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Bórmentetlcn leveleket nem fojradunk cl.
—Kéziratok nem miattiak vis-?a. _______ ■

Újabb vérált lozato k.
A nagy moloch, s lndiereg ismét uj 

nagy áldozatot követel a magyar nemzet

től. Előbb a póttartalékosok cltöriiléséről 

volt szó, de most ebben a formában vissza

vonják a javaslatot — de feleme'ik az 

ujonczok létszámát.

Az nj rend évente tizenkét ezer sőt 

még több magyar családra nehezedik sú
lyos megpróbáltatásként, ennyivel akarják 

emelni a léls ámot.
És a magyar nemzet meghozza ezt 

az áldozatot is, amely pedig egyike a leg

nagyobbaknak. Mert nem pénzről van szó, 

amelynek terhe alatt már úgyis megszaka

dásig nyögünk, hanem kenyérkereső, család

eltartó férfiakról, akik ha nem foglalkoz
hatnak kenyeret adó munkával, csiládjaikra 

Ínség, nyomor és elzülés vár. A létszám 

felemelése folytán a póttartalékosok száma 

óriásilag megcsappan.

A póttarlalékosság intézményét pedig 

elemi szükség követelte, hogy el ne pusz

tájának azok a családok, amelyeknek egye

düli eltartója az a fiatal ember, aki sor 

alá kerül. S megvan ez az intézmény min

denütt, ahol rendes sorozott katonaság 

illetve áltrdános védkötelezeltség van Ná

lunk most a létszám óriási felemelése foly

tán a póttartalékossági kedvezmény illuzó- 

riussá válik.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

S ha úgy fogják fel ezt az ügyet, s ! 

! ez az igazságos felfogás — akkor látjuk, ; 

I hegy ennél nagyobb áldozatot még nem 

igen követelt a hadsereg u magyar nem

zettől. Es mi kénytelenek vagyunk vérző 

szívvel belenyugodni ebben az. áldozatban 

mert, hajh! — nincs most a magyar nép

nek igaz szószólója!

Még könnyebben elviselnénk talán ezt 

az óriási terhet is, ha a hadsereg az lenne 

nekünk magyaroknak, aminek lennie kelen1. 

De nem az hogy minden parádé alkalmá

val fülünkbe húzza a katonai banda a 

Gotterhaltét, ezt a gyűlöletes emlékezetű 

dalt melyből minden alkalommal tüntetőleg 

domborodik ki a hadseregünk nem magyar 

jeltege. A magyar szó csak vendég a ka

szárnyában s a gyakorló téren, a tiszti 

karnak érintkezéseiben pedig egyenesen ki 

van zárva. Rendelet Írja elő, hogy a kato

nák magyar nyelven levelezzenek hatósá

gaikkal, de azt a rendeletéi komolyan épen- 

séggel nem veszik.

Másik nagy sérelmünk az, hogy akár

mit beszélnek is a hadsereg vezető körei

ben, nincsenek még most sem tekintettel 

a kdonaf szállításoknál a magyar iparra és 

kereskedelemre. Apró csip-csup szükségle

tek azok melyeket a hadsereg magyar for

rásból szerez be, az összes tömegszállitá- 

I sokat Ausztriában intézik el. A milliókat

■Szerkesztősét/ és kiadóhivatal:
Aszódon, Grosz. K. papirkereskedéséban.

1 lirdetósck:
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’GU fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény

elveszik tőlünk, kiekzekválják belőlünk, de 

hogy a rengeteg pénzből arányos összeg 

kerüljön vissza a magyar közönséghez, 

arról nem gondoskodnak.

Nem szívesen adja meg tehát a ma

gyar nép ezt a legújabb nagy véráldozatot 

akkor, mikor a szivünk tele van keserűség

gel és panasszal.

Baromfitermékek értékesítése.
Könyvismertetés.

E czim alatt most jelent meg llreblay 
Emil m. kir. állattenyésztési felügyelőnek 
(Budapest, Csömöri-ut 15. II. 8.) legújabb 
munkája, mely az eddigi már megjelent öt 
önálló baromfitenyésztési szakmunkának 
befejező része.

