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Hirdetések
egyes-ég szerint jutányos áron közöltéinek. Nyílt-tér
sora tiO miéf. Elölizetólnknek nagy árengedmény.

Másrészt — és ez a nagyobb baj, - a szó
Amit a főiskolai ifjúságnak, a nyilvánosság
szoros értelmében elrontják ezek a tanok a unk szánt szerepléséről hallunk, az mind reakeziómagyar ifjúságot, mert az antiszemitizmushoz narius propaganda. Mintha visszatértek volta a
És felsóhajtunk a mi legnagyobb költőnkkel: vezetnek, ami pedig elvégre Magyarországon
pozsonyi diétának konzervatív magyarjai, akik
Avagy virág vagy te hazám ifjúsága? csak egy egészen kis csoport embernek, mond
elfogult elkeseredéssel küzdöttek a politikai, tár
Igen, virág, még mindig virág! de sajnos olyan, hatni személyes érdeke s ezen érdekek igájába
sadalmi és vallási szabadság ellen. Az álmából
a mely alig, hogy nyitni kezdte kelyheit, máris fogjak a magyar ifjúságot. Mire az ilyeir fiatal ébredező nemzet s elsősorban a jogászság csú
megcsapta a dér s mire eljön a nyár, a kinyílt ember kikerül az életbe teljesen előkészített esz
folta és gyűlölte 80 esztendő előtt a maradiakat,
virág pompázasanak ideje, az fonnyadtam eltor köze mar a reakeziónak, annak a icakcziónak,
ma szítják és táplálják a tüzet, mely ha
zultál! hull alá s elsodorja a kósza szél.
amely ellen apáink három szazadon al küzdöttek. nagyra kap, lángba borítja az országot.
A budapesti egyetem és szerte az ország Ha Így tart még egy évtizedig, olyan elem kerül
S a főiskolai tanári karok, kiknek nagy
ban a főiskolákon gyülölséggcl teljes politizálás bele a hivatalokba, a diplomás állásokba s veszi része szabadelvű és modern, bizony nem fejte
ból áll a diákélet. A politikai élet legszenvedé at a vezetést közigazgatási és társadalmi téren, nek ki kellő energiát az ifjúsági reakezionárius
lyesebb hullámai becsapnak a főiskolák falai amely kész veszedelme lehet Magyarországnak. áramlatok elnyomására. A tapasztalatlan fiatalság
Ebben az országban él tiz millió magyar s teljesen prédául van hagyva annak a seregnek,
közé és ott egy bizonyos irányban megmételyezik
az ifjúi kedélyeket. S a politikai szenvedélyből, csaknem ugyanannyi más nemzetiségű honpolgár, mely nem mulaszt el égj' alkalmat, hogy híve
az iskolában éppen úgy, mint az életben feleke kilencz millió katholikus s tiz millió más feleke ket toborozzon a főiskolák falai között. Egészen
zeti. gyakran faji gyülölség lesz, amely aztán a zetű. Ilyen országban tolerancziával és elfogu jó taktika. Hisz ott van a jövendő Magyarország 1
latlansággal lehet csak a békés eggyüttélés lehe
tarthatatlanságig csúf helyzeteket teremt.
\ eszcdelem fenyeget erről a részről s ha
tőségét megteremteni. Társadalmi és gazdasági idejekorán nem veszik elejét, a szellemi, a
Nagy bűnt követtek cl azok a férfiak, akik
csapas lehet abból első sorban, ha a lokális elet gazdasági s talán politikai reakezió viharja végig
ezeket a világromboló szenvedélyeket az iskola
vezetésében többséghez jutnak azok az elemek, fog tombolni az ország felett 1
•*'
falai közé vitték. Mert egyrészt elvonták az
melyeket most nevelnek a főiskolákban.
ifjúságot a komoly tanulmányoktól, a tulajdon- I
Bizony, nagy lelketlenség volt azokat a
képeni hivatásától. A. gyülekező, politizáló és
fogékony ifjúi kedélyeket megmételye .ni, való
A gazdák baja.
tüntető fiatalság rendszerint megbukik az alap
ságos merénylet a haza politikai és gazdasági
Jogászok <iz árt a kínálat és kereslet közti viszony'
vizsgákon s hosszas kísérletezés után jut el a
függetlensége ellen
nak nevezik. I la ez áll: úgy a föld termékeinek Arát a
szigorlatokig s mire ezeken is túl esik, annyi
Mily szép és lelkes volt még egy évtized termelő és a vevő határoznák meg közösen; a terme
idő és pénz pocsékolódik el, hogy azt úgy
előtt a magyar főiskolai ifjúság viselkedése. A lés emelkedése vagy a fogyasztás apadása árcsökkenést,
hamarjában ki sem lehet számítani. A szülőknek,
- a termes csökkenése vagy a fogyasztás növekedése
forradalmak vérzivatarjai között kiforrott szabad
akiknek legnagyobb része középsorsu, vagy
ideálok lelkesítették a régi fiatalságot s ebből a áremelkedést vonna maga után. Oly meggyőző igazság
nak látszik ez. hogy az ellenkezőjét alig lehetne elhinni.
éppen szegény ember s nagykeservesen kuporS mégis tapasztaljuk, hogy a gabonaüzletnél az
gatják össze e pénzt tanuló fiaik számára, bizony gárdából • kerültek ki azok a férfiak, akik ma a
nagy pozicziókban épen úgy, mint a kicsinyek áralakulás nem ez alaptörvény szerint történik. A
kevés öröme telik az ilyen gyermekekben, akik
ben a szabadelvíiség és a magyarság bajnokai. logikusan gondolkozónak tehát — annélkiil is. hogy
diploma helyett
világrenditő politikai, társa
S most? A Metternich, a Loyola Ignácz, a gabonaáralakulásainkat alaposan ismerné - arra az
dalmi jelszavakat hoznak haza.
Szent Bertalan éj szelleme kisért a magyar eredményre kell jutnia, hogy az árak alakulásába az
alaptörvénynek valamely megsértése vagy kijátszása
főiskolai ifjúság egy részében, a vésznek és folyik be. Szomorú közgazdasági viszonyaink csak
’i Közéletünk egy oszlopos tagjától közöljük e sorokat
bár tartalmukkal iiiindcnbun nem értünk egyet.
romlásnak szelleme.
fölületcs megvizsgálásánál is szemünkbe ötlik, hogy a

*)
Ifjúságunk.

• TÁ R C Z A.

