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sora fiú fillér. Előfizetőinknek nngv úrkudvosHiéuv

Kisiparosok helyzete 
nálunk.

Évek óla már sokan foglalkoztak 
kisiparosaink helyzetének javilásával- 
hallottunk kormánynyilatkozatokat kis
iparosaink érdekében, olvastunk ipar
kamarai jelentéseket. íparegyesü'eti 
határozatokat. Mindez alkalommal a 
kisiparosok érdekeinek megvédéséről 
volt szó, minden törekvések odairá
nyultak, hogy kisiparosaink helyzetét, 
existentiáját bizto itsák.

És mégis mindezideig akisiparo
sok megvédése érdekében vajmi ke
vés történt; így hát a sok hatalmas, 
faktorok jóik irata daczára ami sze
gény aszódi iparosaink helyzetében 
is igen csekély j avulás állott be.

Legtöbb iparos polgártársunk szó 
rongatolt anyagi viszonyok között 
van, s napról napra nehezebb, majd
nem lehetetlen lesz megélhetése.

Öszszel — amely időszakban 
máskor talán mégsem panaszkodtak 
iparosaink — szomorúan kell tapasz
talnunk. hogy különösen a napyobl>

TÁRCZA
Télikabát.

Jelenetek.
I-

Első jogász (Vékony felöltőben dide
regve.)

Hova, hova kedves kollega?
Második jogász; (prémes kabátban, 

vastag szivarral a szájában) Megyek a ló 
versenyre. Ölven bükköt fölteszek a Csil
lagra. Ha veszitek hát az bizony nem sok, 
ha meg nverek, hát az ölég lesz egy JÓ- 
éjszakára Hát ön hova igyekszik, kollega ur l

Elsó jogász. Megyek tanítványt vállalni. 
Mindennap egy órát kell tanítani és fizet
nek 20 forintot egy hónapra.

Második jogász. (Szivarja felét eldobja) 
Az elég szép condilió.

Első jogász; (sóvárogva nézi az eldo
bott fél szivart) Csuk el ne legyet: már fog
lalva tudja édes kolléga ur: roppant sok az 
ilyen állásnál az eszkimó.)

Második jogász; (szellemesen) Es ke
vés a fóka mi ? „

Első jogász: Bizony kovés. Nagyon 

FERENCZ JÓZSEF KESERUVIZ

családdal biró iparosok szinte nyomo 
rognak, különféle zaklatásoknak van
nak kitéve, s kénytelenek habár rö
vid időre is. de megtagadni iparukat, 
rendes kereseti íoglalkozásukat, és 
vagy a vasútnál, vagy gyárban, vagy 
másült keresnek alkalmazást, nehogy 
munka nélkül, kenyér nélkül legye
nek, mert pályája mire magát képezte 
nem nyújt neki és családjának elég 
megélhetést.

A közteher is mindinkább nehe
zedik iparosainkra, leginkább őket ter
heli, és kétségbeesetten áll egyik-má
sik mondhatjuk derék szorgalmas ipa
ros polgártársunk a már már rövide
sen beálló tél elölt, mert nincs miből 
tüzelőanyagot: fát és szenet besze
reznie, nincs családjának téli ruhá
zata, Egyedüli reménysége, végső 
menedéke volna a szegény iparosnak 
a hitel, de ahhoz is nehéz jutnia, 
mert csak kevésnek van hitele: ke
vésnek megváltója a nyomortól a 
váltó, ámít lassan-lassan kamatostól 
kellene majd letörlesztenie.

A betegsegélyző is ad jként ne
hezedik vállaikra, amely kölelezelsé1.'

szerelném pedig kiváltani a lélikabálomut. 

forintot ?

sok . . . 
Isten vele

De hol vegyem a 25 forintot?
Második jogász ; Huszjiiöt 

Biz az sok pénz.
Első jogász; (sóhaj) Rizony 

De sietek, hogy idejében odaérjek 
kollega ur. (Elválnak).

Második jogász: (magában részvéttel) 
Hol vegyen szegény annyi pénzt ? (1' ölül
egy fiákkeren és a lóversenyre hajlat.)

n,
Egy ur vastag bundába burkolódzva, 

mégis fázv.i-remegve ül a hintójábán, mely 
végig száguld vele uz országúton.

mezítláb, rongyos vékony tubában.
A ezigá tygyerek : C<ókoloin 

Egy czigáuy gyerek jön vele szemben, 

u kozsitr» , — -........  -
lábát, nagyságos uram, k.inyorgok egy kruj- 
cáikáért. ,,

Az ur: (megállítja a hintót; részvéttel) 
Nem fázol le szegény fin ? ,. A

A czigányerek: Nem fázom biz én 
csókolom kézit, csak éhes vagyok

Az ur; pénzdarabot vet neki, mit az 
bukvenczet hányva, kap föl. —' (Magában) 
Én meg éhes szeretnék lenni, hogy jóízű 
logyen az ebédem. Es a helyeit fázom eb- 
han a vastag l undáb m.______________

teljesítése napi szerény keresetének 
szintén csak apasztására szolgál és 
jövedelmének nem kis részét ve
szi el.