E munka megjelenése csakugyan hé
zagpótló s a magyar gazda kezében nél- 
kíilözhetlen, hisz a magyar gazda boldo
gulásának régi baja az, hogy termel és 
tenyészt — de az értékesítéssel sehogy 
sem boldogul, a mit fáradsággal a fülűből, 
állataiból előállít, azt nem tudja oly áron 
eladni, mely ár mellett élhet is.

Különösen érezhető ez a baromfite
nyésztés terén, mely tenyésztési ágazat 
rendkívüli fontossággal bir hazánkban.

A baromfitenyésztés nagy fontosságát 
és a legszegényebb néposztály megélheté
sének egyik lényeges tényezőjét Da
rányi Ignácz föld.nivelésügyi m. kir. mi- 
nister ur ő nagyméltósága is kellően mél-

T Á R C Z A.
A névrokon.

— Lapunk eredeti tárcsája. — 
Irta: Hollós/ Mihá'y.

(Minden jog fentartva.)

Kiss Józsof ur, a sarki boltos legény egy 
óv elölt lépett örök frigyre szóróiéit hitestársával 
n Gyöngytyuk-ulczni kaptafa kézitö mester leá
nyával. Életük boldog volt, házas águk egét a 
legparányibb felhő s,m tarkitá. Azonban semmi 
som tart Örökké. Egy szép napon Kiss ur prin- 
czipálisa a sarki bohos csődöt mondott, az üz
letel bezárták és Kiss ur, a boltos legény állás 
nélkül maradt . . .

Hiába kopogtatta sorra nap nap után isme
rőseinek ajtaját, nem tudóit alkalmazást kupi i. 
Egy napon aztán, — mikor megtakarított pénzük
ből az tilolsó busz fillérest is felváltották, 
mikor a szükség elérte tetőpontját — borontoti 
hozzá az anyósa s feleségét a következő kluszi- 
kus bácsuzóval hurczolla cl a megrémü lt férj 
lakásából:

— Nyomorult vagy, mert m'g a betevő fa
latját som bírod előteremteni családodnak. Nem 
fele ég hanem kötél való a nyakadra, akasztói’; ra 
való! Evvel beco.pta nz ajtót, csak ugy rengett 
s a fák épnél higjta a zavarában hiiledező vő 
uramat.

Ettől a naptól fogva, — most már lét hó
napja, - Kiss József ur, hogy nómiíog enyhítse 
sorsát czimszallag írást vállalt. Sovány kereset 
biz’a do arra épen elég, hogy egy búslakodó 
szalmaözvegy éhen 1:0 Inljon.

Ma is nagy halom megirt czinvzalag hever 
az asztal lótején, melle.m dugaszolutlan litilalarló, 
tód, fenékig égetett polroleumos lámpa; Kiss ur 
pedig a legsötétebb egykedvűséggel a ihzu az 
agyonfáradt czimszalagirók jótékony álmát, végig 
telepedve rozoga ágyán.

Nagyon kimeríthette az éjszakai munka, 
mert a téli nap, ki maga is álmosan pislogott 
az ablakon keresztül a boltos legény szobájába, 
ugy megbot.-énkozott az ö lustaságán, hogy restel
kedve húzódott vissza o borii ilis konkurens elöl 
és sapadt sugarait szégyenlően a menybolt go- 
molygó spanyol falai mögé vonta.
Bizonyár! észrevette ezt Kiss ur, mert félálmában 
kitárt kezekkel kapott az eltűnő világosság után, 
de oly meggondolatlanul, hogy az ágya melletti 
székre helyezett vizes kancsó nyomban nyomo
réké zúzódott.

— Hogy rúgott volna meg a bagoly! — 
szÍ3szin:i el magát a felriasztott állásnélküli ke- 
le-kedö segéd és oly szomorúan tekintett a po- 
ruljart kancsó cserepeire, mint a kinek a tyúk
szemét lepénynyé laj ossák, szinte szeméből rit ki, 
hogy inindm adóssága eszél.o jutott.