Rakodezay ifjú feleségéhez lovagolt a ki Boroszlón
lakott. Előadta, hogy a fejedelem nem engedi az asszo
nyokat a »csaták zajába.«

De im porfelhő kerekedik s fehér lovon, sebes
vágtatva egy asszony jön. karddal a kezében. Zöld se
lyem ruhájával játszik a szellő. Oda vágtat egész előre.
— Hát azt hiszed - kiáltott a nő - hogy eltud • a hol a vezérek cs tisztek állanak. A lelkesedés moraja
zug végig az itju és öreg harezosokon.
nálak hagyni a veszélyben? Es én nyugton lehetnék
itthon, inig te szembeszalsz ezer halállal? Tudok-e élni
Sötét csillagos éjszaka . . .
De nincs idő a gondolkozásra. Az összeütközés,
nélküled? Én szerelmem, ha az Isten úgy akarja, ott a roham e pillanatban megkezdődik, az ellenség irtó
Rákóczy a Tisza túlsó partján táborozott, inig a
labanc/-sereg a császári sereggel szövetkezve már Füzes- i akarok lenni végső perczcdnél. Inkább élesedi én is ve
zatos erővel ront Rákóczy csapataira. Az agyuk böm
bölnek a paripák nyerítenek. Őrült harczizaj támad,
Abonv leié járt. Az őrtüzek itt-ott égtek, a tábor pihent.
led együtt, semhogy nélküled éljek éc Viseljem az öz
Csuk a fejedelem volt ébren sátorában. Nagy tervekkel
vegyi fátyol t.
melynek nyomában halálhörgés kél!.. ,
foglalki izott.
Rakodezay hadnagy csak nézte, nézte szerető ne
A kavarodás mind nagyobb mérveket ölt. Az el
De im egy poros alak lép be két testőr kíséreté jének szépségcn’tekintetét. melyből kiáradt a lelkesedés,
lenség ereje túlnyomó. De im az asszony ott harczol a
ben. Megáll a sátor ajtajánál meghajtja fejét.
a hitvesi szeretet, önfeláldozás. A kemény lovag térdre
férje mellett vagdossa az. ellenséget; golyó, kard elke
esett a felesége előtt s csókokkal borította kezét, arczát,
A fejedelem int neki:
rüli. ő pedig osztja a halált mindenfelé. A vezérekbe a
szemeit...
•Mi hir Diósy szógám ? kérdi Rákóczy.
harezosokba uj lelkesedést önt s oroszlánként harczolnak.
Feküdj le nyoszolyádba; pihenj édesem. En
Nagyságos fejedelem! (Akkor még a fejedelem j
A kuruezesapatok óriási kárt csinálnak az ellenségben,
pi'.óg mielőtt nyugodni térek jelentést
*
teszek a fejede
nagyságos volt.) A császári sereg egy napi járásra van.
melynek katonái hullnak mint a legyek. A labanezvezér
Díván nagy a tömege, hogy mértföldre reng alatta a < lemnek.
hátrál parancsolnia sem kell, fut a ki merre lát.
Elbúcsúzott nejétől; de ebbe a bucsuzásba a fáj
f'ild. 1 >1 van csata lesz ebből, nagyságos fejedelem, hogy |
dalom. bánat s keserűség vegyült . . .
“z én paraszteszem belebolondulna, ha csak elképzelni
A csata sorsa el volt döntve.
Rakodezay hadnagy ezután lóra kapván elvág
ls akarnám ... Sokan vannak, rettenetes sokan ...
Vérvörös tekintettel nézett a nap a csatatérre.
Jól van szogám. -- Mehetsz. Készüljünk, Bér- | tatott . . .
Rákóczy katonai a fogoly labanezokat fűzték szíjra.
csenv! cs Bezerédj hadnagyaimat hívjátok tüstént.
Rakodezay hadnagy bevágtatja lovával a csatateret, nejét
k''»vid idő múltán együtt van az egész tanács.
Pirosló hajnal derengett a láthatáron mit nehéz,
nem találja sehol. Kétségbeesetten kérdi a vitézeket, de
k'Moidczay hadnagy feláll s kérést intéz a tanácshoz:
siirii köd fátyolozott. Az ellenség a siirü ködfátyol leple
senki sem látta.
Nemes és vitézlő fejedelem, nem külömbeji vitéz alatt majdnem észrevétlenül közeledett, de készen várta
Haza vágtat Poroszlóra.
■“Mifi.iiH,' yjein szivem kívánsága szerént bár de kén- ám Rákóczy tábora.
Neje az ablaknál ül és tépést csinál.
ercn kelletlen be kell vallanom, hogy hivséges asszoDélfelé már csatarendben állottak cs a harezosok
Rakodezay a viszontlátás örömétől egész testében
»•
Erzsébet, a csaták zajába óhajt követni. \ iarczán már ott égett a lelkesedés tüze, a harczi lárma
remegve, fél deliriumban. könnyekkel szemében odaro
cz" fejedelem engedd meg tehát...
mindinkább terjed. Végre felkangzik a nehezen várt
han feleségéhez, ennek térdét átkarolva csak annyit tud
r.
Az asszonyod tűzhelynél maradjon — monda
mondani.
kiáltás.
Jelein. Nem asszonyokról beszélünk most, hivséges
Vitézek! Fegyverre!
Kedvesem!
Ifi. Well István.
■ •"gann. de nagy dolgokkal kell most foglalkoznunk.
Rákóczy hangja az s mielőtt a csatát megkezdette
Rákóczy szózattal fordult vezéreihez, telkükre kötvolna, lelkesítő beszédet mond katonáihoz, imát lebeg
Mária Boldogasszony trónusához, háromszor megcsókolja
'
ön feláldozást, a haza ügyét. Azok újra felcsküdfor|C| a tanflcs,<05!»s után Maria Boldogasszonyhoz azt a zászlót, melyre aranybctükkel van ráírva : ,,.l ka
idért, a hant siabadsdgdért!"
kUltak, hogy védje meg a szabadság zászlaját.

Milyen volt a kuruez asszony.
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ASZÓD ÉS VIDÉKE.
legtöbb őstennék árai természetellenes módon hanyat
lottak és az az árhanyatlás már akkora arányokat öltött,
hogy termelő néposztalyaink, első sorban a parasztság
léteiét veszélyezteti. Ez árhanyatlással szemben a közön
Hallotta?
ség általános drágaság miatt hangosan panaszkodik.
(Amit a mmyecakfik tartanak.)
Valóban jellemző jelenség! Egyrészről a gazdák, kik
Mindezek elolvasása után, amiket itt leírandó vafolyton panaszkodnak, hogy a gabonaárak annyira
1 gyök, senki se kételkedjék többé, hogy (lödöllőn van
hanyatlanak. hogy még a befektetést sem fedezik, más
a világ közepe: ott van az igazi
elihiráilá. - Igy
résztől a városok munkásosztályai panaszkodnak, hogy
kezdett mondókájába Szép Lajos, a Lázár-fél ezukrazda
drága a kenyér. Olcsó gabona és drága kenyér, nem
szeparéjában.
látszik ez abszurdumnak 5 Pedig igy van mégis.
- Mi az. mi az? repült hozzá l’itty Palatty Ele
Es mi e féktelen spekuláczió következménye?
mér ur s \ állatra lévén két kezét, várakozó álláspontot
Az. hogy a régi szolid kereskedők szama csökken,
' foglalt el.
helyeiket magas teleket koezkáztato játékosok foglalták
Iliit nem hallottatok
tördeli Szép Lajos a
el. Azután lehetetlenné válik a reális ipar, mert a gyá : beszédet, lesvén a hatást a körülállo érdeklődők arczan.
ros még csak megközelitö képét sem alkothat magának
A gödöllői menyecskék tartják. . . .
a valóságos nyerstermelesről. melyre üzemének tentarKik tartják? Mit tartanak? Hol tartják? hang
lására szüksége van. Végül a loldmivelés aláaknazasa
zottak egyszerc száz ajakról az érdeklődő kérdések. Szép
és teljes tönkretétele, minthogy a milliárd-számra
Lajos pedig a beavatott belső ember büszke mosolyá
piaczra hozott //a/ar-buza a tényleg megfelelő atu érté
val von elő két szinti selyem oldaltárczájából egy
két mód nélkül leszorítja.
kokéit kis szecessios meghívót, melyb el a gödöllői

HÍREK.