Méltányos a panasz itt is iparo
saink részéről és mielőbb tarthatat
lanná lesz eme állapot.

A nagy ipar megöli kisiparunkat, 
a kisiparos nem bírja felvenni a har- 
czot a nagy iparral szemben, s véd
telenül áll. ilyen ijesztő körülmények 
közölt kell iparosainknak a tél elé 
nézniük, családjuk megélhetéséről gon- 
doskudniok.

Nagyon kevés az, mit eddig tet
tek, de nem is tehettek mostoha vi
szonyaik, miserábilis állapotaik javu
lása iráni.

Iparosainknak saját érdekük meg
védése czélj.iból tehát magosnak kell 
hozzálá ni a kezdeményezés nehéz 
munkájához, mely munka különösen 
kisiparosaink hitelügyletének rede- 
zéséből áll, Ismeretes előttünk, hogy 
inig a gyárosok 4%-os hitelhez köny- 
nyen hozzájuthatnak, addig kisiparo
saink iparcziukiik előllitásahoz szük

séges anvagáru kereskedőknek a hi-

ké- 
már

111.
A diurnista : (fel.óhajt). Istenem, mi 

lyen furcsán van beosztva a világ rendje. A 
madar át meleg vidékre költöznek, pedig van 
jó meleg tollazatuk, én nekem meg itt kell 
maradnom, pedig nincs is télikabátom,

IV.
Egy kis fin vékony ruhában, dideregve, 

félénkön lép a kávéházba és Körülnéz meglát 
egy asztalt, a hol kártyáznak és odamegy.

A kis fin : (egy játékoshoz) Papa 
rém a mama azt mondta, hogy tessék 
hazajönni,

A játékos; (rárivall) Takarodj 
kölyök. Mond anyádnak, hogy majd 
megyek.

A kis fin : (félig sirva) I . . . igen . , 
papa (Elszuladt)

A játékos: (magában) Nem tudom 
nézni őzt a liui, ebb n a vékony ruhában: 
ii,< rt megszakad a szivem. Muszáj játsza
nom, hogy megnyerjem ennek a kis fiúnak 
a lélikubátra valóját.

H ... I J - f.

haza 
haza

az egyedül elismert kel 
lemes izü természetes

« h , hajtó szer’-*"*
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l. ibe vett áruk után horribilis nagas 

kamatot fizetnek.
A fenti állapotoknak azt a nehéz 

konzekvencziáját viselik tudvalevőleg 
az aszódi iparosok is, s legtöbb ipa
rosunk a megélhetés nehézstgével 
küzd, s ennélfogva hitelképességük 

úgyszólván semmi.
A kisiparosok helyzetének gyöke

res javítása az anyagnak előnyösebb 
beszerzése, ennek olcsóbbá tétele vala
mint az árunak jobb árban elárusitása 
végett elsőrindb dolog volna az ipari 
szövetkezetek létesítése. A felállítandó 
szövetkezel nyers anyag és készáru 
raktárral lenne egybekötendő és így 
vehetné fel aztán a kisiparos a ver
senyt a nagy iparral szemben.

Iparosaink érdekeinek megvédése 
czéljából ezt az utat véljük a legjobb, 
nak, ezt az eszközt a legcélraveze
tőbbnek.

Ez az eszme, mely kisiparosaink 
megmentését, a kisiparnak megvédé
sét czélozza, városunkban is megvaló
sulhatna, csak egy kezdeményező kel
lene, aki kezébe veszi és kibontja a 
zászlót; — iparosaink p< dig megértve 
az eszmét, közös érdekük megóvása, 
megvédése czéljából a zászló körül 
csoporlooulnánar.

Kövessenek el iparosaink mindent 
ami a helyzet javulását eredményezi 
ami a fen'emlitetl kedvezőtlen állapo
tokat megváltoztatná.

Egyesült erővel válvelve fogjanak 
a küzdelemhez, melyhez mi szerény 
támogatásunkat is szívesen f lajánljuk.

Hirling Gyula.

Bortermelőink.

Midőn mindinkább közelebb jutunk 
azon állapothoz. hogy bortermelésünk iámét 
a régi mérveket éri el, sőt azt meghaladja 
időszerűnek találjuk úgy a helyi, mint a vi
déki bortermelők érdekében tárgyalni a mu
tatkozó abnormis viszonyokat« egyben irányt 
mutatni azok megszüntetésére.

Mint a legéletbevágóbb kérdéssel, sz 
alacsony borárakkal kívánunk elsősorbsn 
foglalkozni.

Konstatáljuk itt azon tényt, hogy bo
raink általában véve a közepes minőségű 
bornak felelnek meg : de egyes bortermelő
ink szakszerű gondos telmelésc folytán első
rendű borok is vannak Aszód pincééiben.