— No ennek barom drótos tót som orvosa 
löbbé! —- dünnyögötl az álmos ember, azután 
felczihelödöll, a vizel feltörök', cserepet pedig 
kivetette poklokra, a személládába. Kész sincs c 
bosszantó foglalkozással, megszólal a villanyos 
< sengö.

Miféle fákat hasogató forgószél kergethet 
valakit az ö ajtajára ilyen korán ! . . .

Nézi az órái. Azám 1 tizenegy óra délre. 
Tyhü a nem jóját! ennyit aludni . . .

Kiszól a konyhából nem a legudvariasabb 
hángon: He valaki! Várjon ! Azonnal. És ingerül
ten halásza össze szét hányt vetett gúnyáját s 
azon mozsdallan borzas fővel a vendég elé allit.

— Ah! jó reggeli, v így jó napol Wei-z ur! 
Bocsánat, hogy ily rendetlen lakásban fogadom, 
do csuk az imént ébredtem fel, mert az éjjel tok 
volt a dolgom.

— Kérem, kérem — mentegelödzik 
Woisz ur, a szabó — sőt én követtem el illetlen 
séget mivol megzavartam a nagv-ágos ur nyu
galmát.

Gúnyolódik, nyelvel a sehonnai, — gondolja 
magában a fűszeres.

— Weisz ur becses látogatása rohasem za
var engem, sőt mélyen mogtisztel.

— Örvendck, nagyon örvendek és óhajtanám, 
ha továbbra is részesülhetnék a nagyságos ur o 
kitűnő pártfogásában.

— Hagyjuk o) a tréfát Weisz ur ! Ugy-e 
bár a még ki nem egyenlített követeléséért volt 
szives hozzám fáradni? Tudja kérem . . .

— Szó sincs róla, biztos a nagyságos ur 
pénze, majd fizet, ha tehetsége lesz hozzá.

Kiss ur elképed. Nem tudja miro gondoljon. 
Megvan ez az emner zavarodva, hogy ötét folyton 
nagyságolja ? . . . Egy öltözet ruha árával em
beremlékezet óta tartozik neki, valahány.-zor a 
követelések adataival eddig e lakásáig fáradt, vele 
szembon sohasem emelkedett magasabb titulusra; 
a hallja magánál és szokás szerint majd kihúzta 
az ágyból, ha nem fizethetett.

— Tudom én nagyságos uram — folytatja 
a szabó mester — hogy lövid idő múlva u mel
lény zsebéből is kifizethet.

— Lehet, lehet — hagyja rá zavarodotton 
Ki s ur é.s gyanakodva méri végig a tizenhárom 
probás ruhurnüvészt.

— Amint látom szüksége volna újabb öltö
zetre, meg szalon öltönytC is gondolom, ha nem 
tetszett még másutt rondclni.

— Nem én.
— Ugy hálói ködök szolgálatomat felajánlani. 

Kívánatra 14 óra alatt szállítom.
— De én 48 óra ulu.lt sem szállíthatom ám 

az árát.
— Hchehc I — nevel szemhunyorgalvo a 

furfangos szabó. — Majd kiegyenlíti alkalomadtán. 
Nem oly sürgős. Gyönyörű angol szövethez jutot
tam. Ha parancsol i inéltóz,tátik.

— Öllé nők nagyon jó kedves uram, mert 
mostani inkámból ugyancsak ki roványodlam.

Talmi beteg a nagyságos ur? kérdi rész
véttel a szabó mester.

- - Nem én . . . az az, hogy a gyomrom...
— Lhüm ! az emésztő szervok. Ugyebár 

rendellenes a működötök, nem jól emészt.
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tilt.i, tni<ió ) az 19Ü1. évi költ égvelés 
ország;yiilt'ó társulása alkalmából ezeket 

mondat1 a
-A baronlilenyészté> kérdését nem 

szabad kicsinyein', a haladás részben a 
különböző tojásértékesilő és egyéb i y szö
vetkezetek érdeme. Tojásérléktsi;ő szövet
kezet volt 54. Hogyan állunk ezen a téren? 
Úgy, hogy mig 1895-ben a kivilel volt 
összesen 43.352,646 korona, baromfi é> 
ezzel kapcsolatos dolgok tojás, ágyloll slb. 
1900-ban 71.967.967 korona, a mi arra 
utal, hogy ez az ágazat fejlödésképes ; ez 
megint a legalsóbb népréteg’ k javára szol
gál. Ott vagyon-, hogy ma a baromfikivi
tel már lulhaladja buzakivitelünk érlékét.<

