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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETILAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Égési évre 8 korona I Negyed évre . . 2 korona
Fél évre ■ . 4 , | Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

> ELELÖS SZERKKSZTÖ

 -N YJ1<Y LAJOS.

SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL.
ASZÓDON.

H 1 Ii I) E T ÉSE K:
egyezség szerint jutányos áron közöltctncl . NMLTTER so 

| 60 fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Uj év.
Uj esztendő küszöbér e lépett az 

emberiség. Sok eseményével, zivata
rával, lehetőleg kevés derűjével, bűné
vel, hazugságaival és igazságaival el
múlt az ó-esztendő, hogy elfoglalja 
helyét az ifjú, fehér, hótiszta uj esz
tendő.

Ez a kép merül fel évről-évre az 
emberi lélekben, valahányszor sírjába 
dől egy esztendő, hogy megszülessék 
a másik. Pedig hazug, hamis ez a kép, 
mert az idők végtelenében nincs el- 
oszlottság és minden elmúlt év ráüti 
a maga bélyegét a következőre. Hiszen 
ebben rejlik a fejlődés az örökös evo- 
luczió törvénye, ez a szervezeti mű
ködés szabálya.

Az uj esztendő fehér fátyolköntö
sét, amelylyel a költőiség a születő év 
ártatlan tisztaságát akarja jelezni, sár
ral föcskendezi az elmúlt év szennye, 

vagy aranyrózsákkal hinti be az elmúlt 
év erénye. Folytatjuk tehát az életet 
a maga minden hazugságával, igazsá
gával, bűnével, erényével, viharával 
és kevés derűjével.

Az uj év, ez a naptári dátum 
csupán az élet kettős könyvvitelének 
mérlegét jelenti, amelyet nz ember át 
ir a másik oldalra. Az uj év csak bi
zonyos eredmények, bizonyos számok 
összeírásának fix ideje, valami termi
nus-féle, amelyen az ember önmagá
nak beterjeszti a magé élete folyásá
nak részletszámláját.

De ez a terminus épen ezért fon
tos. Mert alkalmat ad az embernek 
arra, hogy elmélkedjék a maga éle
tének egy kis periódusa fölött, alkal
mat ad arra, hogv leszűrje magának 
az események, élmények tanulságait, 
amelyeket okos könyvvitellel az uj év
nek törzslapján a nyereségek számlá
jára irhát.

Hát huzzuk meg mi is az elmúlt 

esztendő mérlegének vonalát. Lássuk 
mik azok a tanulságok, amelyek a 
következő esztendőben, az újban, a 
mely ime ránk köszöntött, segítsé
günkre lehetnek az élet megvívásában.

Az elmúlt esztendő sok tanulság
gal szolgál. Mi általános eredménye
ket vonunk le. A maga szükebb körbe 
szorított érdek-viszonyai között végezze 
el mindenki a magáét, a mi czélunk, 
hogy körvonalazzuk azokat a tanulsá
gokat, amelyek ennek a szegény or
szágnak, ennek a szerencsétlen magyar 
társadalomnak, ennek a sokat hánya
tott és most is izgalmakban élő nem
zetnek szolgálhatnak okulásul.

Az elmúlt év társadalmi, politikai 
törekvéseinek harczvonaíában az anya- 

, gi , gazdasági megerősödésnek elvét 
láttuk diadalmasan előrenyomulni. — 
Nem gyakorlatilag ugyan, de theori- 
ában. Hát ez az 1 Gazdaságilag, anya
gilag megerősödni annyit tesz, mint 
biztosítani egy örök élet alapfelvételeit-

TÁRCZA.

Mennek mások . .

Mennek mások a délvidékre, 
Hol öröktilzil nap ragyog 
llol lángoló csoda-virágok 
Lehellnelt balzsamot reájok,
És mégis boldogtalanok.

Botorkálok ködben, hidegben, 
5 panaszos szavam, nincs soha
És boldogabb sincs a világon 
Pedig nekem minden virágom 
Egypár szál hervadt ibolya.

SXÁVAY GYULA.