Azt látjuk mégis mindezek daczára, 
hogy a bornak egy idő óta annyira alacsony 
ára van, liegy értékesítés esetén gazdáink 
csak nehezen bírják a munkáltatás által 
igényelt költségeket fedozni.

Ezen állapotok vagyis ezsn viszonyok 
okozója az, hogy ez eladásra kerülő mennyi
ség nem táléi megfelelő keresletet.

Tehát egyszerűen mutattunk rá, hogy 
tmi az. oka a leszorított Araknak, mert magé 
ól értetendő, hogy a hol a kínálat nagyobb 
a keresleti.él, ott az árak sütyedoek alá á 
fenálló ellentét arányának megfelelően,

Az u követelmény nyomul tehát' elő
térbe, hogy keressünk lehetőséget arra nézve, 
hogy boriéin.élőink érdekeit megvédve, ma
gasabb bor.'rak alakulására tegyünk bizto
sító lépéseket.

Mi a magunk részéről teljesen sikorer 

vezetőnek találnáuk azt a u.út ' ■ ■ itt állandó 
orvásárok rendeztelnének E m-k ál'undó volta 
bizlo'itaná járásunkat arról, hogy az' a bor- 
vásárlók tekintve azon körülményt is, hogy 
innen az exportálás is kényelmesen eszkö
zölhető, mindig nagyobb számmal keres
nék fel.

A viszonyoknak ilyetén alakulása. — 
meggyőződésünk szerint, sokat javítana. a 
mai helyzeten, annyira, hogy bortermelőink 
is azon méltányos helyzetbe jönnének, hogy 
egész évi fáradozásunk mogfelelő gyiimöl 
esőzéssel jirna.

Közgazdasági szempontból pedig elen
gedhetetlen követelmény a termelés méltó 
nyos értékesithetésének feltételeit, illetve 
lehetőségeit biztosítani

Ha o tekintetben megtételnék kellő 
körüllekintéssel az e!-ö lépés, helyi s vidék 
gazdasági viszonyaink nem is sej'hető javu
lás u'jára jutnának, mert sokak ambiczióját 
a bortermeléstől eddig is a fent elősorolt 
kedveződen helyzet tartotta vis-za.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
most midőn a kormány részéről is intéz
kedés tétetik az olasz bor behozatalának 
lehető visszaszorítására illetékes sőt határo
zottan kívánatos do'og a kevésbé jövedel 
mező más gazdasági termelési ágHk helyett 
a több hozamot biztositó bortermelésnek 
minél szélesebb körben va'ó meghonosítása.

Erre kellene tehát törekednünk ■ erre 
irányítani figyelmünket.

I I I R E K.
Gyászmiit. Boldogult nagyasszonyunk 

Erzsébet királynő emlékezetére e hó 19 én 
csütörtökön reggel 9 órakor gyászmise volt 
a Gödöllői róni kalh templomban. A gyász 
isteni tiszteleten a gödöllői állami hivata
lok hivatalnoki kara testületileg jeleni meg.

Sok a vad. A gödöllő vidék cs és 
kir vadász terüli teken a vad állomány újab
ban nagyon elszaporodott. Oka ennek a 
tenyész állatok nagy számán és kiváló faj
táján kivül legföképon az, hogy mostaná
ban ritkán vannak nagyobb szabású vadá
szatok. udvari vadászat pedig már két éve 
nem is volt. — Mint értesítünk most a vad 
egy részét házilag lövik ki, mert már táp
lálásuk sok bajjal, költséggel járna és nagy 
károkat is okoznának különösen a fiatalabb 
erdőkben.

Másod virágzás Érdekes természeti 
csuda látható nehány nap óta Gödöllőn a 
kis Bonokán Kerepes felé, az első számú 
utkaparó háznál Egy vadkörtefa virágzik 
másodszor és gallyai rakva vannak gyönyö 
rü hófehér virággal Az érdekes ’ermészati 
ritkaság csudájára csapatosan járnak a 
környék népei

Bstörás F hó 20án éjjel szombatra 
sírodéra feltörték Lukács Gyula orsz gyűl 
képviselőnek Gödöilön a Mária Valéria utón 
lévő jelenleg lakatlan de teljesen berende 
r.ett villáját s ott mindent össze forgatva 
kutattuk valami értékesebb dolog iránt 
Munkájukat azonban nem fejezhették be 
mert a csendörség Altat megzavartattak s 
fulva menekültek a betörés Színhelyéről As 
egyik az üldöző cssndőrség elöl az Erzsé 
bet paikba menekült a kerítésen át s egy 
csendőr utánna is lőtt de nem találta. A 
nyomozás ez ügyben folyik. A Lukács vil 
Iában rSvid idő alatt ez már a második be 
törés Ügy látszik mind kettőn ugyanazon 
szomélyek követték el kik már a helyi viszo 
nyokkal ismerősök voltak.

