküdtbirósága az Alkotmány- 
utczában tartja üléseit. Sokszor az ügyeket nem is 
tárgyalhatják le, mert a terem nem mindig áll 
réndelkezósro. Ezért külön tárgyalóteremről kell 
gondoskodni, annál is inkább, mert a pesividéki 
törvényszék helyiségei a közegészségügyi követel
ményeknek sem felelnek meg. Szükségesnek tart
ja az ügyész, hogy a környékbeli községekben ál
lami rendőrséget szervezzenek. Erzsébelfalván pé
ti^ járásbíróságot. Végül a pénzügy igazgató jelen
tését halgatlák meg az adó forgalomról.

Pestvármegye Gazdasági Egyesületének ba
romfitenyésztő szakosztálya Teleki Józseféé grófné 
elnöklésévol ülést tartott, a melyen a népies te
nyésztés fejlesztése érdekében teendő munkála
tokat állapították meg. Ezek szerint a szakosztály 
17 körzetben a tenyésztnyag és baromfi-tojás ki
osztását azonal megkezdi, több tisztavérü- és félvér 
tenyészdét létesít a fajtik gyakorin*i  tenyésztése 
s a tenyésztés megfigyelése végeit. Czegléden 
tenyészbaromfi kiállítást és vásárt rendez, melyre 
Kecskemét város tenyésztőit is közreműködésre 
kéri és egy népies baromfi-tenyésztési munkára 
hirdet pályázatot.

Mindönki tudja, hogy a Mauthner-féle impreg
nált takarmányrépa mag a legnagyobb tennéd adja, 
hogy konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy vi ágmagvaiból fakad a 
legszebb virág. — Szóval ti Mautner-féle magvak 
a legjobbak, készletei a legnagyobbak és árai igen 

Hurokra került kuruzsló. Veszedelmes javas
asszonyt fogott el a csendőrség Czinkolán Gab'.er 
Mihályné szül. Kcrnyi Anna személyében, aki már 
hosszabb idő óta csalja és szipolyozza a babonás 
könnyön hivő asszony népet, il’ö jutalom fejében 
ígérvén az egyiknek a szeretett férfi megszerzését, 
a másik betegségének meggyógyitását. s/erencso 
szerzést stb. A veszedelmes kártyavető nő a ku- 
ruzslás, babonázás, mlás, szóval a szemfény
vesztés minden fajával üzérkedett s nem kevesebb 
mint 18 esetben tétetett ellene a vizsgálat során 
feljelentés.

Beküldetett. A következő sorok közlésére 
kérettünk fel. Sajnálattal adom tudomására a 
gödöllői vivókurzusra jelentkezetteknek, hogy az 
ez idő szerint a kellő érdeklődés hiánya miatt 
nem fog megtartatni. Sándor Oszkár s. k.

Ebzárlat Aszódon. A múlt héten történt ve
szett kutya mai ás alkalmából az elöljáróság eb
zárlatot londelt el, mindamollolt azonban az ut- 
czákon folyton kóborolnak a kutyák. Az elöljáró
ság mo l úgy segít a bajon, hogy a közönség 
rémülotére nyílt ulczákon sokszor egy csapat 
gyermek vagy járó kelő közönség mellett az ulczán 
lövetik agyon a kószáló ebeket. Gratulálhatunk a 
derék elöljáróságnak e radikális eszközhöz. Vagy 
talán azt hiszi valaki, hogy ez Lepéndon vagy 
Kulyabagoson és Mucsán másként szokás ?

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában 
jeleztük, hogy a mai napon tartandó márezius 
18-iki emlékbeszédet Sass István oki. jegyző tartja 
mog. Illetékes helyről kapott eine értesülésünket 
helyre kell igazítunk, mivel az ünnepi beszédet 
nem Sass István oki. jegyző hanem Szlabey Jó- 
zsot föjogyzö fogja megtartani.-

Képviselő testületi tag választások Ászodon 
A képvisolö tag választások Aszódon e hó 9 én 
tartatlak mog. A kilépett 8 tag közül csak dr. Gál 
Adolf és Wilt Gábor választattak meg újra a többi 
6 uj, nóvszerint Micsinay Ernő, Konkoly Imro, 
Roiner József, B. Nagy Pál, Diumant Márton, 
Benkó István, B. Nagy István, Ilarajka Márton. 
Póttagok lettek: Válóczi Márton, Peré 
nyi Rezső, Búzás Pál, Bolla Lajos, Ftuermann 
József. , u

UJ Ipartelep. Aszódon az általánosan ismert 
Fischer budapesti vállalkozó ezég által egy nagy
szabású majolika edénygyár és festészet fog rövid 
idő alatt megnyílni. A gyér czéljmrn szükséges 
építkezések és átalakítások már folyamatban vannak.