Ezen légid kékesebb helyről jött ki- 
nyilalkoz a'ás u:án, azt hisszük a baromfi
tenyésztés fontosságának további bizonyit- 
gatása teljesen fölösleges.

Ebből l.ilh: tjük, hogy mily kincs rej
lik a baromfitenyésztésben, sajnos, a i azdák 
i nnak kiaknázásához csak igen lassan fog
nak. Hreblay munkája útmutatást ad min
den e szakba vá, ó kérdésre. Három fő 
részből áll. Az dsö főrész foglalkozik a 
baromfiak hí lakisi, piaczra való elkészítése 
és a baromfitermékek kezelésével, a má
sodik főrész tárgyalja a baromfitermékek, 
a tojás, toll, zsir, < lő és vágott baromfi 
szövetkezeti értékesítésének módozatait, 
végre a harmadik rész útmutatást ad az 
értékesítő szövetkezetek alakítására és 3 
féle alapszabálylerveze’et közöl.

Látjuk tehát, hogy ezen 151 oldalra 
terjedő 11 képpel ellálolt füzet csakugyan 
alaposan kimeríti tárgyát. Minden gazdá
nak e munka megszerzését melegen ajánl
juk. Megrendelő, lő 2 korona beküldésével 
a szerzőnél Budapesten, Csömöri-ut 15. II. 8.

Aszód asphaltja Aszód szégyenének is jog
gal nevezhetnénk, mert valóban az!

Megértük tehát, — horribile dictn, —hogy 
Aszód, ez n iparos város nem csak hogy nem 
pártolja a magyar ipart, hanem egy külföldi vál
lalatnak vele izemben való támogatása állal meg 
ion'j.1, gyöngíti azt és hathatósan közrcmunkál 
annak tönkretételében.

Ez hazafiatlan cselekedet polgártársaim és 
kélszorea bűn akkor, midőn más felöl meg küz
dünk az önálló vámterületért.

Es Aszód elöljárósága képviselőtestülete tűri 
ezt a dolgot. Nem vsak. hanem elnézésév 1 hul- 
g.itag jóvá hagyja, előmozdítja azt, — és nem 
vétvén gátat meglévejvdrtl polgárai hazufiutlan 
működésének nem emeli fel törvenvadta jogából 
fülyólag tiltó bzavál, nem akadályozza meg - 
mert hisz ehez is volna joga azt, hogy pol
gársága ily hazaliutlan tettet kövessen el.

Kötelességünk e tárgyhun Aszód hazafias 
érzelmű polgárságához fordulni es feltárva, köz- 
ludomasra hozva a való tényállást, felhívni: for
duljon el megvetéssel azon — eddig még kisebb
ségben levő — részétől polgárlár-iór. k. amely 
rész a jelen hazi.liatlan cselekedem A- od
jó hírnevet teszi tönkre minden igaz hazafi, min
den jóra való magyar ember előtt.

Köztudomású dolog ugyani-*,  hogy Aszód 
képviselő testületé elhatározta, hogy az utczákat 
kikövezted. — A létesítendő járda anyaga —• 
tégla. Így határozott legalább a képviselő tes
tület. Mit látunk azonban? Azt, hogy egyes házi
ul ak — o határozat megkerülésével egy külföldi 
vállalkozóval asphaltozlatnek.

E tény — mig egy oldalról egyenes kigú
nyolása a képviselő testületnek, mely egységes 
kövezés melleit határozott, addig hazafi illan cse
lekedet is. meri Aszód járda burkolására nem 
csak az i ngói The Neuchatel Asphalte Com- 
pany pályázott, hanem ugyan akkor — és pedig 
vele egyidejűleg — és előnyösebb árakon és fel
tételek melleit a .11 a z a i asphalt ipar rész
vénytársaság a „Magyar asphalt ipar rész
vénytársasig4 és még több más igen előkelő 
magyar asphalt ezég is.