A fedezetlen határidő-üzlet, ami mostanában tőzs , menyecskék hívják meg az érdeklődő közönséget az
déinken garázdálkodik, ennek következtében mindhárom , általuk tartandó fehérkereszt mulatságra február 22-ére.
a Károlyihoz.
nemzetgazdasági tényező: a kereskedelem, az ipar és a
. Mindnyájan elmegyünk
zengi rá a kórus,
földmivelés pusztító ellensége. Mesterségesen teremtett
a sok körül álló Italai gavallér.
viharai és áihullámzásai milliókkal csökkentették a
Hiszen
barátaim
szól
bajusza
alatt elégülnemzet vagyonát és az exisztencziák ezreit koldusbotra
ten mosolyogva Szép Lajos
ha az embert a szép
juttatták. Lehetetlen, hogy igy tovább tartson; az ország
legvitálisabb érdekeit nem lehet fektelen spekulánsok menyecskék hívják randezvouzra, csak nem is mulaszt
nak feláldozni. Az egyedüli segítség: a fedezetlen határ hatja azt el. Az már csak természetes, különben én
se mennek el. Megfogadtam, hogy nem megyek az idén
idő-üzlet szigorú eltiltása es megbüntetése lehet csak.
több bálba. De ezek az ördöngős menyecskék, ezek a
A szomorú közgazdasági állapotok tisztán bizo
szépasszonyok. . . . (Ábrándozva néz ki az ablakon és
nyítják. hogy nemzetgazdaságunk óramüvében valami
i hosszan elmereng, inig Lázár ur sajátkezű hatalmas
rendzavarnak kell lennie, mely a kínálat és kereslet
ásitása föl nem veri ábrándjaiból).
mutatóinak működését megakadályozza. S ez a rend
zavara nemzetközi spekuláczió. Előbb mindkettő fontos
(Párbaj s újabb párbaj.)
szerepet töltöttek be. A tőzsdék az ország nagy áru
Helyi riporterünk lélekszakadva ront be a szercsarnokai voltak. Akinek eladója volt, idehozta; aki
i kesztőségbe:
venni akart, ott kereste. Eladó és vásárló feltétlenül
Hallotta?
bízhattak a tőzsde működésében. Itt legbiztosabban
Mit? Talán eg}' újabb ostorcsattanás?
Ítélhetlek meg a kínálatot es keresletei es ennek meg
A szerkesztő ur mindig beugrat: biztosan tudja
felelően szabályozhatták az arakat, annélkül. hogy bár
már.
melyik tényező kárt szenvedett volna. A tőzsdeüzletek
De mit. Hát mondja már: mit kivált tőlem,
keretében éppen olyan fontos feladatot teljesített a
hogy tudjam. . . .
határidő-üzlet. Ha a gabonának tavasszal magas volt
Hogy össze vesztek. ...
az ara. a gazda eladhatta várandó termései, melyet az
Kérdőleg néztem a helyi riport kiválló orrú, sze
aratas befejezése után szállítani kellett; a kereskedő,
rencsés kezű és mindenek felett jó szaglásu képvise
aki kötelezettségeit volt kénytelen teljesíteni. a termelő
lőjére.
által felajánlott áruban elég fedezetet talált, aminthogy
Valiiban érdekes;
a párbaj orvosok. . . . ?
a termelő a tényleges határidő-üzlet réven biztos vevőre,
Es most ők fognak verekedni.
a közönség megbízható szállítóra talált.
S aztán miért?
Mennyire elüt mindezektől a mai tőzsde és határ
Hát a múltkori párbajnál a sebet egyszerűen
idő-üzlet. A tőzsde nagyobbára az áralakulás lehetősé ' bevárták és meg sem nézték, hogy tulajdonképen csont
geivel féktelenül spekulálok színhelye; a határidő-üzlet
is. meg izmok is vannak átvágva. Ezt csak a kórház
valóságos bookmaker-játék; fogadnak búzára, amint
ban konstatálták a betegen. Most aztán mind a kettő
angol telivei lovakra fogadnak és senki komolyan nem
a másikra fogja a dolgot, hogy „ő" nem nézte meg. A
gondol arra, hogy az eladott búzát tényleg szállítsa, a
párbaj vasárnaphoz egy hétre fog megtörténni Budán a
vásárolt tengerit Csakugyan at is vegye. A legtöbb eladó
Kutya villában, a Bunda llansnál. addig pedig mind
nem bir egy talpalatnyi földel, a legtöbb vásárlónak i ketten trainirozzak magukat a vívásban. (Ohne Spas.)
nincs mire használni a vett árut; nekik nem kell áru.
csak a kedvező árkonstcllácziókat lesik, melyek minél
(Ellesett bevélyetfa)
nagyobb kiilömbözctet eredményeznek.
Gödöllőn nagyon sok okos ember lakik. . . .
No nem hinném. Osztán hunnan gyanítja azt
az ur?

- Mit mond ön ? -kérdi M. Godard megütközve.

Légi utazás.
!

Íme egy mélyen megrendítő eset, mely szórólsz.ora megtörtént, kel legfeljebb három év előtt, a híres
es merész lughajos utolsó előtti felszálása alkalmával.
M. Godard ez alkalommal csak egy nőtársat vitt
magával. Ez egy gazdag különez volt, ki ezer frankot
űzetett a kirándulás veszélyeiért. Az idő nagyon kedvező
volt. A gomb gyorsan emelkedett a magasba.
Mily benyomást tesz az önre? kérdé M. Godard
útit' •síitől.
Seminőt,
volt a lakonikus válasz.
Mcghajlok ön előtt,
mondá M. Godard. ön
az első, aki megindulás nélkül hatol a magasba.
— Emelkedjünk feljebb.
mondá az utas bámu
latos közönnyel.
M. Godard kivetet a súlyból. A gömb mintegy
ötven méterrel szállt magasabbra.
Es most nem dobog-e a szive?
- kérdi M.
Godard.
—- Ez meg semmi.
- válaszolá az utitárs oly
arczczal. mely türelmetlenségre vallott.
ördögbe!
Kiáltott fel M. Godard.
Való
ban kedves ur. ön a léghajósok minden kellékével bir.
A gömb folyton emelkedett. Midőn száz métert
haladtak fölfelé. M. Godard harmadszor kérde utitarsat:
Es most ?
Semmi, éppen semmi ? a felelem árnyéka sem
közelit még meg!
mondá az utas határozottan elé
gedetlen arczczal. mint olyan ki nagy mértekben csa
lódott.
Szavanna ez nagyszerű! Ezennel elismerem,
hogy képtelen vagyok önben feleimet gerjeszteni. A
gömb elég magasra jutott, le fogunk szállani.
— Leszírini ?. ,.
— Veszélyes volna feljebb emelkedni.
Nekem mintegy. En nem akarok leszállani.