A nagytarcsai jegyző ügye. Mayer Lajos tar
osai községi jegyző nem volt barátja a sok irka 
firkának s a közigazgatás egyszerűsítésével mel
lőzte a sokfelo számadást és kettős könyvitelt, 
még csak nyugtát som adott a beszedett adó
pénzekről, hanoin a község pecsétjét ráütötte egy 
darab czédulára, a melyen a befizetett összeg 
állott. Elfogadta mindenki, mert bíztak benne. A 
csik-tarcsaiak csak akkor ámultak el, a mikor egy 
szép napon csendőrök jelentek meg- s a jegyzőt 
síuronyok közé kopva, a pestvidéki ügyészség 

fogházába szállították. A bíróság többrendbeli csa
lás, okirathamisitás és hivatali sikkasztás bünlet'o 
miatt negyedfélóvi fegyházra itélto Mayer Lajost, 
a büntetést azonban a királyi tábla négy eszten
dőre emelte föl. A Kiria harmadik bünlolötanács.i 
Nagy Sándor biró előadása után Katona Béla 
korona ügyészi helyettes indítványára nro-l fog
lalkozott ez ügygyei és visszautasította a vádiéit 
seminiségi panaszát.

Gyászrovat. Ifj. Szabó Kálmán gödöllői kir. 
koronauradalmi építész mérnököt, a gödöllői tár
saság e kedvelt tagját súlyos csapás érte, édes
anyja Szabó K á 1 m á n n ó u r n ö o hó 
10-én Budapesten elhunyt. A megboldogult élénk 
részt vett a gödöllői társas életben s halála i'.t is 
általános részvétet költ. Temetése pénteken e hó 
18-án délután 3 órakor ment végbe nagy részvét 
mellett.

Orvosi körökben, már rég ismert tény, hogy 
a FERENCZ JÓZSEF KESERÍ’VÍZ valamennyi 
hasonló vizet, tarlós hashajló hatása és említésre 
méltó kellemes izénél fogva, már kis adagbau is 
tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottanFcrencz 
József keserű vizet.

Márezius 15. Rákosliget. Nagyszabású ünne*  
pólylyel fogja a rákosligeti polgári kör egyesülve 
a zenekedvelők társaságával és a dalárdával meg
ünnepelni márezius 15-ét, melyen a rákoskeresz
túri polgárság is meg fog jelenni.

Rákoskcretzluron, az idén szép ünnepélyre 
készülnek márezius 15-éro, melynek során a pol
gárság meg fogja koszoruzni a honvéd sirckat, 
melyekre munkásnök is fognak koszorút helyezni.

Pc’czel&n a függetlenségi kör rendez ünne
pélyt saját helyiségében, s ugyanokkor lefogják 
leplezni volt elnökük, néhai Tankó János arcz- 
képét is. Este bankettek lesznek.

Aszúdon a polgári ág nagyszabású ünnepet 
rendez s mint minden évben, megfogja koszoruzni 
u temetőben u honvéd sírokat.

Túrán a 48-as kör rondezi a márezius 15- 
iki ünnepélyt, mely a honvédszobor elölt fog 
lefolyni.

Gödöllőn a Pelőfi-téren rendez a polgárság 
nagy szabá-u ünnepélyt melynek szónokai Rózsa 
István és Martinovics László lesznek. Az 
ünnepélyen a gödöllői dalárda is részi vesz.

Szudán oz évben szintén lesz ünnepély 
márezius 15-én. Puskás Sámuel és a lanilói kar 
fognak közreműködni.

AZ URANUS KEK : A legkedveltebb ruha- 
kékilöszer, a képzelhető legszebb kék szint szolgál
tatja és minden tekintetben fölülmúlja az eddigi 
ilyennemü gyártmányokat. Előkelő háztartások és 
nagy mosó-intézetek tanúsága szerint az Uranos 
kék a legjobb és legolcsóbb ruhakékitő

Gyilko3 homok omlás. E hó 7-én d. u. Mar- 
lonovics Jánosné, Kovács István nevű szolga le
gényével a kert végében homokot hordott Kero- 
pcson. Munka közben u part leomlott és Martino- 
vilsnél egészen, Kovács Istvánt pedig derékig be
temette a homok. A legény kiáltozására össze 
futott szomszédság öt ugyan kimentette, dí Mar- 
lonovicsnéra mikorra rá akadtak, már halott volt.

