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Pársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
Előfizetési árak:

Egész évre . 8 kor 1 Negyed évre . 2 kor.
Félévre . . 4 , [Egyes szám ára20 flll.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Aszódon

Felelős szerkesztő Nyiry Lajos
Hirdetések: 

egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 
sora fin fillér. Előfizetőinknek nacr árkedfetméiy

Kártyaszenvedély.
Panaszkodunk, hogy rosszul megy 

a sorsunk. Népünk nem élhet, nincs 
keresete.

Pang az ipar; pang a kereske
delem, nincs dolga ügyvédnek, mér
nöknek, orvosnak. Ma az államhiva
talnokok mozognak, holnap itt, vagy 
ott sztrájkolnak a magánvállalatok alkal
mazottai. Szóval nincsen megelégedve 
senki a sorsával nagy Magyarországon 
és legkevésbbé vannak megelégedve a 
mi szükebb körű hazánk Aszód 
lakósai az állapotukkal, sorsukkal.

Azt azonban konstatálhatjuk, hogy 
oly kártyázások, oly magas összegű 
vesztések egy-egy kisebb vidéki helyen 
alig történnek, mint itt nálunk, 
Aszódon.

A kártya szenvedély — e minden 
fogalmat fölül múló elharapózása már 
magában is abnormis állapot, de köny- 
nyen lehet megrontója örök időkre 
társadalmunknak I

Hisz nálunk a napi szórakozás 
eszközét képező u. n. társas kártya

játékok pld. alsós, piké, tarokk stb. 
oly magas alapon játszatnak, hogy egy 
egy fél vesztesége 10—20—30 koro
nát teszen ki a leszámoláskor. Alig 
hisszük, hogy meg ne érezné a vesz
tes — e ráfizetést esetről-esetre.

A ferbli és 21-es partikról ne is 
szóljunk. Ezeknél százasokba megy 
a diferenczia.

A mai viszonyok mellett az a ke
reskedő, vagy iparos, de még az inte- 
ligentia tagjai is alig hisszük, hogy 
meg ne érezzenek egy-egy ily veszte
séget.

Természetes dolog, hogy a vesztő 
kártyás veszteségét ily képen csak csa
ládja és a társadalom érezheti meg 
melyeknek nem hozhatja meg azt az 
áldozatot a kártya miatt, amelyet tőle 
joggal elvárhatnak.

És itt van a prognózis első jelen
sége; a kártya romboló hatása társa
dalmi életre 1

De ez még a jobbik eset.
Itt még a magáét vesztette el a 

kártyázó!

De hány esetben csábit a kártya 
bűnre, hány esetben történik meg az, 
hogy máséhoz nyúl veszteségei fedezé
sére a kártyás!

Hol itt, hol ott üt ki a szeg a zsákbói!
Szinte félünk már egy-egy nagyobb 

szabású kártya partié után, hogy 
ki lessz az áldozat. Nem-e olyan egyén, 
aki a becsületét kártyázta el! Hogy 
nem lessz-e büntető eljárás a kártya 
partié folyománya!

Ki nem látná be ezen állapotok 
abnormitását!

És ki nem igyekezne ezen betegség 
— mert hiszen az, — gyógyítására?

Kötelessége, és pedig becsületbeli, 
szent kötelessége minden egyes polgár
társunknak az, hogy egyeseket: bará
tait, ismerőseit, akikre hatni képes, e 
vészt hozó szenvedélytől vissza tartson!

A gazdag ne üljön le nagybani 
kártya játékra olyan felebarátjával, aki
ről tudja, hogy a vesztés tönkre teheti, 
vagy az csak terhére is eshetik!

Ezt hozza magával az igazi ga
valléria ! Csörgő.

T A R C Z A. Emberek.
És fel akart emelkedni, de erejének 

fogytán volt. Hörgött, érezte is, hogy itt a 
végórája. Összezúzott feje a villamos vágá
nyon nyugodott, egyik lába az árokba lógott. 
Az eső lassan hullt alá és a vérnyomokat 
szétmosta.

Arra botorkált egy nyárspolgár, ki ijed
ten felkiáltott, midőn megbottlott a vonagló 
testben. Majd gyújtót vett elő és látta, hogy 
a szerencsétleu felemeli fejét. Valamit akar 
mondani. Demeter . . . nyögi, aztán leha- 
nyatlik feje. Nagyot hörög és a küzdelem 
befejeztetett. Meghalt. A polgár rohant a 
legközelebbi rendőr-állomásra bejelenteni a 
titokzatos esetet. Gyilkosság, nyoma alig van, 
hacsak a Demeter név nem az. Megkezdő
dött a nyomoz..:.