Aki a sírig gyászol.
Irta : Gelsei Bíró Zoltán

Folytatás.
Most már nagy idő repült el fö

lötte, lehet mintegy 75—80 éves. De 
az> Isten nagyon megáldotta a nemes 
urhőt egészséggel. Emlékező tehetsége 
bámulatos jó, beszéde élénk és folyé
kony, járása egyenes és biztos.

Nagyon szívesen emlékezett vissza 
a históriai múltakra.

Damjanich János 1847-ben vette 
nőül Csernovics Emíliát. A köztük 

kötött frigy szerelmi házasság volt. 
Nagyon szerették egymást és Damja
nich a leggyöngédebben gondoskodott 
róla, hogy Emíliáját boldogítsa, aki 
daliás kapitány volt a császáriaknál 
és Temesvárott szolgált.

Az özvegy úrnő elbeszélte azt az 
érdekes összetűzést, mely Haynau tá
bornok és férje közt folyt le s amely 
aztán férjét a honvédsereghez juttatta.

— Haynau tábornok, — beszélte 
az özvegy, — a temesvári helyőrség 
tábornoka volt. Férje Damjanich kapi- 

j tány a tábornok alatt szolgált.
1848-ban április negyedikén tör

tént, hogy Haynau nagyon kifakadt 
az irodában. Ráütött az asztalra s 
mérgesen ordította :

— Ezek a disznó kutya magya
rok nem férnek a bőrükbe t

Damjanichot, aki nagyon heves
vérű és kuruez magyar érzésű ember 
volt, nagyon felingerelte ez a kifaka- 
dás.

— Bocsánat, tábornok ur, — ug
rott fel és állt Haynau elé, — ezt a 
kifakadást visszautasítom, mert én ma
gyar vagyok.

A szolgalelkü Haynau végtelen 
dühbe jött erre az erélyes fellépésre.

Kikelt képpel egész nekizöldülve ordí
totta a kapitányra:

— Micsoda ? ön még feleselni 
mer velem ? Nohát vegye tudomásul, 
hogy holnap megy Olas; rszágba, az 
ezredhez. Mától át \ n helyezve.

És a vérszopó generális el is 
küldte Damjanich kapitányt Itáliába. 
Később Mészáros Lázár eszközölte ki, 
hogy haza jöjjön. Júniusban bízták 
meg az első zászlóalj megalakításával.

Beszélgetésünk további folyamán 
Damjanichné rajongással beszélt férjé
nek személyi tulajdonairól. Csodálatos 
ember volt odahaza, csupa szelidség, 
csupa jóság. Azt sohasem szerette, ha 
felesége katonai dolgokról kérdezős
ködött tőle. Ilyenkor kitért a válasz 
elől és igy szólt:

— Hagyjuk drágám a kaszárnyát!
Elbeszélte azután azt a borzalmas 

napot, mikor búcsút kellett venni fér
jétől.

Lahnernéval sirva mentek az aradi 
várba. A tábornokok akkor már tud
ták, hogy reggel kivégzik őket. Az ajtó 
rácsán kiabálták egymásnak a folyosó 
szomszédos ajtajához :

— Bajtársak 1 Az osztrák hóhér 
halálra Ítélt bennünket.
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Mi még ez évben csak az elméletig, 
jutottunk el. Az elméletig, amely mint 
a közszükség érzése nyilatkozott meg 
egy hatalmas társadalmi óhajban. De 
ez is valami 1

Mert voltak idők, — oh, még 
nagyon közel vannak hozzánk — ami
kor ezt az elméletet azzal a magyar 
gőggel, amely évszázadok öröksége 
gyanánt maradt ránk, mélységesen le
néztük. Ma már edzzük a gondolatot 
és annak rendkívüli horderejét és most 
már megvan a remény arra, hogy előbb 
vagy utóbb a praktikus térre, megva
lósítás stádiumába visszük az elméletet.

Az elmúlt év közéleti és szoro
san vett társadalmi harczaiban a gaz
dasági megerősödés kérdését erősen 
komplikálták bizonyos politikai tekin
tetek. Ezek a politikai tekintetek mint 
erős akadályok merültek fel az emi- 
nenter fontos nemzetéleti kérdésnél. 
Úgy ráfonódtak, mint a friss, gyönge 
törzsre a parazita folyondár.