Igaz, hogy azok tisztelvén a képviselő tes
tület jogait, várakozó álláspontra helyezkedtek s 
várták es várjak ma is a pályázatot, nem tételez
vén fii ait, hogy létezzen Magyarországén egy 
oly képviselő testület, amely — m ni az aszódi 
— elnézze, hogy a polgárság fittyet hányva 
tekintélyére és határozatára, egyszerűen mellőzze, 
megkerülje azt eltekinlvo attól, hogy ezen nem 
törödömségo által hulgatng elősegít egy hazafiat- 
lan, mert a magyar ipar ellen való — aktiót.

Igen is, Aszód kégviselö testületé, ha nem 
akarja azt, hogy ezen túl a gyermekek is moso
lyogjanak tekintélyén és határozatain, ha nem 
akarja azt, hogy a hnzafiatlanság látszatával meg
bélyegeztessék. be kell, hogy tiltsa az asphaltozás 
folytatását, fel kell, hogy jelentso azon hivatalno
kát, aki az asphalt építésre a helyhatósági enge
délyt megadta; büntetéssel kell, hogy sújtsa azon 
háztulajdonosokat, akik engedély nélkül aspha toz- 
tattak s a már kész díszhalt járdát ol koll távo- 
lit'atnia.

Ha nincs tekintélye és képessége mind ezek 
keresztül vitelére, mondjon le minden egyes tagja, 
mert ez becsületbeli kötelessége!

II I R E K.
Lonyay grófnő — Túrán. Boldogult trón

örökösünk özvegye, Stefánia főherczeg asszony, 
jelenleg Lónyai Elemér grófné kedden, o hó 10-én 
d. e, 9 órakor sógora, Lónyay Gábor gróf kísé
retében 'furára érkezett a túrái Schossbcrger 
birtok mógvélele tárgyában. A föher czegasszony 
apróra megnézte a remek berendezésű túrái kas 
télvt, honnan kíséretével a birtokra hajtatott ki. 
Megnézte Szem László feló cső részt s a haraszti 

löki :. - Mint értesülünk a túrái birtok meg- 
■ i i-lu már befejezett dolog s csak a részletek 
mcgalhpitásáioi van ez idő szerint szó.

Közjyütos. A gödöllői polgári kör ma, va
sárnap d. u. 5 órakor saját helyiségében közgyű
lést tart, melyen a lemondás, illetve elhalálozás 
folytán megüresedett jegyzői, pénztárnoki és egy 
szám vizsgálói állás fog betöltetni.

Telefon. A gödöllői önk. tűzoltó testület in
tor úrban telefonja most van bevezetés alatt, sőt 
részben már el is készült. Központi állomás gö
döllői) a városházán. Tűzjelző állomások: Gödöl
lőn : Szöllő-utczában : Weisz Márkusnál; az Erdő- 
útezában Gráf Józsefnél; az alvégben a korona 
uradalmi jószágigaygatóságnál és Weisz Adolf 
kereskedőnél az isaszegiutón. B o s n yö n Nesz- 
veda Antal és Tnxner István vendéglőiken vannak.

Személyi hir. Lumniczer József dr. a Vö
röskereszt főorvosa külföldi tanulmányutjáról Gö
döllőre érkezett.

Feljelentés egy jegyző ellen. Martonossy 
Ferónez aszódi községi jegyző ollen Bentsik Jó
zsef ügyvéd az aszódi hitelbank ügyésze és vezór- 
ignzgatója és társai 62 vádpontból álló feljelen
tést adtak be a belügyminiszterhez. Az ügy — 
mint értesülünk — Kafka miniszteri tanácsosnak 
van kiosztva elintézés végett.

A Pestmegyei Gazdasági Egyesület szakosz
tályai e hó 6 és 7-ikén ülést tartottak.