Zenés temetés Urbán Pál aszódi czi 
pész mester az aszódi önk tűzoltó testület 
alparancsnoka e hó 17-ón meghalt. Teme 
téiS csütörtökön mént végbe óriási részvét 
mellett, as ág. ev egyház szertartása sze 
rint. A gyász beszédet Chugyik Pál káplán 
tartotta. Megjelent a temetésen a gödöllői 
tűzoltó zenekar is és gyász dalokat játszva 
kisérte ki az érdemes kollégát utolsó útjára 
nyugovó helyére,

Promoilé Mezei Manó dr Bezsilla I t 
ván gödöllői ügyvéd iroda vezetője az el 

múlt héten tette le harmadik szigorlatát ki 
tűnő eredménnyel s dok'orrá avattatott.

A sorszás tlrondslése Az idei sorozás 
tudvalevőleg eddig a parlamenti helyzetre 
való tekintettel, fökópen pádig a nemzeti 
elléntállás miatt nem volt mogtsr'h itó A 
honvédelmi miniszter azonban oly értelmű 
körrendeletét bocsátott ki m Ívben u városi 
hatóságokat u'nsitja arra nézve hogy a so 
roz ishoz a szükséges előkészületeket tegyék 
meg oly módon hogy az ide; sorozás e hó 
vége felé megtarthnté legyen- Azonban na 
gyen va'ösz.inü hogy mindaddig még a nem 
ze'.i kívánságok toljesltvs nem lesznek az 
obstrukcz.ió nem s ünik meg s igy egyelőre a 
sorozásból is alig lesz, valami.

KSvnüvss sztrájk A gödöllői m kir ko 
róna ur.ida'om kőműves munkásai a1 hét 
elején szí Ajkba léptek A sztrájkolok 3 ko 
róna átlagos napibórt tisztességes éjjeli szál 
lást s akkor midőn vidéken do'goznak a 
munka helyére és onnan vissza utazási költ 
ségek fizetését követeink A m kir korona 
uradalom igazgatóin meghalgatla a sz.tráj 
kólók kérelmét megígérte hogy teljesíteni 
fogja kívánságukat írre megelégedettség 
költözött a munkások közé abban hagyták 
a sztrájkot és már csütörtökön reggel inun 
kába léptek.

Htlálózás Tóth Jánost a m kir mé 
hészeti gazda-ág timib-ját súlyos csapás érte 
Folssége e hó 20 ári esti 7 órakor 38 éves 
korában hosszas szenvedés út in < Ihunyt. 
Holttestét szülő váró-ába Abonyba szállították

Beküldatett. Tekintetes Szerkesztőség I 
B. lapjuk nov 16 én megjelent számában 
„Ügyes fogás" cz.imen megjeb-nt hír — 
n< in felel meg a valóságnak. Mert én Len
gyel Imrénétől kölcsön kaptam két vankus 
hajat és egy lepedőt én meg neki adtam 
kölcsön 2 midért és varrni d vánkoshajat. 
Csupán bosszúból jelenlett ö fel engeu ot és 
én ezt a tényállást elő is adlam a csendör- 
ség előtt, de azok nem vették föl. Lengyel 
Imréné különben mar el is utasittatott pa 
nászúval. Kórom ez.t a lapjába kitenni. Aszód, 

1903. novomber 21.-, Tisztelettel Kunu Gé 
záné, k. v, Szívesen közöljük a helyi**  igazitó 
sorokat annál is inkáb, mert azok m ni hírük 
cáfolatát hanem csupán a tények magyi rá 
zatát tartalmazzák.

8zemélyl hírek. Köpeny Vilmos fő*  zol 
gabiró, a III. oszt, vaskorom! rend sth. lo
vagja meghűlés és orbúnczsz.erü arcz daga
nat miatt néhány napig gyöngélkt-dö volt. 
Betegségében azonbau már javulás ált be 
■ legközelebb ismét elfoglalja hivatalát. — 
Mayyar Kdnmér kir. tanfelügyelő állandó 
tarlóz.kodá ra Gödöllőről Budapestre utazott. 
— Diirn Máté az előkelő poéta lapunk ki 
váló munl ntársn, ki már hetek óta suljos 
betegen fekszik Budapesten a Szt. Rókus- 
kórházban, s ismételten súlyos operációkat 
szonvedett át, már túl van a veszélyen s 
teljes felgyógyulása csak napok kérdése. — 
Hrolovsiky R'ttó aszódi kir. javitó intézeti 
gondnok, felépült nagymérvű betegségéből a 
hashárlya gyulladásból és hétfőn e hó 
fián már el is fogia'ja hivatalát.