;
i

j

;

— Azt mondom, hogy én még emelkedni akarok.
emelkedni folyvást. Nekem hatás kell.
M. Godard nevetni kezdett. Tréfának vette a dolgot
- Akar ön emelkedni — kérdé az utas nyakon
ragadva a léghajóst s dühösen megrázva őt.
M. Godard e pillanatban érezte, hogy veszve van.
L’titársának zavartan forgó szemeibe tekintve, felis
merte. hogy őrültei van dolga.
lessek egy ő.ültéi okosan beszélni! kéijen segélyt
a felhők között. Léghajózáshoz nem szoktak pisztolylyal fegyverkezni.
k
A föld ezerötszáz méterre volt. Borzasztó esés!
Az őrült legkisebb mozdulata fel fordíthatta a csolnakot.
S te tréfáltál velem kedvesem ? - folytatá az
örült, folyton tartva áldozatát. — Most rajtam a sor.
nevetni, most te fogsz tánczolni.
K
— Mit akar Ön velem,
kérdé csendes hai.0on
Bukfenczcidet akarom látni!
válaszolt szív
telenül az őrült.
de előbb megyünk a magasba. A
gömb tetejére kell ülnöm.
*
Szünet nélkül beszélve, mászni kezdett a kötele
ken. melyek a léghajó csónakját tartották.
- De szerencsétlen, hisz Ön megöli megöli ma
gát. leszédül!
- Ne törődjél azzal, — kialtá az őrült, — vagy
kivetlek az űrbe.
Legalább
szólt Godard
engedd, hogy egy
kötelet kössek a derekadra, mely által a gömbhöz le
szel csúfolva.
- Legyen.
• szólt az őrült.
l’gy lön. Az őrült a biztonsági kötéllel felszerelve,
felmászott a köteleken oly ügyesen, mint egy evet. A
gomb tetejűre érve ráült csendesen. Egyszerc diadalma
san állt fel. zsebéből kést vesz elő.
-- Mit akar ön tenni?. — kérdi Godard.
- Kedvem szerint mulatni akarok. — miközben a
mentő kötelet, melyet Godard rákötött, elvágta. Ha cg)’

Mert nagyon sok itt a szép asszony. . . .
— Vagy úgy? No de akkor sok okos asszon\ is
lakik ám Gödöllőn,
- Hát miért?
- Mert viszont nagyon sok ám itt a nőtlen li.ítj
ember is.
.
(lableaut.

(.1 liylioláoiplbli fiiiliff j
(Rákfalvi levél.i
Csalódik, ha azt hiszi valaki, hogy van boldogul h
ember ezen a szokvány minőségű sártekén, mint a mi
szikvizgyárosunk. l’jjabb időben mar gyalog is alig
lehet vele beszélni, sőt már önmagára is csak hetenkint egyszer ismer, akkor t. i. midőn megjelenik a Ká
rolyinál. az ott szekció Nihilista asztaltársaság vasárnapi
titkos szeánszain, melyek tudvalevőleg nyilvános mj.
sével vannak összekötve. Itt aztán mindég akad valaki,
aki érdemekben és kupak keresésben megőszült szikvizgyárosunkat bemutatja önmagának. Ki is
megis
mervén a bemutatottat.
kijelenti, hogy ilyen úrral
egy asztalhoz ő nem ül. megissza sörét es nyugodt
magatartással távozik.
Hogy miért e kedélyességig menő büszkeség el
mondom azt is a t. szerkesztő ur engedőimével
a
következő sorokban röviden.
A közel múlt napokban ugyanis gyárosunknak
dolga akadt a szolgabiróságon, ahol napidiját
10
forint azaz húsz koronában állapították meg.
Le is ülte azonnal.
Es mondja még valaki, hogy ő nem boldog em
ber. Hiszen 20 korona napi dija csak egy curiai bírónak
van. az pedig méltóságú
*
ur.
Weisz Móni, az órás az ő komája, aki tudvale
vőleg spirituszban, petróleumban, lenolajban, sajtban es
párbajügyekben utazik, nem fogadta cl ezt a magyará
zatot. hanem követelte, hogy nevéből azt a részt, mely
az ő nevével azonos, törülje el. mert ellen esetben fel
jelenti becsületsértésért
Rudolf nagyságos bíró urnái
aki jelenleg a rákfalvi becsület gyár főkurátora.
Ez időtől fogva gyárosunk hatalmas fütykössel
jár és ne legyen meglepve senki s annál kevésbbé a
t. szerkesztő ur. ha legközelebbi tudósításomat vérrel
fogom írni, mert hogy az fog folyni
ez ügyben, az
bizonyos. Teljes tisztelettel dr. Ea János, rákfalvi part
lakó és kültelki polgár.
*
Csörgő
Udvari vadászat.

<’> felsége a király

pénteken, f.

hó 7-ikén egy napra hozzánk. Gödöllőre érkézéit és
Retteni lluhert fővadászmester kíséretében vaddisznóra
vadászott. Este ő felsége vissza utazott Budapestre.
Változás. Lapunk ezen számával nagy változást
jelentünk közönségünknek. Tetemesen — csaknem egy
egész oldalnyi szöveggel — megnagyobbítva jelenik
meg ezentúl es uj nyomdánkkal kötött szerződésünk
most már képessé tesz arra, hogy tiszta és kifogásta
lan nyomásban adjuk azt ezentúl olvasó közönségünk
kezébe. Ezen változások tetemes költséggel járnak s
épen ezért kérjük közönségünk fokozottabb mértékű
támogatását.

Számvizsgáló elnökök Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye
nek Budapesten 1902. évi január hó 14-én folytatva
tartott rendes évnegyedes bizottsági közgyűlésen, az
1886. évi NXI1. t.-cz. 142. £-a alapján a községi száma
dásokat vizsgák) képviselőtestületi ülések elnökéül az
1902. évre kiküldötték a gödöllői járás községeibe:
Aszódra: Gróf Ráday Gedeon ikladi lakost. Bagia:
Groszner Sándor domonyi lakost. Boldogra: Molnár

széllendület felforditja a gömböt, a szerencsétlen légá
rul az űrbe. M. Godard behunyta szemeit hog)' ne lás-a.
Az őrült hadonászott kezeivel, sarkantyuzni kezdte a
gömböt, hogy annak futását gyorsítsa.
— Es most
kiáltott az őrült kését forgatva
- most nevetni fogunk. <) nyomorult, te akartál engem
leszállítani.
M Godard kitalálta az őrült szándékát. Ez na;
mindig a gömb tetején ülve, a csónakot tartó kötelc’ ből már három-négyet levágott. A csónak meghajolt.
Már csak két vékony kötélen, úgyszólván hajszálon f>
gött a csónak.
Az őrült kése az utolsó kötelekhez közeledett.
— Csak egy szóra
kiáltott neki Godard.
— Nem. semmi kegyelem
-- dühösködött
:
őrült.
En jobb szeretnék - folytatá a hajós, — iüa
esni, hogy meghaljak, ily magasból leesve nem bizt halál, legföljebb megbénul az ember. Menjünk feljebb.
Ez már tetszik. — mondá az őrült mo-' •
íyogva.

Godard nemsokára hősileg megtartotta Ígéretet;
roppant mennyiségű terhet vetett ki a csónakból. A
gömb egy hatalmas szökéssel néhány másodpercz aLtt
200 métert emelkedett. Azonban mig az őrült fenyeget •
íirczal ellenőrizte a műtétet.
a léghajós egy mási
kat is végzett, egy teljesen ellenkező hatásút. Észrevette
hogy a megmaradt kötelek között van a szellentyű

kötele is. Terve készen volt. Meghúzta a kötelet s
zel felnyitva a gömb felső részén levő szellentyüt. k"' ■
nenygázt bocsátott ki. Az örült lassankint mély álomba
merült, érzéketlenné lett a kiömlő können'gáztól. Midőn
már elég mélyen aludt. Godard óvatosan leereszkedett
a gömbéi <a földre.
A földre érve. Godard nem állt boszut őrültjén,
sietett életre hozni s aztán jól megkötözve a közeli

majorba vitette.