Sajnos, úgy áll ma a helyzet, a 
politikai tekintetek fontosabbak nálunk 
mindennél a világon. De ez nem je
lent semmit, főkép nem jelentheti azt 
hogy tekintet nélkül minden tekintetre 
ne lehessen ezt a szegény országot 
erős anyagi, gazdasági alapokra fek
tetni. Okos, körültekintő, gazdaságos 
munkával el lehet érni azt, hogy a 
gazdasági, anyagi fejlődés medrébe 
tereljük a nemzetéletet. Ha nem lehet 
a várat belülről erősíteni, erősítsük 
meg kívülről. Aztán jönni fog a többi. 
Semmi kishitűség I Ez a nemzet nagy 

szerepre van hivatva. És bárhogy is 
elzárják az anyagi boldogulás feltéte
leitől, élni fog, mert élnie kell. Ha 
leverik, újra talpra áll, még nagyobb 
erővel, mert ez a föld, ez a drága, 

1 vérrel öntözött magyar föld önti belé 

1 az erőt.
Ez év legnagyobb tanulsága tehát, 

hogy sürgős szükség van az anyagi, 
gazdasági megerősödésre.

De ez nem minden: Ennek a si
vár, szomorú esztendőnek sok tanul
sága van, amelyek kiváltkép a napi 
politikai eseményekből vonhatók le. 
Az a sok botrány, amely az elmúlt 
évben lezajlott, ime fásulttá tette már 
a nemzetet, ezt a politikus nemzetet, 
a napi politika iránt, amely pedig a 
nemzet ügyét szolgálja.

Mi lehet ennek a tanulsága? Csak 
egy I A botrányok nem lehetnek esz
közök még a legszentebb ügy szolgá
latában sem. A botrány megöli magát 
az ügyet, a benne való hitet. Józa- 
nodjunk tehát már ki a botrányok 
mámorából. Magyar magyarral áll 
szemben. Ne feledjük el tehát, hogy 
minden harczunknak, minden küzdel
münknek az egymás iránti szeretet 
kell, hogy legyen az alaptörvénye.

Ezen a pajzson és ezzel a pajzs- 
zsal győzni fogunk nem egymáson, 
hanem az ellenségen.

Itt állunk az uj év küszöbén. Sok 
küzdelmet, sok vihart igér, de remél
jük, hogy a viharok végre kitisztítják 
a légkört és az igazi nemzeti boldo
gulás látóhatára végre kiderül. Hogy 

így legyen, igaz szívből óhajtjuk. A 
múlt év sok keserve, hazugsága, bűne 
és botránya múljon, mint egy rossz 
álom s ami következik, az a józan, 
friss, termékeny ébrenlét legyen. Bol
dog uj évet ennek a szegény nemzet
nek, boldog uj évet minden honfitár
sunknak I

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
az „ASZÓD és VIDÉKE"

= 1905. évi folyamára. =

Lapunk ezen számával hatodik 
évfolyamába lépett.

Ha visszatekintünk ezen elmúlt, 
hosszú időre, büszkén és önérzettel 
hivatkozunk polgártársaink bizalmára, 
mely hazafias programmunkat közsé
günk és népünk jólétének előmozdítá
sára irányuló törekvéseinket fényesen 
igazolja.

Ez alapon kérjük azon t. előfize
tőinket, kiknek előfizetése deczember 
végével lejárt, hogy a lap megrende
lését minél előbb megújítani szíves
kedjenek.

Előfizetési árak:

Egész évre------------------ 12 K
Fél évre------------------------- 6 K
Negyed évre----------------3 K

Tisztelettel
az „ASZÓD és VIDÉKE" 

szerkesztősége és kiadóhivatala 
ASZÓD.

— Holnap kivégeznek, — adta 
tovább Lahner.

A bucsuzás szivszaggató volt. 
Damjanich azonban igyekezett erős 
lenni. így szólt Damjanich, — beszélte 
az özvegy :

— Az osztrák kivégez bennünket 
ártatlanul. De légy erős, kedves Emí
liám. Valami kis reményünk van az 
amnesztiára. De nagyon kevés, — 
mondta kis vártatva csüggedten. A 
nemeslelkti hős még a nejének sem 
sem birt hazudni.