A halott zsebében nem találtak semmit, 
miből különösebbet megtudtak volna, mint 
nevét és lakását, a pisztoly ott hevert mel
lette. Rági fogás, mondá az ügyeletes rendőr
tisztviselő, félrevezetni az öngyilkosság lát
szatával. Elfogták Demeter Jánost. Az ő ne
vét ejtette ki a szerencsétlen utoljára, bizony- 
nyára ő a tettes. Hisz oly rossz viszonyban 
voltak. Demeter udvarolt a leányának, ez 
szerette is a fiatal embert, kit azonban apja 
gyűlölt. Ki is utasította házából.

— Csak nem adom neked leányomat? 
Neked ? Ki vagy te ? Leányomra mered vetni 
szemed? Gazdag embernek szántam felesé
gül. Ur, ha öreg is, de évei nagy számáért

kárpótol az aranyai nagy száma. Menj és ne 
lássalak többé.

Demeter Jánost elfogták, börtönbe zár
ták, hiába tagadott, hiába esküdözött, hogy 
nem ő a tettes.

— Hát ki?
— Nem tudom 1
— Majd rábizonyul és annál súlyosabb 

beszámítás alá esik tette, mert megnehezítő 
a vizsgálatot. Ez a fenyegetés sem hatott. 
Demeter nem akarta bevallani tettét.

És a leány várt kedvesére. Nem jött. 
A leány várta apját. Nem jön. De megérke
zett a hir, apjat összeri ncsolt koponyával 
lelték, a pisztoly, melylyel a gyilkos végzett, 
az árokba hevert, kedveset peuig elfogták.

— Jóságos Isten, hatalmas Ur! Miért 
büntetsz ily súlyosan? Hát bűn a szerelem?

Egy levélre esett tekintete. Az asztalon 
hevert, Demeternek czimezve.

— Hátha mégis ő a tettes? Nem, nem 
hihetem. Apám gyűlölte, de ez nem bizonyí
ték. Hátha ... ez a levél ... ez bizonyí
tana ... és vesztét okozná ? Nem megyek 
hozzá nőül, de megmentem. Megakarta sem
misíteni a levelet, de nem merte, nem volt 
elég lelkiereje. . . .

Keblébe rejti.
A temetés után megjelentek a végre

hajtók. Sok adóság maradt hátra, holmi ke
vés volt. A leánynak meghagyták ruháit, ágy
neműit, a többi elvándorolt. A leány tovább 
is bejárt a varróműhelybe, ezzel tartá fenn 
magát és sokat sirt.

Egyik napon meglátogatá kedvese védője.

Koldus leány.

Szegény kolduslány áll az utczasarkon 
Apró csemete nyolcz éves talán 
Remegve nyújtja fázó kis kezét: 
„Árva vagyok meghalt szegény anyám."

Mellette halad emberáradat.
Jól öltözött sok czifra úri nép; 
Nem veszi észre a fázó leányt, 
Büszkén lenézve, hetykén tovalép.

Szegény ember jött kérges nagy te- 
[nyérrel] 

— Nem is köszönti őt — felé siet, 
Egy két garast apró kezébe nyom: 
Hálálva, könyezve köszöni meg.

Gondolkozik a lány s zavartan áll 
Továbbra is az utczaszögletén: 
Az a szegény ember gazdag talán.
S a jól öltözött pedig szegény? . . .

E. Erdély Dezső.
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A >.iu Viiiai'.: és Aszód.

\ gödöllői járás minden egyes
k. ■ <gét közelről érinti a Vácz-—Gödöll ű 

Budapesti helyiérdekű villamos vasút 
ügye.

Nem csak azért érdekel az ben
nünket közelről, mert a s emély for
galmat 1: nyebbi. teszi 1;. 'cgfő- 
képen azért is, i;.i . ■ iaczm.x.taK o? 
területeket szerez meg, melyek eddig 
a távolság és a rossz közlekedési vi
szonyok folytán ; t I el voltak zárva s 
igy hivatva van , i t gy közgazda
sági életünkbe új \ c. ..eringést hozzon.