A közgazdasági szakosztály Nyáry József 
elnöklete alatt foglalkozott Tolna vármegye gaz
dasági egyesületének monarchiánk és Szerbia 
között fennálló kereskedelmi szerződés felmondá
sára vonatozó indítványával ; — A földhitelinté
zetnek a kisbirlokosság kölcsöne dolgában kidol
gozott memorandumát a szakosztály c?ak részben 
véli megvalósíthatónak és szükségét látja, hogy a 
középbirtok hitelügyének rendezése érdekében is 
intézkedések történjenek.

A kertészeti szakosztály és a kerti bizottság 
a keleti kert költségvetését állapította meg s jövő 
évre egy vásárral egybekötő.t gyümölcs- és homoki 
barkiállitást tervez Budapesten. A megyében levő 
gyümölcs és szölőtelepekról törrskönyvet készít, 
hogy az exportot előmozdítsa s előfogja mozdí
tani a szüretelési szövetkezetek létesítését.

A mezőgazdasági szakosztály Baross Pál 
elnöklete alatt javaslatba hozza tanulmányi kirán-

Szeretett volna az állás nélküli boltos le
gény felsóhajtani, de c.-ak csöndesen nyilatkozott:

— Az ám I Bosszul emésztek, nagyon rosz- 
ul, — magában pedig utána gondolta: „mert 
ncs mit."

— Ejh, < jh! — csóválja meg fejét Weisz 
ur. — Nos tehát vegyünk mértéket I — Erre el 
nem tagadható őszinte igyekezettel méregeti meg 
a szabó a k reskedö segéd hosszát, szélét; ki 
gépiesen, alig e.fojtható csodálkozással belonyug- 
szik a sors o különös intézkedésébe.

Mikor a mélyen hajlongó inestor után be
telte az ajtót gúnyos mosolyra nyílott az «jka.

Ez az ember tisztára megbolondult! Még a 
régi adósság felett is a reménytelenség pókhálója 
lebeg s talán lebegni is fog ítéletnapig s ime ez 
az ember nem ábrándult ki tőle, hanem újra 
megereszti a kasszáját. No ez több mint vakme
rőség! — É< miéit nagyságolla folyton? . . .

Nem soká törhette fejét e rebusz megfejté
sén, mert ismét megszólalt a csengő.

Bizonyára visszatért a szabó mester — gon
dola Kiss ur és szánni bánni fogja előbbi té
vedését. Igazán ős inte kíváncsiság) al sietett a 
csodálkozó ember ajtót nyitni. Azonban csakha
mar rémült arczkifejezésscl lántorodott vissza . . . 
Az élezlapok anyósának eszményképe robogott 
eléje, Ki kél hónap elölt édes leányát, tudniillik 
Kiss ur felosógél hurczolla el a férj lukásábó).

E historikus jelenei óta még nem látták 
egymást.

Fiam, édes fiam '. — tört ki a sárkány
kígyó elcsukló hangja. — Haragszol rám?

- Nem én, - feleli Kiss ur szent borza- 
dályljal.

- Akkor csókold meg anyádat! — szól hz 
anyós, csókra csuc.-oritva formátlan ajkát s mint 
valami mtsebeli sző nyeleg n.agáh z karolja a 
tanácstalanul álló boldogtalan bo toslegényt.

Hidégverejték gyöngyözött Kiss ur homlo
kán és kétségbeesett gesztussal hajolt e sóvárgó 
ajkak fölé.

-- Drága Józ-ikám ! ir.egbocsátsz-e Irmának 
is azért a szeszélyes tettéért, a mivel megbántot
tunk. Lásd fiam annyiszor megbántuk már mind 
a kelten, annyiszor megkönnyeztük keservesen, 
hogy elegendő volna három esztendői bűnért 
peniloncziaképen.

Óh azok a krokodilkönynyck 1 — gondolá 
Kiss ur összeborzongva és kótkedöleg fontolgatta 
az öreg asszony szavait.

— Hát megboesátnék, meg ón, ha jól viseli 
magát.