Nem jön a Király. Több budapes'i lap 
megírta azt a szenzác'iós hirt, hogy a király 
az idén már m m jön Gödöllöro és alapta. 
lan az a hír, hogy ott töltené u karácsonyt. 
A király mint minden évben, úgy most is 
Walseeba, Mária Valéria föherczf gnö család
ja körébe megy karácsonyra. Megjegyezzük 
itt, hogy Ö felségét annyira várták Gödöilön 
hogy az udvari tisztviselők, egyáltalán 
semmi nemű előkészületeket nem tettek fo
gadására, sőt még csak a jól benaftalinozott 
termőket sem szellőztették ki. Fővárosi lap-, 
társaink ér'euülése tehát egészen alapos

Szegény nagytrafik Járásunk területének 
jelentékeny részét lluszerl Sándor aszódi 
nagylrafikja látji el dihány és szivarkülön- 
legességekk I; tér néxzetes ennélfogva,hogy 
a kisárudáltban c*ak  a legiiltlább esetben 
lehet kapni olyan szivart, a minőt az embor 
lo ies. Így vnn az Gödöllőn, mint járási 
székhelyen, de sőt Aszódon is, ahol a nagy 
trafik van. Több gondosságot és körültekin
tést kérünk a t. kis traflkos uraktól, de az 
érdemes nagytrafikostól is ám I
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A „Wiener Mod-)“ november 16:ki- j 
számában eid/ses s.iisou czikkel kezdődik ! 
— a divat III 1‘ -itás az év.nkéuli korcsa- i 
j^tzó toiloltok eli'gáncziájrtról. Azután csinos I 
sóin, látogató és báli ruhák valamint belé
pők, kimenökanólok blúzok és kihipok tár
gyaltainak. A divatos czifta munka és a 1 
karácsonyi njn dóitok mintái, gazdag válasz
tékban vannak felsorolva. Ir, d.dini es mű- ! 
vészeli rovata i- gazdag és érdekes. Azon
kívül a rendes rovat >k. Előfizetni lőhet, 
minden posta hivatalnál vagy, a kiadóhiva
talban (Wécs, Vl'e ári negyedévre 3 korona

Erzsébet napján.
Emtékbsrzéd: Tartotta Málray II Béla 
Nagyasszonyunk királynőnk 1 
Édeiscyánk Erzsébet!
Hu gyermekeid hala tolt szívvel se- 

regUttek egybe e Imlyett, hogy kegyelettel 
hódoljanak szent emlékednek.

Emlék I Oh mily kegyetlen e szó ha 
arra gondolunk, hogy hüsegiinkst halónkat 
rajongó szeretetünket imadasuukal immár 
csak emlékednek mutathatjuk he, mert hisz 
elköltözött körünkből fenséges magasztos 
szellemed ^királyi fankölt fölszenlelt sze
mélyed . . , ,

S ha erre gondolunk reszkető ajkunkra 
tolul a kérdést Miért? 1 Miért ?Merl a végzet 
a kér.élhetetlen a veszteségek megméthe- 
tétlen égivei szemben snindmkor könyörte 
len végzet úgy akarta! Isteni irgalmasság 
De hát miért akarta ?

Fölvetjük o kérdés’, mint kioltó száza 
tol * pusztába és néma csönd könyörtelen 
sit i cs ind ruá a vál i-z I

Oh kegyetlen végzet 1
J-Iat szunnyadt u gondviselés, hogy el 

rabolni engedte mindnyájunk Elás anyját, 
szivünk bálvány .1 királynénkat Erzsébetet a 
nagyol jóságost kegyest; a félreismert és 
soha m 'g ne n ismert magyar őrangyalát?

E kérdésre is csak néma c önd a vá 
lasz és a némaság a t« végzőied elárvult 
nemzetem, ki megtántorodol hitedben elve 
szítod reményedet mert nincs többé kit 
szerelned.

Miért oh miért kellő mindennek igy 
történnie ?
A kutató elme setét útvesztőbe téved a hit, 
a vallásos érzés megrendül látván az iszo 
nyu pusz'úlást, midőn egy nemzet a népek 
millióji elveszíti éd-s anyját. Te azonban 
dicsöült szellem imádott nagyasszonyunk - 
immár e szörnyű esemény okát, tudod mi
ért szólítottak el örzö ángy di állomásodról, 
mert tudod azt, hogy a baljóslatú esemé
nyek eme csodás forgatag:’!) ti árván egye
dül k.’ll megállanmtk megküzdöttünk s ha 
van jogunk az élethez: diadalt aratnunk.

Elhagyói, hogy megedzél. Elhagyói 
hogy lelkünket önállóságúik altul meg sezé 
lozd, oh mert te az urnák kedvelt szolgáló 
leánya látnoki lelkeddel bele pillantasz a 
sors könyvébe és forgatod a lapokat melyekre 
hűséges M igyaror-zágod jövője f-1 vagyon 
jegyezve, Te ismered a bokövotkezendö 
ségeke', te látod hogy n mizi'h <1 ellánlorodni 
nem fog, mert te. oh egyedül U tudod iga 
zán hogyha Isten velünk: ki ellenünk És 
Isten velünk van, mert te nagyasszonyunk 
édes anyánk Istennél vagy I

Óh ne fordítsd el fényes arczúlalodat I 
hii gyermekeidtől mert hiszen azt. is c-ak . 
te tud >d hogy nincs bennünk emun hamis | 
ság. hogy igazak vagyunk, hogy szivünk 
lelkünk színimig van hűséggé-.