Egy község van talán csupán, 
Aszód, mely veszíteni fog valamit je
lenlegi túl nagy piaczi forgalmából az 
által, hogy a villamos vasúthoz közel 
fekvő községek áruikat inkább elvi
szik a villanyos vasúton Váczra, Gö
döllőre, vagy Budapestre, s inkább 
ott fogják beszerezni azután szükség
leteiket.

Ez kétségtelen vesztesége lessz 
az aszódi piacznak, de valószínűleg 
nem lessz ez sem oly nagy, hogy 
elviselhető ne volna. Hiszen csak egy 
két kis helyiségről van szó. Az aszódi 
piacz c: meg sem érzi.

Ezzel szemben a váczi kereskedő 
szívesen el fog jönni az aszódi buzáér, 
tengeriért stb. Gödöllőn át, ha gödöl- 
lőig villamoson teheti meg az utat.

Szóval élénkülni fog az aszódi 
piacz is és igy a mit a réven elvesz
tünk, meg fogjuk nyerni a vámon.

A teher rzáilm's is olcsóbb lessz, 
meri rövidebb utón lölfenik Gödöllő
ről akár Eueiapestre, akár Váczra és

ez is élénkíteni fogj*'  Aszód és vidé/e 
árú forgalmát.

A haladás tehát nem hozhat 
reánk hátra ,yt, csak előnyt és igy csak 
üdvözölhetjük ;:-t, — daczára annak, 
hogy talán közvetlen hasznát ma még, 
első pillám r.em látjuk.

Tény az, hogy Gödöllő óriásit 
fog vele haladni. Villám világítás, asz
falt, járda villamos vasút és kész a 

Ty város.
’ Ti.; járási központ, mintegy pre- 

dcfiim .- is látszik lenni — e hala- 
á;t.; : : i.vgy mi iőic Aszód vedéinek, 
<_, ne maradjunk, arra kell törekednünk, i 
hogy mi is kapjunk Aszódra egy I 
szárny vonalat.

Meg vagyok győződve arról, hogy 
a vácz—gödöllő—budapesti h. é. vil
lamos vasút intézősége külör.te.; maga 
fog erről annak idején gondosktxmi, 
mert ez összeiifg egésséges üzlet 
politikájáé..!, imlel-lcjtcsziésével.

Aszódv. éki gazda.

— Mondjon el kérem mindent, mondja 
meg, hogy kedvese volt-e a gyilkos, mond
jon akármit, csak igazat 1 Beszéljen 1

•— Beszélek I És elő'. ette keble rejte
kéből a levelet.

— Itt van. Talán Demeter halálos Íté
letét adom oda, de meg kell lennie, nem 
mertem elolvasni, r.ci.. mertem megs-m- 
misiteni.
.ügyvéd idegesen feltépte a borító

im:. erei rendkívül hevesen lüktettek miala'i 
a sorokat átolvasta, l 'elugrott és elrohant. A 
le. in remegve nézett utana, majd leült és ■ 
bősz zan zokogott.

Az eskilüiszék megalakult. Bevezették a 
vádlottat. A védő szót Kért.

Tekintetes Esküdtszék! Mielőtt meg- | 
kezdenék a tárgyalást, engedjék meg, hogy | 
felolvassam ünöki.zk a meggyilkolt utolsó I 
levelét, melyet kézi menüi a szörnyű tett ' 
megtörténte elei'.', in. Közjegyzőileg hitelesít- ' 
teteti, i tússzá ként k közbenjárásával, hogy ez 1 
az ö Írása. Hallják tehát:

„Kedves Demeter Öcsém 1 Meggondol
tam a dolgot, napjaim megszámlálvak .... 
Neked adom a ie.nyt. Vigyázz reá. Köny- 
nyelmü voltam, rossz inra tértem, adóssá
gaim agyonnyomtak. Leányomat gazdag, 
öreg hitelezőim egyikéhez akartam adni, de 
az mást is akart, hogy elkotródjam e hely
ről, hogy ne kelljen eltartania. Én. kotródon! 
is . . . de utolsó gondolatom a tiétek, vi
seld árvámnak gondját."

Halk moraj ütött végig a termen.
Az elnök a tanácskozás után kihirdeté, 

hogy Demeter szabad.
Demeter nem érti — bambán néz körül.
Az elnök szól:
— Nem érti I Szabad I Elmehet 1 
Demeter megszólal :
— Hát mégis derék ember volt I

Balázs Dezső.