Damjanich azután óva intette ne
jét hogy ki ne mozduljon még az 
utczára sem. Borzasztó gonosz dol
gokra képesek ezek a lelketlen hóhé
rok. Különösen panaszkodott Hovigerre 
az aradi vár parancsnokára, aki ke
gyetlenül bánt a foglyokkal.

—- De aztán meg is mutat'a neki 
Isten az ujját, — mondá az özvegy. 
— A kivégzés után az emeleti folyo
són, ahol Hoviger, a hóhér tartózko
dott, egy. iszonyú robbanás történt, 
melynek következtében az egész fo
lyosó alázuhant.

Hoviger a nagy zajra kilépett 
szobájából a folyosóra, de az üres 
levegőbe lépett s alázuhant a mélybe. 
Akkor mindenki Isten ujját látta a 

magyar foglyok kínzójának e tragikus 
halálában.

Elmondta aztán az özvegy azt a 
rettenetes napol, mikor összezúzott 
szívvel, fuldokolva zokogta át a bor
zalmas október hatodik napot.

A szegény vértanuk estig lógtak 
az akasztófán. Este levette őket a hó
hér.

A pribékek megfosztották őket 
ruháiktól, még véres ingeiket sem 
hagyták a kivégzetteken, úgy ásták el 
ruhátlanul.

Volt neki egy dúsgazdag rokona, 
Csernovics Péter, cgyidőben temesi 
gróf és főispán, az vétette meg Dam
janich és Lahner holttestét ötszáz 
aranyért. Ott az akasztófa alatt gsef- 
telt nemzeti vértanúink szent hamvai
val az undok osztrák hóhér.

(Borzasztó idők voltak 1 Desewffy 
hulláját csak ládában engedték elvinni. 
A hóhér ötszáz aranyat kapott a hul
láért. A hős holttestét aztán, mivel 
nem fért a ládába, föl kellett dara
bolni, úgy vinni el.)

Damjanichné. azóta nem szűnt 
meg sirni és gyászolni.

Mondott még valamit, amit szük
ségesnek tartok idejegyezni.

— A nemzettől nagy, hogy úgy

mondjam ... — s látszott, mint ke
resi az enyhébb kifejezéseket, — nagy 
részvétlenség, hogy ezeket a hősöket 
nem temeti el valami közös pantheon- 
ban. Bizony össze kellene szedni va
lamennyit, hogy egy közös sírban nyu
godjanak . . .

— Igaza van, méltóságos asszo
nyom feleltem. — Bizony megérde
melnének egy pantheont a nemzettől. 
Deák Ferenczet mauzóleumba helyezte 
a nemzet érdemeiért, pedig amit ő 
végzett, az ezeknek a hősöknek a vé
réből fakadt Ha a szabadságharcz 
hősei vértanúi halált nem halnak a 

I nemzeti ügyért, Deák Ferencz solia- 
j sem csinál kiegyezést. Tehát ők tiz- 
' szeresen megérdemelnék a nemzet 

pantheonját.
Fölálltam I megcsókoltam azt az 

áldott nemes kezet, mely egy nemzeti 
vértanú hitvesi gyűrűjét viseli ujjain s 
nehéz sóhajjal hagytam el a házat, a 

! hol félszázados vigasztalhatlan gyász 
I ül szivén a dicső Damjanich bánatban 

megőszült özvegyének . . .

Vége.
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HÍREK.

!I. é k. Boldog uj évet kivá- 
tv ;tpu-:l. előfizetőinek, olvasói- 

iiiunk. "..Hsainak.
Szerkesztőség.

Decz.31.— egyházainkban. A 
helybeli prot. egyház szombaton dél- I 
után 3 órakor tartott istenitiszteletet, | 
melyen felolvastatott az évben előfor
dult születés és halálozás. — A róni, 
kath. egyház d. u. 5 órakor tartotta 
meg utolsó ünnepi szent miséjét az 
idén. Ezen ünnepi aktusokkal záródott 
egyházaink idei esztendeje.