Ut átvétel Az aszód—túra—fényszarui tör 
vényhalósági közút átvétele e hó 18-án, pénteken 
d. e. történt míg Bagón. Az átvevő bizottság, 
Kemény Kálmán ti). főjegyző elnöklete alatt járá
sunk föszolgabirája, Kuklay Béla műszaki taná
csos, Cseresnyés István kir. mérnök továbbít Bag 
és 11 győrit községek elöljáróságából állott.

Megnyílt Intézet. Az aszódi ág. ev. Icányne- 
velö intézel moly himlő járvány miatt volt egy időre 
bezárva e bélen megnyílt s már rendosen folyik, 
a tanítás.

Himlő járvány. Domonyban a himlő miatt 
zárva vannak az iskolák hatósági rendelet folytán.

sz.

10420;tkv. 902.
Arveree hirdetmény kivonata.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré 
tfiszl, hogv a gödöllői t a k a r ó k p ó n z t á i 
vegrohajtatónak M é s z áros Jő z séf és ne j e vég
rehajtást szenvedő elleni 500 kor. töko követelés os jár. 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. jbiróság teru- 
letón lévő Gödöllő községben fekvő a gödöllői 1003 sz. 
tkvi betétben Mészáros József s nője szül Bredan Anna 
nevén álló All sor 1581488 hrsz 788/4880 sz ház és haz- 
helvro az árverést 8?0 kor ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 1908. ó v I á p r 11 I s h Ő 1-sö n a p j a n d e I- 
o 1 (i t t i 10 órakor ezon kir. jbiróság helyiségében 
megtartandó nyilvános árvoréseiv a megállapított kikiál
tási áron alul is el adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10%-út készpénzben vagy az 1881. 60 t-cz. 42 §- 
ábnn jelzett árfolyammal sznmilott.es az 1881. évi november 
hó l-én 3338 sz. a. kelt igazságügymjnisteri rendé et 8 
bán kijelölt ovndékképes értékpapírban a kiküldött kezeliez 
letenni, avagy nz 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek n bíróságnál ohileges elhelyezasérol 
kiállított szabálvszoiü elismervényt átszolgáltntm.

Gödöllőn 1902 deczember bő i?2 én.
Kir. Jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy s. k. 
kir. nlbiró(P. H.)

Stern Sámuelné oki. szülésznő
Aszódon, Aszódi-félo liAzbnn njrtnljn inngAt a 
nagyérdemű hűlgyküzönség becses pírlfogAsába.

Szülésekéi a vidéken készséggol is elfogadok.

10503. tkvl 002.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. jltiró'ág mint tkvi huto-ág közliiu '1 

teszi, hogy a rákoskereszluri takarékpénztár végídmjj 
tónak Ilont! András végrehajtást szenvedő elleni 200 lu.r. 
tőke követelés és jár. hanti tégrehajlási íigv i. i, . 
gödöllői kir. jbiróság teríiletén lévő IMkoskeresztur i.<. 
ségben fekvő a rákoskeresztúri 71. sz. fkví betétben ll<> 
András nevén álló A I 1-2 sor. 123J - P.'.'JB hrsz. ing..1 
latra 108 kor. kikiáltási árban; további ugyanazon t 
betétben ugyanazok nevén álló ,\ v I sor <12 hr-/. 11 ' 
ö. i. sz. ház é.s udvarta ÍO() kor. kikiált isi atban • 
árv.-ré>t elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatla
nok az 11)98. é v i á p r Ii I i s h ő 7. n u |» i á n <1 • 
előtt 10 ö r a k o r Kakoskcres/.tur köz-égházúnál n,. 
tartandó nyilvános árverésen s megállapított kikiált.i 
áron alul is oladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
Imcs-árának 10 százalékát készpénzben 'agy az 1881. 
évi 60 törvény-czikk 42-ik paragrafusában jelzett árfo
lyammal számított és a/. 1881 évi november l-én 3333. 
sz. a. kelt igazságűgyminiszteri rendelet 8 paragrafusá
ban kijelölt ovadekképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. 6-J t. ez. 170 paragrafusa 
értelmében á bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabáls/.erű olismervéiivt átszolgáltutni.

Gödöllő, 1902. deczember 31.
(P. II.) Lukácsy, s. k. kir. albiró.