Márczius 15.

A gödöllői járásban csaknem min
den község készül megünnepelni már
czius 15-ikét. Gödöllőn, Túrán, Pé- 
czelen, Aszódon, Isaszegen, Versegen, 
Rákos-Kcreszturon, Rákos-Szentmihá- 
lyon, szóval csaknem minden község
ben foglalkoznak már az ünnepély 
előkészítésével. Gödöllőn már 

| meg van állapítva a program is, mely 
a következő; délután 3 órakor gyüle
kezés a polgári körben. Innen indul a 
menet a tűzoltó-zenekar zenéje mellett 
zászlók alatt a Petőfi-térre, hol az ün
nepély lefolyni fog. Első szám a da
lárda éneke. Utána az elnöki megnyitó 
beszéd következik, melynek végeztével 
ismét a dalárda fog énekelni. Ezt kö
veti a „Talpra magyar" elszavalása. 
Utána a dalárda ad elő egy hazafias 
dalt, mellre az ünnepi beszéd követ
kezik. Azután a dalárda éneke és a 
Petőfi „18*18  márczius 15-én“ cziiníi 
költeményének elszavalása következik. 
Az ünnepélyt a dalárda éneke zárja 
be. Este bankett lesz a polgári kör 
helyiségében.

Igazán magasztos dolog — e já
rás közönségének — e hazafias maga
tartása s egyszersmint nagyjelentőségű 
is jelenlegi szomorú politikai viszonyain!: 
között.

Értekezlet. A hatvani polgárság népes 
értekezletet tartott f. hó 4-én d. u. 5 órakor 
a városháza tanácstermében márczius 15-ének 
mikénti megünneplése tárgyában. Az érte
kezlet elnökéül Csépány Géza választatot; n,P,r. „ vc-c.írArc pcdig Keise,.

>• .1 .. . lett fi,. Az ünnepély programja 
j miden lett megállapítva. Az összes 
1 iek KTés-ci felkéretnek dékíoit isteni 
s dv» megtart.;árc. A város elöljárósága 

le k. étik, hogy r.z ünnepélyt a közönséggel 
i t. nmzklövósc'mcl tudassa, s a honvéd s;:ob- 

i' . midit-: iái. dalárda megkerestctil:, hegv 
r ■.; vég éti ünnepélyen. D. u. 3 óra'.A’r 
g. ü.lekeziT :. w.rosháza előtt. A honvéd sir- 
n .1 beszédet tart Papp József alkalmi köl
ti uiényt szaval Rieger Árpád a honvéd szo
bi rnál Csépány Géza elnök mond beszedet, 
az ünnepi szónoklatot Hinterrökker Sándor 

| r. kath. s. lelkész mondja, szavalatokat Tóth

B'T és Csányi János tartanak. — G órakor 
. pcio..ri iskolai „Bajza-kör" ünnepi hang
versenye lesz. Este bankett.

Karczol átok.
R<ikosp«irti levél.

Minden halandó és veszendő a 
földön. Semmi sem tarthat örökkön, 
mint mondá azt egy érdemes czipész 
arra a nagy feljaldulásra, hogy az 
általa pár perez előtt hazavitt uj czipő- 
nek az első felhúzásnál leesett a sarka.

Az enyészet és megsemmisülés 
áldozata lett a fiatalok sport egylete 
is, mely a múlt évben az első jégen 
tartotta keresztelőjét, s az első olva
dáskor teiték rá szemfedőjét. Nagyon 
kár az Istenben megboldogultért, mert 
tagjai csakii; .cly szoros viszonyban 
áiltak egymássá’., akárcsak a legházsár- 
tosabb házastársak.

No de ha temet a pap keresztelhet 
is. A világ rendje úgy hozza magával, 
hogy hézag sohse ne maradjon. A ki
múlt egyler örökébe egy friss egylet 
kp, s ki tudja ne.n-e több jogosult
sággal a hosszú élete?

Az uj egylet a Pfuj! egylet 
lesz. Czélja a világi szokásokat refor
málni, a társadalmi rendet a viszo
nyokhoz képest átalakítani. Tagjai 
lehelnek, nem, vallás és korküiömbség 
nélkül.

a) kik nagyokat szeretnek mon
dani.

b) kik a nagyot mondás következ
ménye elöl egyszerű letagadással 
igyekeznek megszabadulni.

c) házas emberek, kik más fele
ségének adnak éjjeli zenét.