Pi‘aai :iáb I.

l<iO2 február 9.

ASZÓD ÉS VIDÉKI-

uirai lakost. Csömöre: Kende Tivadar nagytúr
ái l.<Kost. Gzinkőtára: Kende Tivadar nugvtarcsai 1
|lk.Ht, Hányta: dr. Eben János zsamboki lakost. I)ointlI1U-a: gróf Ráday (>edeon ikladi lakost. Gödöllőre:
jr, Gallovich Győző rakoscsabai lakost. Galgahévizre:
golf Kamii budapesti lakost. I levizsgyörkre: Eisler Sánj(11 u.s/.odi lakost, lsaszegre: dr. Rosenfeld Sándor göjpllm lakost. Ikladra: Groszner Sándor domonyi lakost.
Karúira: berber Béla vérségi lakost. Kerepesre: Kratodivill József csömöri lakost. Kistaresára: Kratochvill
j,.
csömöri lakost. Mogyoródra: dr. Zachár Kálmán
.nijollói lakost. Nagytarcsára: dr. Gallovich Győző ráb.,<s;l'ai lakost. I’eczelre: Dubovszky Nándor rákos
licre-zinri lakost. Rákoscsabára: Dubovszky Nándor,
i-.ikoskercszturi lakost. Rákoskeresztúrrá: Pollner Lajos
....j
lakost. Szadára: Lizits Károly gödöllői lakost.
Tur a: Hajdú István valkói lakost. Valkóra: Fleischmaim Béla bagi lakost. \ aczszentlászlóra: Rajtsán
Jam-s valkoi lakost. \ ersegre: Schossberger Lajos kaiÍali lakost Zsámobra: Molnár Jakus túrái lakos, th.
bizottsági tagokat.

Erdő altiszti bál. A gödöllői erdő altisztek fényes
mulatságot rendeztek az idén; és konstatálnunk kell.
hogy baljuk nagy és előkelő közönséget vonzott
Karolyi »Erzsébct« szállójába. Még nem volt kilenc/,
,,u. midőn Béla czigány ráhúzta az első talp alá valót
és reggel hét óráig kitartott a lelkes publikum igazi

szeválogatva. Különösen kiváncsi a publicum ;iz-«>/i
""'"I''melyeket Írójuk Ihtru Máté a kivaló költő,
lapunk hírneves munkatársa szívességéből már közöltünk
e lap t.ücza rovatában, melyeket Z^til'hii/i Armánd. a
a nagyhírű művész és zeneszerzői zenésitelt meg.
Szóval: kíváncsian nézünk a nagysikerrel kecsegtető,
élvezetes estély elé.
Vasúti vendéglő Aszódon. A m. á. v. a-,..Ji állo
másán megnyillott az ujonan teljes csínnal bérc;idézett
vendéglő. A bérletet Szcepanovszky Zsigmond ismert
J" Ilii nevű fővárosi vendéglős nyerte el.
Betörés a szöllö hegyen. Holla Kálmán cs N<_medy Béla aszódi szőllőbirtokosok borházat ismeretlen
tettesek föltörték és onnan több értékes ingóságot elvittek.
A nyomozás mind ez ideig eredményre nem vezetett.

1
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jókedvvel, kitűnő hangulatban, Olt róttál.-: 1
Alberty Palné. C’sudnay Jánosné Gavra
Jáiiosne. Gross Petemé. Heik Istvánné, Hunyadiné. |
Ivanits l-ercnczné. Klauznitz Frigyesné. Lepárt Józselné.
|,uvik Bélané. Lukacsevics Karolyné. Nagy Jánosné.
I’irkner Ernőné. Picekor Alfonzné. Sissa Istvánné.
Schweitzer Antalné, Szabó Balázsné. Szeklener Jánosné.
Sztélék Lajosné, Szvoboda Ignáczné. /aú/z/o/r; Alberty
Emma és Mariska. Csudnay Jolán. Gavra Mariska és I
Erzsi. Ilejk nővérek, Hunyadi nővérek. Jánossy Mar
git. Mattin Mariska. Kitliczer Emma, Pirkner Ella. Plec
ker Vilma. Rozsnyói Margitka. Szabó Mariska. Szek
lener Mariska. Sztélék nővérek. Szvoboda Anna és
Margit s még többen.
virágos

Csirke fogás divatozik. Péczclen nap nap után
történnek betörések. Végre most sikerült a csendőrségkézre keríteni a tettest Bódi Mátyás péczeli lakos sze- l
mélyében, ki nem kevesebb mint tizenegy rendbeli
csirke és ludlopást ismert be.

A járások kikerekitése. Lapunk volt az első, mely
megpendítette a járások kikerekitésének szükségét már
csaknem két esztendő előtt azon alkalomból kifolyólag
midőn Ászodon úgy mint Túrán mozgalom indult meg
egy uj szolgabiróság létesítése s annak székhelye el
nyerése iránt. A mozgalom élére akkor Aszód részéről
báró Podmaniczky Géza. Túra részéről pedig szintén
egy másik főur állott. E mozsgalmak azonban nem
jutottak tovább a kérvényezésnel s azóta egészen elhalgattak. Mint értesülünk, a választó kerületek kikerekitésenek és székhelyük helyes és czélszerü elhelye
zésének ügyével most foglalkozik a belügyministerium s
igy igen czélszerü lenne úgy Túra, mint Aszod községek
nek talpra állani és tenni valamit a szolgabiróság elnyerése
érdekében, mert igy nincs kizárva a lehetőség, hogy járásunktol amely különben is igen nagy és népes, elválasztva
esetleg egy másik
talán a váczi —járáshoz csatol
*
tatnak ami pedig egyáltalán nem lenne sem Aszódra,

j
i
|
|

sem furára, sem a szomszédos községekre nézve ked- i
vező megoldása a dolognak.

A gödöllői Erzsébet szobor bizottság a gödöllői
Casinó helyiségében f. hó 9-én d. u. 3 órakor választ
mányi ülést tart, melyen a végleszámolás fog meg
történni.
Fehérkereszt bál. A gödöllői menyecskék a fehérkciv ’.t-egylet pénztára javára Gödöllőn, az Erzsébet
szálló termeiben, f. hó 22-én zártkörű tánczestélyt tar
tani. Kezdete este fél 9 órakor. Belépti-dij 2 korona.
A hölgyek fehér mosó ruhában fognak megjelenni.
Iskola megnyitás. Isaszegen az iskolák himlő jár
ván; miatt már huzamosb idő óta zárva voltak. E
közegünkben a himlő járvány oly nagy mértékben
düh . /ott. hogy alig volt oly gyermekes család.melyet
a ve zely megkímélt volna. A fő tanító családja is
megupta. Most végre hosszas és fáradságos munka
utói, el van hárítva a veszedelem s a himlőjárvánj'
Ríj'-' i megszűnt úgy, hogy f. hó 4-én ináraz iskolák
is "i-^nyittattak cs a tanítás bennük ismét megkez
detett.