10359 kv. 902.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhirró teszi, hogy F u n k s t o i n T h. ezég 
vógrehajtatónak Szilágyi Anna végrehaj
tást szenvedő olleni 407 kor. 83 fillér töke köve
telés és jár. iránti végrohaj'á i ügyében a gödöllői 
kir. jbiróság területén lévő Valkó községben fekvő 
a valkói 70 sz. tkvi betétben lle.ész Gaza és özv. 
Lchoczky Istvánná szül Szilágyi Anna nevén álló 
az 1881. LX. t.-cz. 156 § ónak d. pontja alapján 
< gészben elárverezendő A T 1 sor 21 hrsz, 131 
ö. i. számú ház és lói négyszög öl udvarra 640 
korona kikiáltási árban, továbbá a valkói 702. sz. 
tkvi beiéiben özv. Lehoczky Islvánnó szül. Szilagyi 
Anna nevén álló A 1 1—2 sor. 22, 23 hrsz. in
gatlanra 31 kor. ezennel megállapított kikiáltási 
árban az á r v e r é s t olrondolto és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1903. évi in á r- 
czius hó 28-ik napján délelőtt 10 
órakor Valkó községházánál megtartandó nyil
vános árverésen s megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartóznak az ingal- 
1 nők becsárának 10 százalékát készpénzben, vagy 
az lc8l. 60. t.-cz. 42 §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 333d 
sz. a. kell m. kir. igazságűgyminiszteri rendelet 
8 § bán kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki
küldőt l.ezchez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170 § értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt á’ szol gál la l n i.

Gödöllőn 1902. deczember 23.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
(P. H ) Lukácsy s. k. kir. albiró.

10192. tkv. 902.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság kőzhiiK- 
teszi, hogv dr. Zachár Kálmán ügyvéd által kőpvi-'l' 
A s z o <1 I hitel h a n k <• s, t a k a r é k p é n z t a r 
vógrehajtatónak — K o lm I) á v I <1 n <• szül. Illan Jo
hanna végrehajtást ezenv< <lö elleni 300Juh-, tökckovetoles 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. jl>ir<>- 
ság területén levő Túra községben fekvő a furái 1552 f/. 
tkvi betétben A I 1 — 3 sor, t.758-5755 hrszámok alai' 
felvett, Kohn 1 )ávi<lnú szül. Illan Johanna neveti all 
válságmentes szőlőre I í<> kor. kikiáltási árban, e-a tiii.i 
3ö9 sz. tkvi betétben A t I sor 995 hr. 231 ö i. sz. 
fölvett, Blatt József és Kőim Dávidné szül. Blatt Johann , 
nevén álló az 1881. 60. t. ez. 156 paragrafusa ért -lm. l. 
egészben azonban özv. Boltin Sarolta özvegyi ha</.en- i'. ■ 
zeti jogának föntartásával elárverezendő Indtelki liaz ■■ 
80«)kor.ban ezennel megállapított kikiáltási árban az ár
verést elrendelte és hogv a fenébb megjelölt Ingat ane 
az 19V3 é v i á p r i I h o 3 -I k n a p j a n délei 
10 órakor Túra községházánál megtartandó nvih 
árverésen s megállapított kikiáltási áron alul is eladat 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ing ' 
becsárának 10 százalékai készpénzben vngy az if"l 
t-cz 42 §-ban jelzett árfolvammal számított <-a : 
évi novei'nber lm l-én 8888. sz. a. Imhigaz-ágügy mi li
teri rendelet 8. Jj-lnin kijelölt ovadékkópe< eltel,papul 
a kiküldött közéhez letenni avagy az i^l 60 t-< / ■■
tj.a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál el6b _’< - 
iielyezésóről kiállított szabályszerű elismervényt ut< 
gáltatni.

Gödöllőn. 1902. deczember 31. napján.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tlmi hatoság.

(P. H.) Lukácsy s. k.
v 7 kir. albiró.

Lohr Mária (ronfusz
Csipke-, vegyészeti tisztító és müfestö Intézete 
o o o Megbízások átvételnek : o o o 
ü II t) A PEST, VIII., BAltOSS UTCZA 85. sz. 
Tslsfsn 6703. Telefon 6703.
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sznmilott.es


1903. márczitis 15.