Egyébb programinja az uj egye
sületnek nincs, de mint látható, azért 
elég jogosultsággal bir, hogy a társa
dalomban méltó helyet követeljen a 
maga részére.

Csalán.

I!ll< lí K.
Villamos-vasút. A vácz—gödöllő— 

budapesti helyiérdekű villamos vasút ügye 
közeledik a megvalósulás stádiumához, Mint 
illetékes helyről értesülünk, az építést már 

I ez év júniusában meg fogják kezdeni az en- 
I gedményesek. Egyelőre azonban csupán a 

tovonai lesz kiépítve s a gödöllői belső for
galom lebonyolítására tervezett szárny csak 
a fővonal kiépítése után fog építtetni. 
Az építés megkezdése eddig azért szenve
dett halasztást, mert a stratégiai szempont
ból is rendkívül tontos vasút terveit a közös 
h:.c.., .iii.sieiiuiu . i.anulntányozás végett 

1 icir.éi.ue .s azok tői. ú egész télen át 
át taigyaiásokat folytatott az engedménye
sekkel. Most azonban már sikerűt a terve
zőknek az aggályokat eloszlatniuk és' igy mi 
sem áll a kivitel útjában.

Nyilvános számadás. Rédl Károly, 
Gödöllő egykori bírája részére, kinek mind
két lábát amputálták s jelenleg is nagy nyo
morúságban fekszik az egyik fővárosi kór
házban, ’rill József ur, e ykori barátai és 
ismerősei Imrében gyűjtés:'rendezett, mely
nek eredménye a következő volt, adakoztak ; 
Prill József 3 kor., Eekeie Imre 4, Deutsch 
Sámuelné 4, Koncz János 1 korona, Dinyés 
János híré 3 kor., Czirer Béla 1 kor., Ká
rolyi Nándor 1 kor., Tóth Zsuzsána 2 kor., 
N. N. 1 kor., Majer Gyála 1 kor., Kapczy 
Vilmos 2 kor., Gönczi Benőné 60 fillér,
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összesen 23 korona ol) fillér. További ado
mányok Prill József inhoz Gödöllő kül
dendők.

Baleset. Folyó hó 3-án God<"ii..n a. 
Ilka-majorban szerencsétlenség történt. Forr.) 
András béres jobb kezeféjét a szecskavágó
gép szétroncsolta. Első segélyben Tegze 
Lajos palotaorvos részesítette, még csütörtök 
este beszállították a Rókusba.

Sakkverseny. A gödöllői tanuló-ifjúság 
április hó I-ső felében a „Gödöllői Polgári 
Körben" két fordulós sakkversenyt rendez. 
Nevezési dij 1 korona. Nevezéseket elfogad 
a sakk-verseny rendezője Valter Miksa na
ponta d.-u. 3—6 óra közt.

A hold ellenségei. Minden gklöllöi 
ember halálos ellensége a holdnak! Nem 
mintha nem szeretné a világosságot. Sőt el
lenkezőleg! Épen: mert szereti. A gödöllői 
elöljáróság ugyanis a világért sem gyujtatná 
meg az utczai lámpákat oly időben, amikor 
a 100 esztendős kalendáriom szerint verő
fényes holdas éjszakának kell lennie. A hold
nak pedig olyan kaczér a természete, hogy 
az esetre, ha felhő borítja el, cserben hagyja 
nemcsak a 100 esztendős kalendáriumot, 
de még a gödöllői előljárósságot is és nem 
világit I Ezért jártak Gödöllő jámbor polgárai 
az elmúlt héten már este hét órakor korom
sötétben és ezért haragszanak mosta hold.a. 
Pedig hát — mint e sorokból kitűnik — 
nem a holdra kellene haragudniok.

Uj ipari vasút. Szombaton, — e hó 
5-én — d.-c. 10 órakor volt meg Mátyás
földön, a Frey-féle fatelepre bevezetett ipari 
vasút mütanrendöri bejárasa. Ez alkalommal 
a vármegyét dr. Heyder Ödön tb. főszolga
bíró képviselte. Az uj vasútvonal a Buda
pest—czinkotai h. é. vasút egyik elágazása.

Eljegyzés. Weiner Lipot aszódi keres
kedő, eljegyezte Wasserman Hedvig kisasz- 
szonyt Velsiczröl.