Légy velünk, és imádj Istent életűink, 
hisz a mienk vagy in i is li íjongó szerein 
tünk nmn halványodott el irántad a ptsz'or 
kunyhóiul a fényes palotáid.’ áldja s-zen' 
neved őrzi, emléked minden Ilii fiad

A mimik vagy I A sziveinkbe zártunk, 
s Iliig magyar él haza áll; iinádatiiiiA kör- 
ny.:z E"’. -óbei, s-.unl as <z i.iyunk, nagy, .ki
rályné édes anya I .,,

Itt e helyen, mely u ked minden Idő
ben oly k ilv.is vo t n hol velünk éltél, ve
tünk érezlél — ós boldog vollá', itt fogad
tuk néked édes anyánk, hogy végső lohtJo- 
hűnkig niegiiHii’iuluiik ami <k a mik vallunk

akkor, midőn először öleltél anyai szivedre. 
Oh legyui áldva e szív I Legyen meg 

szentelve haló p ráb-in is. mint' a jóságos 
királyné a kegyes Erzsébet hű szive ! Isten! 
ntmzelek, magyarok Istene, úgy legyen! Ami n

i
I

tejek
teszi hogy a

l ‘’«8. sz tkv 1908
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir járásbíróság mint 
könyvi hatóság közhírré t 1. 
poiti magyar kereskedelmi bank végrehaj 
tatónak Dontli Venczel végrehajtást szén 
vedö elleni 182 korona 66 fillér lökeköve 
telés ős jár iránti végrahajtá i ügyében a 
gödöllői kir járásbiróság területén levő rá 
koskrresztur községben fekvő a rákoske 
reszlúi'i '484 sz tkvi betétben kiskorú Dont 
Amália, Lipót, József ét Mária nevén álló A 
+ 1 sorsz 4585,1 |y hisz ingatlanra és az 
azon épű’t do telekkönyvileg még . fel nem 
tűntetett házra az öiv Domh Venczelné 
szül Sch uidek Fáni javára C 9 Sorsz alatt 
bekebelezett özvegyi jog épségben tartása 
mellett azzal hogy amennyiben az ingat 
lanért ezen özvegyi jogot megelőző követe 
lé-ek kielégítésére szükséges 2 12ÖÜC0 kor 
vételár el nem éretnék az árverés az 1881 
60 t ez 163 § értelmében hatálytalanná vá 
lile s az ingatlan az özvegyi-jog fentarlásu 
nélkül nyomban elárverezendő , az árverést 
813 korona •zennel megállapított- kikiáltási 
árban elrendelte ós hogy a fenébb illegje 
1 ölt ingatlan az 1903 é v i dAe c z e m b e r hó 
2ik n a pj á n cl e 10 ó-rajkor Rákoske 
resztur községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiá'tá >i áron alul 
is oladalni fog

Árverezni szándékozók tartozunk az in 
gátién becsárának 10 százalékát vagyis 81 
kor 80 fillért készpénzben, jagy az 1881 LX. 
t-cz 42 § ában jelzett árfolyammal számituti 
és az 1881 évi november hó -1-én 8333 sz. 
a. kell igűzságügyuliniszleri rendelet 8 §-ában 
kijelölt ovadéki.épes értékpapírban ti kikül 
dőlt kezéhez letenni avagy az 1 881 LX.t. c 
170 §a értelmében i b‘áíimpénznek a biró 
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szu 
bályszerü elismervényt, átszolgáltatui.

Gödöllőn, 1903 ."évi október hó 18-án 
a kir. járásbiróság mint tkvi halóság.

Lukácsy, kir. alj. biró.

II-..,- t'»gy ism'c rei-éggel ’0IiIXVHOKOK korona havi fix fi/.eté-sel- '-©J * " As magas jutalékkal min
danütt minden városban nagy és kir köz
ségben kerestetnek egy. olyan uj p itentiroi 
zott czikk e'adásár*;  mely minden polgári 
és mezőgazdái háztartásban föltétlenül 
szükséges. Ezen ügynökséget mindenki, aki 
nők privát körökben ismeretsége van, mint 
mellék foglalkozást is folytathatja szabad 
idéjéb*  i. — Ajánlatokat .u j d o n s i> g 
19'18' jelige alatt Mosr.e Rdd-ilf ezéghez 
Bécsbe küldendők. (

^listill Cd e
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460 szám. -f«- 

Mindennemü koporsók kaphatók érez , ke nényfa- va y fényezett 
..zal.jok. ttirko'azoru.. 

; i személyzet iliszes egyen- 
i, — nyitót h ilottaskocsi vagy disze-

4-*
(I Ófából ktÁ-’bb-nanóbb méretben. Szemfötklek. virágok, 

vlaszuyertyiik szobábehuzdaok, ravatal-felalluas ■ ■
i-nlióbau a yvászkocsi mellett fáklyával, — nv 
sebb iivegkocíi, akár vidékre is, minden felszereléssel elfogadta’ik.

gyászjelenfések í óua aiatl elltészífieliielt

őnyT Ftmény 
•set lég 

800,000 márka
S»erene:« 
AI rttffétl

A nyeremény 
ált az állam 

_________  ______ w kezeskedik. 
Ftlhivás.a Hamburg-állam álfa| biztosított

nngy pénzsoFKjáfék 
iiyereeiéijveibea valé rá x»ételre in.lv sorsjá

ték bán

10 millió 856.562 má
lek4'4 mlndeaetetre kihúzva

Ezen vl,">n\pénzaorsjéiSk legnagyobb nye
reménye lagszeteneeéitebh ecetben 600,000 márka 
1 juta um á H,1 J '0 Mk.