Parkírozás Gödöllőn. Tavasszal nagy változáson
"resztül menni Gödöllő: parkírozzák a Eerenczteret es az Erzsébet királyné utat A tervek mar
ÍPVi lagyták, az üveg házak a szükséges kiültetendő
esem.'i(.;;kel felszerelve vannak s igy kora tavaszszal
kezdetet fogja venni a nagyszabású munka. --- a mely
’Bazi paradicsommá fogja angol parkjával varázsolni
a R’ui leirt fekvésileg külömben is szép helyeket. —
•p“g c ak a kövezés és a világítás: - és Gödöllő
*la'"
mák mi sem fog többé útjába állani.
aszod; polgári kör házi hangersenye. Az idei
szokatlanul csöndes Aszódon. Nem követjük
Sil• l’éczel és Szent-Mihály példáját, ahol bezzeg
<s/‘"l a duda a csárdában;® ugyancsak mulatnak. Ha
^polgári kör nem volna, a híres jó táncfcos aszódi kisnnM>k talán el is felejtenék a tánezot. Cseppet sem
ehet tehát csudálkozni azon, ha a kör mulatságai azu*' lenycsen is sikerülnek és nagyon látogatottak. A
■>
"iái házi hangversenye is nagyon látogatottnak
'Börkezik. amibe kétségtelenül legfőbb érdeme van a
SZl,|galinas rendezőségen kívül a pompás prograinmnak,
"Rlynek minden egyes száma nagy jondal van ösz-

Az Egyesült bpcsli fővárosi takarék. viiztai cs csatlakozott társai vegrehajtatóknak,
Vásárhelyi Jánosné ellem végrehajtási ügyében.

u

Áttérési hirdetményi kioonaf.
A
k-ii >. kir jbirosag mint tkvi hatóság közhírré teszi,
hogy az lY'vesiilt budapesti fővárosi takarékpénztár cs csatlakozott
t.ii'.-i
; t..kirak. Vásárhelyi Jánosné szül. Stwzak Sarolta
I
k t
követelés cs jár. iránti végrehajtási ügyében n
. -J"ll kir. j
';i<-Nag területén lév-i Czinkota község hatarabftn
- .’zink"'.ti i>3') sz. tkvi betétben Vásárhelyi Jánosné
sz. l Sti-./. k fs dt.i nevén allo A f 1. sor 32'.).. I hrsz. a. foglalt
ingatlana .- az azon épült de tkvileg még ki nem tünteti hazra
32'U k'-i. ezennel megállapított kikiáltási arban az árverést ellenA.
■
y a biincbb megjelölt ingatlan az 1902. évi márCZÍU8
no 3-ik napjai) délelőtti 10 órakor Czinkota

községházánál

meetar-

tan.!-- nvilv inos árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is
cladalni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának
1" " , t készpénzben, avagy az 1X81. évi 00. t.-cz. 42. Ji-ában
jelzett árfolyammal számított cs az 1881, november 1-én 3333, sz.
a kelt in. kir. ig. min. rendelet 8. tf-ában és egyébb jg. min.
i eiiJi ietben kijelölt ovadekképes ei tékpapir bán a kiküldött kezéhez
letenni, avagy az 1881,(10, t.-cz. 17-'. -j-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál cl-'íleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt atszolgáltillni,
(iödollőn, a kir. jbiniság mint tkvi hatóság, 1001, decz. 8-án,
(P. II.)
Stróbl s. k. kir. alj. bir-i.

A ('Vasárnapi Újság® február 2-iki szama 21 kép
pel s a következő tartalommal jelent meg: (-Zichy
Mihályi larczképekkel és képekkel műveinek most
megnyílt kiállításáróli.
- «A vén leány temetése.')
Költemény. Nagy .Andrástól.
Regény iá i : <<A paraszt
király.® Regény. Irta Zigány Árpád. iGoró Lajos raj
zaival.) - «Rezeda kisasszony.® Elbeszélés (képekkel).
<T'gy budapesti ember élményei a khinai háborúban-.
(-Montenegró fejlődése®. - A sorshúzás-)®. Elbe
szélés. Irta Mark Twain. Angolból fordította S. V.
(1403. sz.
íkepékkel). - (-Koppay József festményeinek kiállítá
tk. fŐÖT.
sából® iStefánia királyi herczegnő és Erzsébet főherczegnó arczképeivel).
((.Magyar remekírók®.
<A
Gondot dia gőzmalom égése® (képekkel Richter Aurél
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi,
rajza és Erdélyi fényépfelvétele utáni.
- Amatuurlenyképek® (képekkel).
Irodalom és művészet. Köz - li-i .-v Brull Lajos vegrehajltitiniak, Maródi l’alné szül. Kitka Er
zsébet végrehajtást szenvedő elleni 41 kor. stb. tőkekövetelés és
intézetek cs Egyletek. .Sakkjáték. Képtalány. Egyveleg
jár. iránti wzrehajt.isi ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területén
stb. rendes heti rovatok.
A <- Vasárnapi l’jság® clőlevő llcvizgyórk községben fekvő s a hgyörki 200 sz. betétben
Mar--‘i l'ainé sz. Ritka l'.i :>bct nevén all" A 1. 1. 2. sor 2t)1.2es
lizetési ára negyedévre négy korona. ((Politikai l'jdoti202 2 i-rsz. IXXao. i, sz. a. foglalt hazra es kertre 33K kor. kiki
ságok»-kal és «Világkróniká»-val együtt hat korona.
áltási .nb.in: az imvanottani 0!) sz. tkvi betétben A 1 1—I sor
Megrendelhető a Eranklin-Társulat kiadóhivatalában
3031). 3031. 3032 es !-i33 hrsz. a. foglalt Kitka Márton, Kitka
(Budapest. IV., kér. Egyetcm-utcza 4. sz-. l'gyanitl meg
Indras. Maródi i'alne szül. Kitka Erzsébet. Kitka Mihály, Kitka
rendelhető a (-Képes Néplap® legolcsóbb újság a ma Judit cs T. Sápi Jánosné sz Angyal Erzsébet nevén allo azonban
az
1881, lio. t.cz. lói), §-a alapjan egészben elárverezendő ingatgyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér.
1 i
( .1. alatt özv. ifj, Ivitka Mártonná sz. Vaigl Maria jai vara bekebelezett özvegyi haszonelvezeti jog fent.attasaval 350 k.
| kikiáltási árban az ugyanottani (15 s/.. tkvi beleiben A. I. 1 — 7
s-.r 3-130 1, 3030 2, 3037 1. 3037 2 es 3038 hrsz. alatt foglalt
1 Iáit Ivitka Marton, Ivitka András, Kitka Mihály, Maródi l’álne sz.
szokványminöségben.
Ivitka Erzsébet és Ivitka Judit nevén álló, azonban 1X81. 60. t.-cz.
1 156 í-a alapjan egészben elárverezendő ingatlanra 300 kor kiki
A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, teljes
áltási árban: végre az ugyanottani 71 sz. betétben A. 1. 1-3 sor
jótállással.
XOX, 80!) cs 810 iirsz, a. foglalt Ivitka Marton, Maródi l’alné sz.
Ivitka Erzsébet, Kitka András, Kitka Mihály, kiskorú Kitka Maria,
Élőkerités.
i kiskorú Ivitka András, kiskorú Vikor Julianna és kiskorú Kovács
Gleditschia csemeték és magvak.
Erzsébet nevén allo, azonban az 1X81. 00. t.-cz. 156 §-a alapjan
Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik.
egészben elárverezendő ingatlanra cs pedig a Kitka Marton és
Maródi l’alné sz. Kitka Erzsébet egész iletöségére. valamint
Óriási tövisú, igen gyorsan fejlődó sövenynovény. i < az egye
Ivitk i Andi.ts és Kitka Mihály illetőségének >,3 részere C. l.a.özv.
düli, melyből oly örökös kerítés nevelhető p.u ev alatt, rend
ifj. Ivitk.- Mállóimé sz. Vaid Mária javára, úgyszintén a kiskorú
kívül csekély kiadással, melyen nem hogy ember, de semmiféle
Ivitk.i Maria, kiskorú Ivitka András, kiskorú Vikor Julianna, cs
állat, még apró nyulak sem hatolhatnak at Minden rendeléshez
rajzokkal ellátott ültetési és kezelési utasítás mellékeltetik.
I kisk. Kovács Erzsébet illetőségére, C. X. alatt özv. Kitka Jánosné
szül. Pólyák Mária javara bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog
Ezer csemete elég 20'. méterre.
Ara (I forint.
fentartásaval 202 kor. kikiáltási árban az árverést elrendelte es
nínOCQITlofÓl/ Öriasi jövedelmet biztosit-) voltánál
Iv.gy ,i fennebb mcuiel-dt ingatlanok az 1902. évi márczius hó
UlUbOvIllululX. fOgva, ennek tenyésztése számos
28-ik napján délelőtti 10 órakor llévizgyörk községházánál meg
gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
tartandó ,nyilván*
árverésen a mcgáílapitott kikiáltási áron alul
is eladatni fognak.
Színes fénynyomatu főárjegyzék ingyen és bérmentve küldetik
Árverezni
szándékozók
tartoznak az ingatlanok becsárának
minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzéken kiviil
10”,,-at kézpénzben, vagy az 18X1. 60. t-cz. 42, §-ábnn jelzett
még egy olyan könyvet is kap ezzel, ki azt czimére ingyen
árfolyammal
számított
cs
az
18X1.
november 1-én 3333. sz. a. kelt
és bérmentve kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, a hol
igazságügy ministeri rendelet X. §-áb;in kijelölt ovadékképcs értartalmát haszonra ne fordítanák, városon, falun, pusztán,
I
lekpapirban
a
kiküldött
kezéhez
letenni,
avagy az 1881. 60. t.-cz.
gazdag vagy szegény családnál egyaránt. Így még azoknak is
i 170. S-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
érdekében all. kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne
zéséről
kiállított
szabályszerű
elismervényt
atszolgaltatni.
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek
Gödöllőn, a kir. jbiróság mint tkvi hat. 1902. január 6-án.
nagy szolgalatot tesznek. Czim: „Érmelléki első szölöoltvanytelep" Nagy Gábor. Nagy-Kágya. u. p. Székelyhid.
(I1. Il.i
Stróbl s. k. kir. alj. biró.