Mulatság. A gödöllői izr. nőegylet 
alapja javára f. ho 12-én Gödöllőn, az Er
zsébet szálló termeiben rendezendő mulatság 
programja a kövtekező: I. Mandelssohn: 
„Rondo capriciosó" zongorán előadja : Risz- 
tics Valéria k. a. II. Duette részlet a „Va- 
rázsfuvolá“-ból, éneklik: Basseviís Erna k. a. 
és Juravetzki Nándor ur. III. Romancze, Tittó 
Mattéitól, énekli: Balázs Etelka k. a. IV. 
Petőfi a Hortobágyon, melodráma, szövegét 
irta: Várady Antal, zenéjét szerző: Kun 
László, előadja: Dóry Emil úr, zongorán 
Risztics Valéria k. a. hegedűn Balázs József 
úr kiséri. V. Gounod : Valentini imaja (Rész
let a Fauszt operából) énekli: Jurveatzki 
Nándor ur. VI. Mandelssohn: Madarak bú
csúja, duette, éneklik: Balázs Etelka k. a. 
és Balázs József úr. VII. A „Komikus" mo
nológ, irta: Kiirthi Emil, előadja: Dóry 
Emil úr. Vili. F. Halevy „Zsidónö" c. ope
rájából Recha dala, énekli: Bassevits Erna 
k. a. Az egyes énekszámot zongorán kíséri 
Risztics Valéria k. a.

Verekedés az utczán. Kedden — e 
hó 1-én épületes dolognak lehettek szem
tanúi Aszód főutczáján a járo-kelők. Túrák 
Gusztáv, Pázmáudi József és Győző, Borosi 
János és Kiss Mihály verekedtek össze, trá
gár szavakkal illetvén cs szidalmazván egy
mást. A botrányos esetnek — melynél csak 
a híres aszódi rendőrség hiányzott, — Túrák 
Gusztáv lett az áldozata, ki súlyos sebekkel 
borítva maradt aküzdtéren. Az esetet a csen
dőrség j .'lentette fel.

Pogácsát loptak. Nem valami jóra- 
való süteményről, hanem csak 100 korona 
értékű repczeolaj pogácsáról van szó, melyet 
Aszódon Polacsek Henrik kartalai uradalmi 
intéző kocsijáról loptak el. A tettesek, — 
mint a rendőrség kiderirette, — kartali és 
aszódi legények voltak, számszerint öten, 
Márton István és társai és Smelkó Mária 
nevű leányzó, — kiknél a lopott holmi 
is megtaláltatott.

Megltlák a borát. Siroki János vácz- 
szentlászlu. c.i da nem adott bort a mula
tozó legénységnek, hanem amint látta, hogy 
már úgyis többet ittak három csöpnél, be
zárta a ,'J literes kancsót úgy, amint fel
hozta a ; i tczébői a pitvarba. — A jókedvű 
legények azonban túl jártak az eszén, be.e- 
szitették a pitvar aj.ot és elvűtek n bort

kancsos'/.l, mindenestül.
m. . a bíróság elölt foej.-.k
kö e'iuénet.

Uj közjegy
.i,-. - Tisza Füri u< i. ’
siteti, mely iHiiki' I'' ■ ' 
meg. .).■ íij közjet,/.' • ’ 
budapesti kir. közjegy’.. • b b ! 1.

Országos vásár.i 'i.zi s. .
1 ben az országos vásár f. hó fi. <■, -. ,
I tartatik meg. E vásár annyiban bii iánk ! ■ 

tossággal, mert gazdáink részi szoktak mit ■ 
venni s ott szerzik be tavaszi szükségleteiket

Gazdák ha tia~.- terméshez ukn-- ! 
r.ak jutni. Mautner féle magvakat vessenek. 
Idei árjegyzékét, mely 22o oldalra t. : ■ l. 
Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkercs- 
dése Budapesten. Rottenbiller utcza 33, min
denkinek ingyen megküldi. A kitünően tisz- 
tott, legnagyobb czirakénességgel biró fajtiszta 
magvak árai alacsonyak. Különöseit fülem- i 
litendők az impregnált takarmányrépamagvak . 
és a legnemesebb gabonafélék dúsválasztéka. !

cK?.fjiik Ncustsin Fülöp XV. hashajtó-piruláit, 
melyek evek óta khünőeknek bizonyultak e« előkelő 
orvosok áltaJ könnyű hashajtó- és feloldó-szerül 
ajánlatnak. — E^p dobos <15 pirult) 30 íiUer.