1 „ é 880008 Mk.
I á 50009 Mk.
1 „ á MDO Mk.
I ,. á 40010 Mk.
1 „ á 850é0 Mk
1 á 30000 Mk
1 ayeromény 4 1080O0 Mk.
1 „ á 80000 Mk

I á 60000 Mk.
1 5, á 4(030 Mk
Á sorsjáték »>< őss

111,00’j- i és 58.705 uyersniényt 4« 8
jutáim ti agy h<*gy  a sorsjegyek telerésaének 
kirllbaliil biztesau nyernie kell.

▲ legvaltísslnftbb r főnyeremény as 1-sé 
esztály- an legszerencsésebb esetbea 50,000 m. 
a í. oexfály-ban 55.000 m. a 8-ikban 60.000 
in. aélkben 70.000 m az 5-ikben 75.0: 0 m. a 
6 ikbnn 80.000 sq a 7-lkben 300.000 mirka 
és a 800,0000 márka jiita'oinatfd egvAtt eset- 
eg GOO.O 0 márka, 

I Az első osztályra melynek híve
txlosxn ing megnllapittnt.nl . ;

•gy egesz eredeti sersjogy asnk 7 —• korona 
egy fél ., „ 3.50 „
egy negyed „ ,, ,, 1.75 .,

A kővetkcxA osztályokra szóló befizeté
sek és pótnyereményjegyzék a hivatalos ós ál
lami czlmerrel ellátott sorsolási terven láthatók 
melyet én kívánságra előre ingyen és franké 
küldők meg.

A nyeremények kifi«eté«e és elküldése 
gyorsan és a legszigorúbb titoktartás^ ‘íiollott. 
dlroké törtéaik.

Mindé i résztvevőuek a húzás után a hi 
vatalos nysrMiény liszt*  általánosan azonnn 
olkűldstlk.

Megrendeléseket utánvétté! \ .t. > t :<•' 
eléloges hokQldése ellenében teljesítek.

A megrendeléseket ké em — a kőuoli hu 
zásra tekintettel azonnal, do legkésőbb 
f»l)4 évi RQvtnOtr hó 21-lg bizalomaul

|

■'.hiúi 7 osztályban

4 nvor, é 80000 Mk
5 >i • 30000 Mk.
8 .. á létUU Mk.

18 >> * 10000 Mk.
4) .. 4 5(XX> Mk

1ÍX) W 4 8000 Mk.
160 .. 4 2000 Mk.

i. é 1000 Mk,
811 M A 400 mk,

74 M é 3) M'c.

id, HECKSCHER SÁMUEL
btwkháiéhoi Hainburgbia.

Dje’3 vüünydálejes kereszt vagy
nr’l’rn' B. B. sz. Gyógyit
OöiHí,^i és felüdit jótállás 
ritfjCett : kusxvéuy9 xrntr.a, 
asthma (nnhez léleczes), áhrut- 
lancág; ■iil;xűgás) nelicc h.r.l- 

e^GÍn, ttfec-e^sé'jj ét-,'ár*yts-  
sáf hór, f»<ifájás, migrén, 
. L> .Jj Íüí^cjIiZU) mluinini U.H.ÁKI 

be-cg, aki KÖMÖ7. ■». ké- 
»-• ~ jeh! 43 nnp alatt meg nem gyfgyuJ, 

vlt>h/.una|.ja a ....... ’ '• ' -----
ott kérem az

l

I

lanscig, 
tckotOhL. — 
idegbstecjsórpiél. A
SZÜ.c .Cin Álla! e. •' 7. ....... .
azonnal vl&a/..i<«a).jd a pénzül. Ahol mar eumnil svui 
Ikiszn Ht. c;t kérem az vi> készt lékemet r tijki 'érctr.i ; 
111‘ts V’i’v k gv. ’ődve kés ülékern biztos kjtlásár&l. 
A kis készülék 4 kor. A nagy kcszfJáA d kor.
könnyebb bet gsegukuei idült beic...8ége1md aikal- 

UKnlmnzttadó | mázandó. ;
A kö i ■ tiólicly szcikü d utánvctivl v'mp eló*

.. ! es li-'e1. el a he; cs külföld récére:

MÜLLER ALBERT itAlmfn-ule.a varok, cm

.

megnllapittnt.nl


ytúü & Shuttieworth

F á» J-tmi akik éa minden egyéb gasdaaAgl gépek.

legjobb aorvetÖgépek, 

•(ecakavágók, répavágók, 

kukorlcza-moriaolók, 

darálók, őrlő malmok, 

egyetemes acxél-ekék,

'Vz..