Ár-Dcrési hirdetményi kioonaf.

Szölöolfoányok

Aczél ekék
Rét. moha,

I. 2, 3 és 4 barázdásuak

Boronák

tagozott és diagonal

Gyűrűs és sima aczél lemez, földi hengerek.

vei<><>•<-pék.

.*oVu
i<lti
Al F’ a t

q

-

t p> e k

fűnek herének.
Szénagyiijtök és araté gereblyék. Szenaforiliték.

Szabad.-aszaló készülék

esőinek.

Bor és gyümölcs sajtók.
<i.vüinök'S <* h szóló xiixók
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő

„SYPHONIA",
Torméncs és vértetű

1 — fi

oo

h

ó ó I I a t befogására,

Legújabb gabona-tisztitó-rosták.
TRIEUREK cs KLIKORICZA mORZSOIÓK,

és bogyómorzsolók.

Szecska vágók, darálók répavágók.

pusztítására.

Széna és szalmaprések.

Szállítható takarék tűzhelyek,

valamint minden inas

euT^L^k.

fajta gazdasági gépeket

legújabb szerkezetben kcszilcnck és szállítanak

PH,, és T A RSA;
cs. cs kir. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, oasóntödék cs nasháiiiorniürck

w-'-

B É C S. II i Taborstrasse 7I.

Kitüntetve több mint 400 arany, ezilst és bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.
Részletes árjegyzék és elismerölovél ingyen.

Képviselők es viszontelárusltók kerestetnek.

1 -10

1902 február 9,

ASZÓI) ÉS VIDÉKE

4
51)07
ikTTöör sz‘

Ároercsi hirdetmény kioonaf.

\ iV'jöllói kir járásbíróság mint tkvi liHlóság koxliirié teszi,
hogy .i in. kir. all.impcnztár vegrchajt.itonak Beck Marton cs Adolf
danyi lakos végrehajtást szenvedők elleni 30 kor. 10 flll. tőkekövete
lés cs jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járasbirosag
in.nl telekkönyvi hatóság területén levő a dánvi községben fekvő, a
danyi 225. sz tkvi betétben Beck Marton és lleek Adolf i-.-'.-n ..Ilii
A t I sor II lirsr. cs 14 ói sz. a házra és heltclelckre a óiis.i s'i tk.
sz. vege-, ssel o.tv. Beck Alomé szül. Blcycr Hozalia javam bekebele
zett oz\e;vi haszonélvezeti jog fontarlásával 320 kor.-bati ezennel

megállapított kikiáltási árban, és az ngyanottani 233 sz. tkvi betétben
\ 7 I. sói 13. hisz, es |5 oi sz. alatt felvett l.ázar l'álné sz
Baglyas Terez. Tóth Józscfne sz. Baglyas Erzsébet, Elintézi Ja
nosne *-zul Baglyas Katalin cs Beck Adolf nevén álló, azonban az
INNI. tío. t-ez Í5(i. S-i alapján egészben elárverezendő liazia 320
k.-ba i ezennel ir.-gallapitott kikiáltási árban az árverést elrendelt.,
es hogy a lentubb nicj.ielolt ingatlan az 1902 Óvl márCZÍUS 3-ik nap
ján (leíelött 10 Órakor Hány községházánál megtartandó nyilvános
,.1\C csen a incg.illapitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni --•an.L-'.-tarto/n. I. az ingatlanok becs<r.u:
10" , -át készpénzben, vagy az IKK| évi l.N t.-cz I'. ji-áhan ' .
xett árfolyammal számított, v- az ISS|. évi november hó 1-cn 333:; .
a. kell igazsagugVininKtlcri rcndclci 8 >-.ib.tn kijelölt ovadel.kcp,
értékpapírban a ktku lőtt ke.trhcz letér: i. avagy a;: 18.81 |.X .
17o. í-a értelmébe!’ a bánatpénznek .. bíróságnál elöleges elhc'.v./.
séröl kiállított szab.ilyszt ;u clisiiic - . ír. t ais .Ég Itatni
A go.’o’j ; 1- . / .os.i;;

mint tkvi ha! ".ig.
Stróbl S. k kir. all. H„..

e Hl U L, © I
könyvnyomdája-, könyvkötészete-, papír- Írószer-kereskedése és rnyyyanta be! yeyző-yyára
GÖDÖLLŐ.

Ezennel

lálképes
levelező
lapok leg-

pűii

Ferencz-József-tér.

Csakis
valódi
Egyiptomi
szivarkahüvelyek
vannak
raktáron.
1 doboz 18
10 doboz
1.60 kr.