Minden gyóíry««erUtrbitn kapható. 

Neustein-féle gyógyszertár. Becs, l„ Plankengasse 6. 
■■■UKL_ _ ■

ah wjmiOT'' 

beszar ese elfitt le 
’v.za wl

7 J. Fii'
; fí ber: nniuek-gyárátó

ozso- y 
árjegyiéket, mely 

"H/eállitott
* • UftVClt'Beket tattal- 

inu|{liosalni.
n kisjcHjjálAe I 

I 

jó anyaj I

udvari szállítója,
a nnrr.r t s inas nagy vállalatoka mag)j a.i,. -

BUDAPEST, V., VÁCZI-ÚT 6.~SZÁM.

[
VIDÉKI TAIARÉKPÉNZTÁRI 

RÉSZVÉNY ERRE,-----
«onaj uo tBK nk, Ati. ampa fimokha 

KÖLCSÖNT —— 
t illír, KtITniII TllíXiflZITÉEl rintYCLKI KlkklTT 
4 jp-rn. VX’.AOOSXTASUNK INaY F.N EB

i®5 HECttT BANK1IÁ2
’ BUP/' PEST, FERENCZltKTtRE 6. -_JL
farul — ■■ iiiiii r .1 ■■■mii i mis

Cde
+♦ temetkezési vállalata 3ÖDÖLL0 Vaczi-utcza 460. szám.

Min.i nin-iiiii koporsok .< .p . ■ <■/ . . lényf.i- vagy fényezett
d ófából kisebb-n .gyobb mer tbeu Szeinfo i c-. v ■ , k. szalagok, sirkoszoru ; 
riaszgyertyák s/.ob i'Miuz .s >k, r..vi -f Iái i zemélyzet díszes egyen-
rut-ábin, a gyász, oc i Ml :i mk'yav.il. nyitót h.lotlaskocsi vagy dísze
sebb üvegkocsi. akár vidé ’• is, mí.i n f ilszere ■ ssel elfogadtalik.

(ayasijelenieseh I oi-u uIa11 elhés illetnek

CLAYTCN & SHUTTLEWORTH
I iULClei pest, V«ie...t«U'brút.

által a IcgjutJnyosabb árak mellűt a, .: li..t- 1.:

Loc o m o b i I és gö zc s óp I c gé p e k, 
szalmakazaNMk, járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők, tisztító

rosták, kon'a. yozók, kaszáló- és aratógépek, szénagyüjtök, 
boronák, 

sorvetőgépek, Plánét jr. kapálók, 
szecskav-.gók, répavágók, kukoi icza-moizsolók, darálók, 

őrlőmalmok, cjyetemes aczél-ekék, 2- és 3-vasu 
ekés és minden egyéb gazdasági gépek.
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Gyár NYERGES-UJFALU (Esztergom m.) Sü gönyczim Eternit Bu lapost. Telefon 12 92 Gyár VÖCKLABRUCK Fel ö Ausztria.

ETERNIT-PALA HAT^GHEK LAJOS SZAB
glpusztifhatatlan, könnyű tetszetős olcsó és tűzálló tető-fedőanyag.

Elsőrangú referencziák. Jótállás. Évi gyártás 1500 kocsirakomány. Kérjen ismertetést
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fJeVcsnjegyei A grú r- a ka ré kp é n ztá r részVéy társaság égerben.
Van szer ncsóijk ériesiieni, hogy a Bankíizl. I összes ága-.-id melleit a b'ztosi ó Üzlete' is felvettük műkö

désünk körébe s a búd .p ml n szék ló

vezérképviseletet nyertük el.
püy élet-, mint tűz és jégblztositási ügyekben a legjuíányosabb díjtétel ; III Ima zása 

midié.I, a ^nagyobb készseggel állunk a t. közönség rendelkezésére.

fr-IeVesmegyel A.örár-;f akai's kfyénztá • r szV nyt irsa sag.