Udvari hírei-:. Ö felsége a király az 
eddigi megállapodások szerint tavaszszal Gö
döllőre jön hosszabb tartózkod :sra. Az er
dészeti hivatalok már is foglalkoznak a jövő 
évi vadász szezon előkészítésével.

Vármegyei közgyűlés. Pestvármegye 
közgyűlése e író 9-én fog megtartatni. Ekkor 
fog betöltetni a gödöllői főszolgabírói, eset
leg ha megürül, egy első oszt, szolgabirói, 
illetve c;y másodosztályú szolgabirói állás 
i>. — 1 ' ’olgabiróvá dr. Heyder (Jdön tb. 
f * . első oszt, szolgabiróvá Taliy

1 ■. ..1 rztása bizonyos.

helyettesítések. A gödöllői
I • v. .lötestületben birt virilis jo-

I > !yeliuitctték : A kereskedők s ipa-
- ok bankja — dr. Bródy Ernőt ; a gödöl

lői takarék — Gráf Éliást ; a gödöllői borá
szati szövetkezet mint r. t. — Fekete Imrét; 
eii. Fáy Andor — Nyiry Lajost ; özv. Miskey 
Adánmé — Bercntc Antalt, mig dr. Kövér 
Kálmán kir. tan. gyermekgyógyász virilis jo
gát az idén személyesen kívánja gyakorolni.

Sorshúzás. E hó 5-én fog megtar
tatni Gödöllőn, a városháza nagytermében 
a sorshúzás.

Szilveszter estély. A gödöllői tűzol
tóság tombolával egybekötött Szilveszter es
télye, mim az előre látható volt, — fényesen 
sikerült. — Szép publikum van együtt rajta 
és jól is mulat ha az előjelek nem csalnak 
világos virradtig. Az agilis parancsnokság 
egy kis meglepetésről is gondoskodott a 
bálközönség részére. Itt mutatkozott be 
ugyanis az újonnan szervezett tűzoltó banda 
jeles karmesterének dirigálása mellett és a 
közönség tetszésétől kisérve, felváltva mu
zsikált a czigányzenekarral. — A bál anya
gilag is jól sikerült s már este 10 órakor 
midőn e tudósítást Írjuk, — felül száz ko
rona jövedelem mutatkozik.

Választási mozgalmak. Járásunk te
rületén széltére megindultak a választási 
mozgalmak. Különösen az ellenzék szervez
kedik erősen és alkalmas jelöltet keres. — 
Újabban is több előkelő politikus neve ke
rült forgalomba úgy a gödöllői, mint a váczi 
kerületekben. — Tény azonban az, hogy 
eddig még minden csak kombináczió és 
biztos jelöltje nincs az ellenzéknek.

Polgári bál. A gödöllői polgári kör 
vasárnap tartott választmányi illésén elhatá
rozta, hogy 72 kor. 80 fillért zászló alapja ' 
javára kezelés végett a gödöllői takarékpénz- . 
tárba helyez, könyvtárát pedig 50 korona 
értékű könyvvel gyarapítja. — Ugyanezen | 
gyűlésen elhatároztatott, hogy a kör a far- [ 
sang első mulatságaként az idén is meg I 
fogja tartani szokásos nagyszabású elite mu- 
latságát, a polgári bált.

Budapesti Bazár. Magyarország lég- > 
olcsóbb divatközlönye a Budapesti Bazár 
1905. január hó elejétől eredeti párisi, lon
doni és ncwyorki modellek után késztilt 
pompás színes divatképet ábrázoló boríték
ban ■■ Imiik meg. Úgy ez újításával, mint . 
e ' i 'uikióti! gazdag tartalmával a Buda- ! 
per. La. ■ nemcsak a magyarországi, de a |

külföldi nagy divatlapok legelsői között fog
lal helyet. Olcsóságánál fogva egyetlen csa
lád asztaláról sem szabad hiányozuia. Meg
jelenik havonként kétszer. Előfizetési ára 

. negyedévre egy korona ötven fillér. Tessék 
mutatványszámot kérni a Budapesti Bazár 
kiadóhivatalától Budapest, Vili., Baross- tea 
59. első emelet.