Szerencsem fclhipiii a n. é. közönség b. figyelmet a Icgdioalosabb belükkel cs elsőrendű gépekkel berendezel!

kő- és könyvnyomdámra és diszkönyvköí őszelőm re,
valamint jól berendezett és dúsan felszerelt

P A P I R

pár

választékban
kaphatók.

Ü Z L E T E M R lő,

tri

/mi minden i- >:akbn eáyő
/< ></•■ /. a. ni., müveket, hírlapokat, üyyvédi-, közséyi-, yazdasáyi-, eyyteti-, szövetkezet iés pénzintézeti nyomtatványokat, részvényjeyyeket, iparosok <> kereskedők rés:ére üzleti könyveket, le védpfrpi rókát, vxéy nyo
mással számlákat, árjeyyxékeket,

74

ezimjeyyeket,

látoyatójeyyeket,

üxletmeynyitási értesítéseket a

leylelkiitmeretexebheii és

leyjobb /‘h itelben kiállitra. <i leyröridebb iflő alatt készítek el a lehelő leyjuhinyosiddi arakon.

Nyomtatvány rendelésnél kérném a pontos mintát beküldeni, kissebb alak és mennyiség 24 óra, nagyobb alak és mennyisség 48 óra alatt szavatolás mellett készíttetik.

Igen fontos! Kautsuk és rézbélyegzók hivatalok és magánosok részére 2 nap alatt készíttetnek jutányos áron.
Esetleg nagyobb megrendelésnél pár sor értesítés után személyesen eljövök.

FEFUER-ieee

Elsa-Fluid

az ..ELSA“ védjegy gyei

IöJ

T

ezennel leikéretik a t. nagyközönség, hogy az „ELSA-FLUID" vásárlásánál

------------------------------------------------világosan--------------------------------------------------

arany- és ezüstérmekkel lett a berlini,

londoni, marseillei. nizzai, római és pá*-tg. CLrisi kiállításokon kitüntetve.

❖
A

IRinden fcDedcst elkerülendő

Jj.

4.

„F E £ £ E RMék Elsa-Fluidot

4.

>:

------------------------------------------------kérjen.--------------------------------------------------

Feller-féle ..Elsa-Fluid”
Feller-féle „Elsa-Fluid“
Feller-féle ..Elsa-Fluid"

4

nélkülözhetetlen nép- es házigyógyszer, mely biztos és gyors segítséget nyújt.

4'
4

ezerszer kipróbált kitűnő növény-e6Zencia-fluid, mely csodás hatással segit és g\<«g\it a legtöbb betegségnél.

4

mint azt 12.546 elismerőlcvél igazolja, kipróbált szer fejfájás, fiilzugás. idegfájdalom, reszketős, gyengeség, bágyadt- 4
sag ellen; gyógyít fogfájást, rossz szájszagot és erősiti a foghust; biztosan gyógyít liiilés vagy légvonat által tá. 4
madt izomfájdalmat, oldalszurást. szaggatást, köszvényt. reumát, csúzt, megmerevedést, kéz- es lábfájást; szemviz4
nek kitűnő;
fölülmulhatatlan hurutnál, köhögésnél rekedtségnél, láznál, izzadságnál, régi vagy uj gyomorbajoknál,

étvágytalanságnál, ájuldozásoknál. kólikanál. gyomornyomásnál, has- és gyomorgörcsöknél és sok más bajoknál. —

■>:

A hálás paciensek saját tapasztalatból írjak, hogy a

Fnl |pr-l (‘|(*

Árak:
tuczat

1

E|S
‘1.K11|Í(|“ "lv
Elsa-Fluid

is £V«'rsan és biztosan segit. melyek a használati utasításban nin--------- -----------------------* C_______________ csenek
megemlítve.
Nehéz esetekben orvosi
tanács veendő igénybe a
FELLER-fele ..ELSA-FLUID mikénti használata miatt, mert számos orvos, ki e szert betegeinél megpróbálta, azt a

Feller-féle „Flsa-Fluid"
Fcllcr-fclc

--------------------------- -----—____ __________________ féle „Elsa-Fluidotf kérni. — Óvakodjunk utánzatoktól.

„Elsa- ik

postán bárhova tk

bérmentve 5 korona.
2 tuczat 8 kor. 60 flll.

legmelegebben ajánlja.
csak az. mely minden üveghez mellékelt használati utasításon a „FELLER" nevét
viseli cs melynek minden üvegje a fönt látható „Elsa“-védjegycF van ellátva.
El l S Ű_FI U Í dU semm*^ ele mas Fluiddal ne tévesztendő el — és tanácsos határozottan „FELLER"

Feller-féle

*
Fluid
’ ára

3

v

12

„

4

..

16

„

jg.

40 ■ l

12 üvegnél kevesebb nem

küldhető postán.

Mindenki, ki a ..Feller-

tele Első" készítőjének egy utánzatot küld, jutalmat kap,

I Izisz.iuíUlti utiiwitrisok éw prospolítiisark iiig-yon ów lvórineiit v<> kükl.'tii.^k.
♦

>:

Bérnientve cs ingyen csomagolással küldi utánvéttel vagy a pénz előzetés beküldése után az egyedüli készítő :

„E!sa-Fluid‘-gyár Feller D. Jenó, Sfubica

Templom-ufeza (Horoáfország).

A

I -i.iktarak Budapesten: Török József gyógyszertára. Kiraly-utcza 12.. Dr. Egger ,.Nádor-gyógyszertára“. Váczi-körut 17.. Zoltán Béla gyógyzertóra,
Nagykorona-utcza 23.

4

*

VisttoiHelnriisitók kvdvez.ó feltételek mellett, kerestetnek!
Hazai ipar!

____________________________..EMKE" padlóí'émymáz!

Magyar gyártmány 1

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

í

*
♦
í-

?J5J

*
*
4

♦
i

|

4

',’y |Vle;l'uj.^.lriSy rutre-11'^:1'1',
szolgai. A Berkes-fele „EMKE padló lakk :
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Berkes-féle
Berkes-fele
Berkes-fele
Berkes-fele
Berkes-féle
Berkes-féle
Berkes-féle
Berkes-fele
Berkes-féle

..EMKE
..EMKE
..EMKE
..EMKE
..EMKE
..EMKE
..EMKE
..EMKE
..EMKE

> e '"ellett kiváló közművelődési
a szobapadiak fenyezesere kiválóan alkalmas, mert

czélt

szolgálunk, mert 5 százalék az „EMKE" javára

szobapadló fénymáz: rö| ;tön szárad és Így a fényezett szoba már 1 óm múlva használatba vehető.
szobapadló lenymáz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig k szobákban tűrni.

szobapadlo fenymaz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
szobapadló
........ fénymáz: víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
szobapadló lenymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb,
szobapadló lény máz. üveg keménységűvé válik, s Így legkevésbbé kopik.
szobapadló fénymáz: szeszszel hígítható.
szobapad ló lenymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására.
szobapadló lenymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.

I kjr.-o
*

l jpest. Hergel- Vilmos Jász-Berény, Boros B„ Péter Mór Szolnok.

_______________ ____________ _

*

* ** * * **
;^^
^

4

4
4
4
4
4
4
4

íivoír bói-iiientve bárhova. U korona.

Gyártás es fóeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad. - Eladási helyek: Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Elein Adolf Czegled. Turntty Pál vaskereskedő
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