LAY.'.’K 1

Amerika

•o*ce»eeeeee»e«e

’ s-i?

neiigazduigl gyárosok S) BlldapCSl 
által a legjutányosabb árak mell tt ajánltatnak:

Váczl körút

Loco.i’.oail és gözcséplőgép-készletek
továbbá Járgény-ceépldgápek, lóhere ceéplök, tieetltó-roBták, konkolyoaók, kaeaáló- és arató* 

gépek, síénagyOJtttk, boronák.

Columbia-Driir*

késztetés árjegyzékek kívá
natra ingyen és bér mentve 

küldetnek.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 
loeomobil- és cséplőgép-gyára.

> e

Legjobb, eykiadósabb és azért a egolcsobl)

Z A P P A N.

Mindenütt kapható!
eődőllít Erzsébet könyvnyomda.

SZŐLŐLUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben 

föld és hóm k’a ajon.
Erro azonban nőm mind *n szőlőfaj alkal

mas, (bár mind kúszó természetű) mert nagyobb- 
rósze ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan 
nem értek el eredményt eddig. Hol lugasnak 
alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják 
házukat az egész, szőlo* ‘rá» idején a legkitűnőbb 
muskatály és más éd»s szülőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt megterem s 
nincsen oly ház. melynek fa melleit a legcseké
lyebb gondozással felnevelhető nem volna ezen
kívül inas épületeknék, kerteknek, kerítéseknek 
stb, a legremekebb dísze, annélkül hogy leg
kevesebb helyet is elfoglalna az. egyébbre hasz, 
nálhate részekből Ez a iegháládatosabb gyü
mölcs mert minden évben terem.

A fajok Ismertetésére vonatkezo színes 
fénynyomatu katalógus bárkinek ingyen és bér
mentve küldetik meg aVi cz.iinét egy levelező 
lapon tudatja.

Elindulás Havrehől 
minden szóink fon Me
net'egyek a

Franczia llnle által 
Jó és gyors u ázás. Ki
tűnő ellátás, beleértve, 
bor és liqeur Kőzelebl i 
értesítést ingyen és bér
ment ve nyújt a 
Franczia llnie. Wien, 

Weyringeruisse 8.

Pénzt 
sok pénzt, 

lmonként 1UD 
koronáig h eresbe 
mindenki tisztossé 

ok-ien minden szak 
ismeret nélkül

Küldje he szimat 
975 jelige alatt a kő 
v étkező czimre ; An- 
n ,nce '-Abteilung 

dea ,,Merkúr" Mán- 
heim. Meerfeldstr.

Vadászoknak nélkülözhetetlen
n most megjelent

VADÁSZMESTERSÉG KÖNYVE.
(S/nkvadász a gyakorlatban.) 

Irt.i ■ Lakatos Karoly
Nagy b° rétü al.ik. 544 oldal, festőművészek 

és tudósok számos rajzaival
Ára fűzve 12 korona, fél bőrkötésbe n 16 korona 

A pénz elöleges beküldése után bérmentve szál 
litia a kiadd; ENDHfiN'YI IQIir. könyvkereskedése 
SZEGEDEN

Mtd. dr Traub József
gyomor por a a

Sastricin
orrefilofi wuritffdlva és 

kipróbálva.
ember, különfólo gyomor é« 

11 nsittatott h 
Trnuhfuóli 

i u án 
már röv.d idő után

tön ős lm/: mns ibb hnsz.iii álnál 
gyomor ős hélhnj-dc n len Ir/.tosnn 
inelvok edd g minden szerek ttllt'ii 
A Ia8tricin m*m  liiishaj'.. %zer, 
'Zékelésl |ti el lesi n sz.nl) luv./*H* 
pro'peklu-ok á lal Orvos 
minin Kiiplintó n »

Ezor és ezer 
bélbhjok minit szigorú diétáin 
mi életük megkeserítette A dr. 
■■stricin gyoinorporáiink haszmilata 
ezén diéta bo'artá-ii i..... - --
teljesen fölöslege.. Betegeit, •<>•< erejüket du 
áplálkozás folytán nyerhetik vissza, azt az. 
Gastrlcln használatával tökéletesen elérhetik

Gastricin ha hatos szer a Kör bajokn*  
un m gyomorgörcs i öfögés, esikarás, gyomor 
fájás, hátivá’, götcsők, undor'dá*  és s<é 
reki'dé-nél, főfájásnál könnyítés folytan rö I 

krónikus 
hnt. * 

állottak 
a zár a 

B ivebhst 
úriknak ingyen 

,. .több gvégysrerlnrli ■ >i.
Főraktár Salvator gyógyszertár, Fez»»ny.

Nagyban kapható droguista üzletekben. 
Nagy doboz 3 kor. Kis doboz 2 korona, 

Bérinerlvo 0, ajánlva 4ö fillérrel drágább.