Blaháné naplója. A Magyar Hírlap
nak ritka szenzácziója volt karácsony első 
napján. Ekkor kezdte meg közlését Blaháné 
naplójának I Ez a napló a legérdekesebb 
feljegyzések gyűjteménye, a mi nagy mű
vésznőnk eseményekben és szenzácziókban 
gazdag művészi életéből. A Magyar Hírlapot 
éri a szerencse, hogy ezt a pompás naplót 
megösmertetheti a közönséggel, mely annyi 
nagy és nemes élvezetet köszönhetett Bűnbá
nónak évtizedeken át. Blaháné naplóját a 
Magyar Hírlap újév után is folytatólagosan 
közli. Ugyancsak karácsonykor kezdte meg 
a Magyar Hírlap Lagerlöf Zelnia izgalmas 
és páratlanul érdekfeszitö regényét, amelynek 
a czime : „Az antikrisztus csudái". A Magyar 
Hírlap csaknem tizennégy esztendős fennál
lása óta folyvást a legkitűnőbb tájékoztatója 
minden irányban a közönségnek. Politikája 
szabadelvű ; minden párból és személyes 
befolyástól teljesen független. Az ország 
ügye, a m-.gyar..:'.g nemzeti nagy czéljai 
mindig a leghiv.'lib, legélesebb szószólót ta
lálják a .Magyar Hírlapban. Egyetlen törvé
nye a Magyar i liriapnak a közérdek Min
denről, ami a közönséget érdekelheti, a leg
bővebb, legalaposabb tájékoztatást ad gaz
dag rovataiban a iMagyar Hírlap. Szépiro
dalmi része : tárczái, regényei, a legjelesebb 
Írói alkotások. Hírneves iró-miivészek társa
sága a Magyar Hírlap szerkesztősége. A tar
talmas komoly czikkek mellett van a Magyar 
Hírlapnak több vidám, mulattató rovata is, 
minők : „A társaság", a „Mende-mondák" s 
„Mindeméin a folyosóról." Szerkesztői üze
netei pontosan és alaposan tájékoztatják a 
lap előfizetőit bármily kérdésben. A Magyar 
Hiilap páratlan és rendkivflli kedvezményben 
részesíti előfizetőit ; teljesen ingyen tizenkét 
kötet elsőrangú szépirodalmi kötettel kedves
kedik nekik, olyképen, hogy minden hónap
ban egy-egy kötetet küld szót.

A „Budapest" czimti képes politikai 
napilap újévkor immár a huszonkilenczedik 
évfolyamába lép. Az országos függetlenségi 
és 48-as Kossuth-párt hivatalos orgánuma a 
„Budapest". Kossuth Ferencz, a függetlenségi 
part vezére kizárólag a „Budapestében teszi 
közzé nagybecsű politikai czikkeit. A „Buda
pest" vezérczikkeit Szatmári Mór felelős 
szerkesztőn és Rátkay László főmunkatárson 
kívül az országos függetlenségi párt jeles 
tagjai Írják. A „Budapest" karácsonyi száma 
rendkívül gazdag tartalommal, ötvenhat oldal 
terjedelemben jelent meg. Kossuth Ferencz 
pártvezér, Szatmári Mór, Rátkay László, 
Rákosi Viktor, Illyés Bálint függetlenségi 
képviselők, Tábori Róbert, Ábrái Károly, 
Krúdy Gyula, Lampérth Géza, Gyalui Far
kas, Vértessy Gyula jeles Írok dolgozatát 
közli a karácsonyi szám, amelyet ezenkívül 
számos kép diszit. Olvasóink figyelmébe 
melegen ajánljuk a függetlenségi eszmékért 
lelkesen küzdő és nagy gonddal szerkesztett 
napilapot. A legolcsóbb magyar újság a 
„Budapest". Előfizetési ára 1 hóra két kor. 
A „Budapest" minden egyes előfizetője uj- 
esztendőkor egy díszesen kiállított nagy nap
tárt kap ajándékul. Mutatványszámot kívá
natra készséggel küld a „Budapest' kiadó
hivatala (Budapest, Sarkantyus-utcza 3. sz.)