— Hogy jól-o ? Derekabb sem lesz szélos 
Magyarországon. Oh áldott lélek 1 olyan a te szi
ved, mint a vaj.

Kiss ur kezdett olvadozni. No igy so nyilat
kozott ö felőle eddig még drága anyósa.

— Istenem! — feleli elérzékenyülve, — 
ilyen vagyok én, mert mi tagadás benne Irmát 
nagyon szeretem.

— Tehát haza küldhelem.
— Egész bátran.
— Nem állsz bosszul rajta ?
— Ugyan kedves mama! . • .
— Köszönöm fiam, áldjon inog az Isten I 

Most már nyugodt vagyok, — hálálkodott az asz- 
szony és ezuppanos csókot nyomott a vő arczára 
és gyors tempóba hagyta el a jelenet színhelyét.

Kiss ur még a folyosóra is kikisér'o s ál
modozva nézett a megszelídült sárkány ulán.

— Szervusz Józsi ! — hangzik fel az eme
letre Tóbiás Gyuri kiáltása, ki szintén az udvaron 
sietett át.

— Szervusz I
— Gratuláltok pajtás a gyönyörű szeren

cséhez.
— Köszönöm.
—- Az ördögbe is — töpronkedik Kiss ur 

szobájába visszatérve, — honnan tudja ez a füles 
bagoly, hogy neki ma milyen nagyszerű szeren
cséi voltak. A szabó is megbolondult, az anyósa 
sem harapós többé, inog a felesége is visszatér. 
Ez igazán remek szerencse; de honnan tudja 

mindezt a Gyuszi ? Talán csak nincs a fala tele
fon kagylókkal tele rakva 1 . . .

De hát nem igen törte a fejét e titok meg
fejtésén, annál türelmetlenebbül várta a felesége 
megérkezését, aki csakhamar be is toppant.

— Édes Józsikám I
— Kedves egyetlen Irmám I Hát hogy vagy 

a mióta nem láttalak ?
— Sokat sírtam, mert azt hittem, hogy 

örökre vége szakadt a boldogságomnak. Fájlal
talak . . .

— Édes szivem !
— Drága apuskám !
S a csók tengerébe fül mindkettőjük felkor

bácsolt érzelme, mohón élvezve a viszontlátás 
örömeit.

— Kedves Józsikám, boldogságomban majd 
elfelejtem, hogy gratuláljak nagy szerencsédhez.

— Miféle szerencséhez? Vagy úgy, hogy a 
szabóm megbolondult.

— Nem.
— Hát mihez?
— A főnyereményhez.
— Miféle főnyereményhez.
— Nem is tudod ? Apuskám, édes apus

kám ! — kiáltja az asszony kitörő örömmel s 
nyabába borul a meglepett Kiss urnák. — Mi 
gazdagok, nagyon gazdagok vagyunk, — ezzel 
egy hírlapot tart Kiss ur szeme elé, hol kövér 
betűkkel nyomva a következő czikk állt;

boltos legény szerencséje. ,\z osztálysors
jegy tegnapi húzásánál az 506.000 koronás fő
nyereményt a *** szátnu sorsjegy — mely Törölt 
A. és tsa bankkázában adatott el —nyerte meg.*  

A sorsjegy szcrenc és tulajdonosa Kiss Jó
zsef szegény sorsban élő kereskedő segéd, kit o 
váratlan szerencso egy csapásra irigyelt gazdag 
emberré tett.

Most ütött homlokára keserű kaczagás kísé
retéi) n a boltos legény. Kitalálta hogy miért lolt 
ö belőle nagyságos ur, meg ily kedves ember.

— Hál ezért örültél annyira? — kérdi fa
nyar nevetéssel az asszonyt.

rPapír ijH’WTQr ra'<tar Gödöllőn, az Erzsébet könyvnyomdában.
II büíDl (Aranysas ház). $$ Eladás nagyban és kicsinyben.
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dtilások rendezését, és ott, ahol erre a lakosság 
hajlandóságot mutat, magtár-szőrt (kezetek léte
sítését.