A luagy. kir. államvasutak gépgyárának vezédigynöksége
BUDAPEST, V. KERÜLET. VÁGZI-KÖRUT 32-IK SZÁM

Ajánlja a magyar kir. államvasutak gépgyáriban készüli 4. 0, 8, 10 és 12 lócrejü gőzcséplő készleteit, 11, 16 és 20 
:=------ lóerejii (^ompoimd-lokoiuobiljait és végre ------=====------

/ I \ t í i |'A | A í 'i < z l \g( legújabb szerkezetű fűkaszáit')-, marokrakó- c-o-o-5^5?
.1.11)1 ) 1.1. LVI . 1 . és kéVekötő-aratógépeit. továbbá

aezélöntcsü ckefőVel ellátott éltéit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.

8
KEPPICH MÓR

sztidai 

vendéglős 

SAJÁT TERMÉSŰ 
SBORAITU" 
literenként 20 krért méri,

ha nála lejr- 
ulúbblO literi, 
vásárolnak 

egyszerre.

8
I

I

9
••••••BORSZIVATTYUK ÉS BORSZÜRÖK!

valamint az összes pinczefelszerelési czikkek novezoteson < 
Amerikai gummitömlök, rézcsapok, borlefejtö edények, 
mustszellözók. bormérök. Palaczkmosó, palaczktöltö 
dugaszoló és kupakoló gépek Parafadugók, ónkupa
kok palaczkok. • oocooooooocooooo

SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN,
VI., Fouciér-palota.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentvo.

^listai Ede
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám, j t p 

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából,11 . , « ’ .. . . ’ ki- vagy lemezen uioranoi,
Kisebb-nagyobb morttben Szemfodalek. virágok, szalagok, sirkoszoruk. viaszoyertvák
Szn >nhn m vn/nl-fnl-í Ilii .'>a «> uvnmúlvnd ,1;........ ... aj j -Szobabehnzások, ravatal-felállilás, a személyzet díszes egyenruhában, 
mellett fáklyával, — nyiloll lialotlaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, 

is, minden felszereléssel elfogadtatik,
MT- Gyászjelentések I óra alatt eUészittetnek

.Krzsébet“-könyvnyomdn, Gödöllőn.

DEHMAL KÁROLY
I S KO«eora-gyÁros

kizárólag kitűnő külföldi gyártmányok 
.••aktára és kölcsönző-intézőt - - —

Eároly-körut 20.

Szölőíugast ültessünk
minden ház mellé és házi kertjeinkbe:!.

Erre azonban 
itt ni minilon sző
lőin j alkalmas 

(bár mind kínzó 
termesze ü) meri 
n; g\obbrésze ha 
megnő is, termest 
nem hoz, ezért 
sokan nem ér lek 
el eret ményl ed
dig. liol lugasnak 

deliek, azok . övén 
' egész sző őóriis

alkalmrs 'a oka! üli. 
ellátják h' zukat az egész sző őérés 
idején a legkitűnőbb muskatily és 
más édes szőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt 
megterem s nincsen oly láz, m< Ív
nek ía a melleti a legeseké.yebb gon
dozással felnevelhető nem volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek
nek. kerítéseknek Uh. a logremekebb 

e......... _z
a legháL.da osabb

i . v su. mnu&ő szil es 'énvnvo-
’■ i ^:,lnlo-\"s bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg. aki címét osv levelezőlapon tudatja.
Erniellrkl rlső srőiőaltviiiytelep Nagy-Káfiya, ■>. p. Szacclyhld.

nek. kerítéseknek Hb. a logremekebb 
hoi-y legkevesebb helyet is ei oplalna azdísze anélkül —e„v.v=.P.,„ ,ia 

egyábbre használható részekből Ez ’ 
gyümölcs, meri minden évben lőrém,

' s A fajok ismertetésére vo ni kozó

°ki rímét osy levelezőlapon tudatja.

a gyászkocsi Ivpjlepsja. Akiüj.ii,,,.g nvi,n
vidéki’,. TI' i ■' l'|L'RlHÍnliiliimkl>iinsz.oiive<l llór-
Vltiei.iej.n l,.’„«sl,r „n-rtl. lúg, l,,.,.,,,,.,,! v„ .........n(<(

gyógyszertár utján (SchwanenApoiheke Frankfurt a, Mj 

HÖLGYEKNEK Segélyt óz tiinrtciot nyílj- 
tok. S’z u 1 ó s cseleknél 

nagy gyakorlatiul bírok. Gsöllo Anna egyetemi szil- 
lésznö. H'renez .lozsef-tér (Atller ház) Gödöllőn.