A divat szalon, hazánk legnagyobb, 
legdíszesebb, legérdekesebb divatja immár 
XVIII-ik évét járja és e hosszú idő alatt 
nem jutott az álandóan visszatérek látogatók 
sorsára, nem unták meg ellenkezőleg : a ré
gi, meleg, barátságos magyar szokás szerint 
a ház benső barátjává '.vatták. Érkezese 
mindig öröm, meglepetés, nemes szóra!mzás 
és segítség. Igenis ez : segítség minden oly
an naltéz kérdésben, mely a nőket foglal
koztatja. Különösen a vidéken "" művelt 
finom asszonyt, akinek minden lelki vágja 
megvan ahoz, hogy úgy éljen, mint fővárosi 

testvérei élnek, de elzárt helyzetében neki 
ahhez tanácsot rém adhat sem a társaskör, 
sem a kirakat. A vidéken élő urinök benső 
barátja lett a Divat Szalon. Hozzájuk méltó 
őszinte, becsületes, szives barát. Készséggel 
regit minden nehéz kérdésen. Megsujtja a 
divat titkait, megtanít öltözködni, lakást gon
dozni, szépségét ápolni. Felsorolja a társas
élet köteleségeit s megismerteti okét mind 
ama modern kézimunkák fortélyaival, me
lyek a hosszú , magányos órák kedves szó
rakozásai. De a kézimunkákon kívül a Di
vat szalon — mely e tekintetben minden 
inas divatlapot felülmúl — szellemi szórako
zást is nyujt, szépirodalmi melléklete tutaj- 
donkéoen egy teljesen egy teljese i öimálo, 
jól szerkesztett m i lap, mely válogatott ol
vasmányaival bármely hetiiapal kiállja a 
versenyt . E tulajdonságok tették videkszert: 
kedvedé, kapussá e szép, elegáns, tártál • 
inas lapok melyet olvasóink ügyeimében mi 
is a legmelegebben ajálnhatunk. Előfizetési 
ára: Egész évre 12 korona, félévre 6 korona 
és negyedévre 3 korona. Kiadóhivatal : 
Budapest ÍV Eskü ut 5.

V. 1150.2 sz. 1904. Vgh. 1070 számhoz 1904

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bir. végrehajtöezetinel 

közhírré teszi, hogy a gödöllői sir. járás
bíróságnak 1904 évi V 1150 2 számú vég
zésével Dr. Hirsch Theofil budapesti ügyvéd 
által képviselt Spitzer Mór felperes részére 
Szarnék Dávid kerepesi lakos alperes ellen 
6000 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperestől le
foglalt 5474 kor. 24 liil. becsült ingósá
gokra a fentidézett gödöllői kir. járásbíró
ság fenti számú végzésével az árverés el
rendeltetvén, annak a felülfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Kerepesen leendő megtartására határidőül 
1905. január hó 9. napjának délelőtti 
8 és fél órája tűzetik ki, mikor a biroilag 
lefoglalt bútorok, bolti felszerelés, és aru- 
czikkek, lovak, kocsik, bor, pálinka, hordók 
s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett szükség esetéi, becs
áron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tarta
nak jogot, amennyiben részükre foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a vég
rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írás
ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tai .óznak.

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

Kelt Gödöllőn, 1904. deczember 20.

Élő János kir. bir. végrehajtó

Kiadó vagy eladó 
egy úri ház, uj, szilárdan épült Gödöllő 
belterületén. Bővebbet a kiadóhivatalban.

Amerika
Elindulás Havrcvből minden szombaton 

Menetjegyek a
Franczia litiie által’ i 

jó és gyors utazás. Kitűnő ellátás, 
beleértve bor és liqettr. Amerikai va
súti menetjegyek minden állomáson 
eredeti árakon. Közelebbi értesítést in
gyen és bérmentve nyujt a FranczL". 
Tinié, Wien, IV. Wcyringer-gasse 8
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Nyomatott a Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomdában.