500 irtot
fizetek an-ak. ki a Bartilla-fog/Izének használata 
mellet1 üvegje 35 kr., valaha i-mét fog'ájást kap, 
vagy aia bűzlik. lEranco kíildé sc| kii ön [St kr )

• KT1I. A-WINKLER EDE WIEN 19 1. > inmer- 
ga se 1 |- • 'aktái Tulok .1. BUDAPEST, Király ntcza 
12 Kapható mi' d n győgysze.rtárb n. — Csakis
BA Rí I I.A-E' <(iVÍZ” kérendő, Hamisifá-uk l»eje- 

lenté>e jd iiitalmaztatik Oly helyekre, hol m m 
kapható, b rmentxe küldök 7 üveget 2 frt 60 kiért,

SZÓLÓLUGAST
ültessünk minden ház mel é és kertjeinkben 

föld és homok'aajon.

Erre azonban nem minden szölöfaj alkal
ma-:. (bár mind kínzó természetü mert nagyobb 
ré>7e ha megnő is. t rmést m m hoz. e ért -•<>• an 
i in éltek .1 eredményt eddig. Hol lugasnak 
a kalmas fajokat úliettek. a/ok bőven ellátóik 
I; iz.nkat az egész. s/őlöéré- id- jón alegkit üllőid) 
muskatály p< i. a- éd- < szőjék <1

A szőlő hazai.libán minden'ilf megterem S 
nincsen oly h »z. me ytmk fa mellet a jegeseké
it óbb gondoz i<sal fe.'iiex elintő mm volna ezen
kívül más épülnek né . l-e-teknek kerítéseknek 
stb. a legreineki Eb d -ze. anmdkül hogy kg. 
ke ex. Id) |ml\vi is elfoglalna rz. egyébbre ha-z, 
nalliate r szekbő. E- a ieghaláilate-abb gv i • 
:• öles mert minden övben erem.

A Erők Istm-rt- le<ére vonatkezo színes 
|en\ nyomain katalógus Imiidnek ingyen és bér- 
niei.tve I űldetik meg aki rzimét egy livelo/ő 
lapon tudatja.

Czim :

dlfki d<" szüliiiill\íniylde|iNnn-l\;Í!!yii, n. p.Szílídyliiil

NpIipv 1pit7ps köhögés, Iégzöszer- Atuez regzes, Vük bánt,imánáléi- 
sörangn o-vo-i .-z .kh-kin élvek ajánlj dl 

az I. számú Józs^f-t,)p|e.>I.
Székrekedésnél, tulhrrásnál, omésziésl zavarok

nál és mint vér tiszti r ót a
TI. s-a.nu József-lápléál.

Egy doboz ára 25 kr.íjczár
Kapható Tör. k Józ-ef gyógy-zertárában 
Neiuda Nándor drogueriájál an [V. kér. 
Ke-sntli Lnjo-n. es Biáz-.y Kálmán 
n így’o r< sí edo-i'b ?i IV. Múzeum körút 
L ilg. b János Eszieigi-mb.it). ,|.>ó Ele
mér dr ítm-riaban B késesében Lengyel 
Símbe- k'.ri'-k-drséb. n Tele T város 

Fiiszétklililó VOliLEH .IIIZSEI- diwiisla.
BUDAPEST, FLÓR UTCZA 4

0 doboz megrendelésén.'' .s a pénz beküldése 
mflllett bérmp.óve.

Pénzt Hölgyeknek
sok pénzt,

segélyt és tanácsot
havonként löt) nvujtok. Szülés ese-

koronáig i eredhet teknel nagygvakor-
mindenki t ivz.tessé 
gessen minden szak

lattal bírok

ismeret nélkül
Küldje be szhnét

Csölle Hnna
975 jelige alatt a kő 
' etkez.i) (■/.imrr : An-

egyet szülésznő.

n .rce -Abteilung Gődo lön, Petőfi-tér
des „Merkúr" M.in- 
heiin, Meerfeldstr.

(Mozsár ház,)

sND
híres különlegesség

'i

PFAU és I SA Fiume
cognacgyárából 

kapható:

Ángya.“ gyógyszertárban HATVAN.

Makulatúra.
a'lóhix ataláhai .
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„ ;„aav«,- klvAlyl <M|nmv.,Butak >By6röban köszült uj 
s z e r k e z e t ü
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Sri Pi‘ t.
jU
ii

nobiloka-
hikas/alo- in árok rakó- és kéVekötő a<■ atógcpekét

jikjagm egyéb rn- zőün z d á s á g 1 eszközöket.K.
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Gödöllői Erzsébet kőnyvnyomda.