Zvornyi'í Andris 
szobafestő, mi zcíö, kocsifénycző 

és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Vau szerencsém a t. közönség 
szives tidomáfáia hozni, hogy bét 
óta fennálló szobafestő és meze ló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 

kocsifényezö és nyerges 
üzletet nyitottam, hol-minden észak
mába vágó munkát legjutanyosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIKANDRÁ3

Kö.iíi

bán vigyázzunk és 
.i-iV-félét kérjünk,

PEMETEFŰ C/ÍUXORKÁNÁl

Vásárlásnál az. 
hat .rozoítan !<.
mivel sdt haszontalan ut
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FRAGNER B. is. cs kir. itilrmi sz.iliilíi ! 
a „Fekete Sas" gyógyszertarában. j 
Prága, Kleinseitc, Ncrudagasse t 
sarkán 203. sz. Raktt.r: Asztria- 
Magyarorszá; gyógyszertáraiba 1, l.

M) raktár: Török József Budapest. (
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A Brázay-félc KÜS'S 
gálalot tesz olyan embereknek, akik sokat 

járnak, vadászoknak, turistáknak, szóval 

minden sportférfinak, mint izemedzőszer. 

Nyomban előzzük a iegnehez.cbb fáradt

ság is, ka erős testmozgás után bedörzsöl

jük magunkat tetött'l-u.lpig sótborszcszszel.

Iszákosság nincs többé! s&si
Kívánatra bárki.iak bármentoaan kiildti.ilí c;y csonti" Cozaport.

Kávé, tea, étel vagy szeszes italban crj’fo.- inán tr.d.'icTá az ivó tudta nélkül.

A Cr zápor többet ér, mint a vili" minden szóbeszéde a tartózko
dásról, mert cscdabatása ellenszenvessé teszi az iszákosnak a szeszesitalt. 
A Coza oly csen lesen ér, bizto a 1 h::t, hogy azt eleség, testvér, avagy 
fjeiméit cfyani:t, az ivónak tudta néiitül adhatja és az illeti még csak
r. cm is sejti mi okozta javulását.

Nemrégiben e >- fiatal asszo íy nekiink .cöri'.lbelt'.l a következőt mesélte 
„Igen, én is használtam ezt .: remek szeri a férjem tndta nélkül cs 

hála Isten, teljesen segített rajta, jj félj colt józen állapotban, ie sajnos, 
majd mindig részeg veit. Föl Ionos félelem, a ;,odaír,m és :;':sé;bej=é >,
s. é.ryer, becstelenség és szegénység közepette éltein! De miiek is mesél
tem volna et másoknak ? Nem ccodálatós-e igazán hogy egy asszony a 
dolgot saját maga ekképen irányítsa és otthonát, gondt.tűzhelyét 
örömpalotává tudja varázsolni ?“

Coza a csal .dók ezreit békitette ki ismét, sok sok ez. - férfit a szé
gyen és becstelenségtől megmentett, kik később jósat p.ilgiro.t ér, 
üzletemberek lettek. Temérdek fiatal emberi a jó útra és szerelésijén : 
segített és sok embernek életét szmtos érvel nijyáossmibbt.itía.

Az intézet, mely a Cozapor t.na;do íosa. mind izoka ti:, k k kívánják, 
egy pr b: adagot d j- é; köitsjgme ittts.’i kiilJ, no ;/ így In ki is meg
győződhessen biztos hatásáról. Kezeskedünk, hogy az egészségre teljesen 
ártalmatlan.

COZA IN3TJTUTE (Dopt. 71.) 71. Higli Holbora, London, W. C., ANj-IA. 
(Levelek 25 f.ílér, levelezőlapok 10 fillérre bérm: ítesile.idők.)
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emetkezési vállalata G Ü D C L L í 130. szá n
Mindennemű koporsó t kio'i.TB: ke.nényfa- vágy

nyezett diófából kisebb-na;; jLj i iúrctoe.i. t ze nfödölei., -• rá» 
sirkoszoruk, vlzszgyert :k «;•:.>) uíi-..fások, ravatai-iekriiit.is, a 
személyzet díszes egyenru.: i t t, a g/tls tkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottas';, msi vagy d, _óv: ;':oü. i, akár vidékre is minden 
felszereléssel elmgadtatik.
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