Az állattenyésztési szakosztály javaslatba 
hozta, hogy az apaállatok jövőben is az állatt. - 
nyésztési felügyolöséggel egyotértöleg oszlassanak 
ki s jövöro négy helyon rendeztessék állaldijazas 
továbbá a halasi, félogyházi, nagykátai, jászszont- 
lászlói s aszódi gazdakö önnek állat- és baromfi- 
d'jazá“ra 200—800 koronát szavazott meg.

Gödöllöi korcsolyázó egylet a küvelkozók 
közléséro kért fel: Kérelem. Felkéretnek mind
azok kik a gödöllöi korcsolyázó egyletbe belépni 
óhajtanék, ebbeli szándékukat velünk tudatni szi- 
voskedjenek. Tagsági díj egész idényre rendes 
tagoknak 7 kor. rendkiviili tagoknak 3 kor. Deák 
és tanuló jegy 3 kor- Megjegyezni kívánjuk, hogy 
azon idöbon midőn már korcsolyázni lehet a 
tagsági dij 2 koronával tübb lesz. A gödöllöi 
korcsolyázó egylot megbízásából I’olncr Zoltán, 
Stalw Kálmán.

10
7
7

12
10
17
10
8- 3
7'1

113
10 és fél „ 
14
9- 14

a döntés a tegnap

fél , 
fél . 
fél „

és 
és 
és

ós fél ,

n

iszok

A túrái községház építés Túra község öt 
év elölt elhatározta, hogy régi rozoga községháza 
helyett újat épít. E hó 12-én tartották meg ez 
ügyben Francsek Imro építész 1897-ben elkészí
tőit tervei alapján az árlejtést, melyro tizennégy 
zárt sjánlat érkezeit be. Kik a kővetkező enged
ményeket tették:

1. Schwanda Farencz fezentlörincz 12 százalékot.
2. Millnor Mihály Ppest
8. Sokvári Károly Bpest
4. Sajer és Opravi Gyöngyös 
fi. Ungváry Antal Jászberény
6. Haulics és Mikiién Aszód
7. Persler Kálmán Gödöllő
8. Kaiser Hugó
9. Radnai és Csinnár

10. Czakó Lajos
11. Koch Károly
12. Tigerman Sándor
13. Borsódy Sándor
14. Fogl Emil bpesti építői

A megbízás kiadása fölött
tartott községi képvisolö testületi közgyűlésben 
töztént meg, melyről azonban még tudósításunk 
nincsen. Minden valószínűség szerint Perslcr 
Kálmán gödöllöi vállalkozó fogja azt — mint 
legolcsóbb ajánlattevő — elnyerni, őszintén 
gratulálunk a kiváló képzettségű törekvő fiatal 
építésznek ezen újabb igazán szép sikeréhez, 
mely eddigi jó hírét bizonyára ismét csak emelni 

f<>gP' Kedélyes estély, A „Munkás otthon telepi 

dalkör" szombaton, o hó 8-áu, a k übnnger.féle 
vendéglő helyiségeiben kitünően sikerült műked
velői olőudást és tánczcznl egybekötött kedélyes 
estélyt rendezett. A „Niobo*  ez. három felvonásos 
bohózat került szinro Gartí Regina kiutsszonynyal 
a czimszerepben, mig Humillon lordot Ralit Ala
dár játszotta. Mondanunk sem kell, hogy mind
kettőn ügyesen, diskréten és nagy sikerrel, mely
ben azonban osztoztak a többi szereplők is. A 
kitűnő rendezésért Slandigl Feronczet illeti a di
cséről, súgó Ricltovszky Frigyes volt. Az előadást 
táncz 'követte, mely világos viradtig lariott.

— Ezért. Hát te nem is örülsz?
— Nem. Sőt neked is kár örvendezni.
— Azért, mert nz egész nyereményért nem 

adok egy fabatkát. Nem kapunk mi abból egy 

fillért ^entjo^y Higz ilt ftu a novcd.

— Az^is bele van Írva, hogy szegény ke

reskedő segéd vagy. ___ .
— Az is ig«zl do hogy nekem soha semmi 

féle sorsjegyem nem volt: az a legigazttbb és 
legsujnálatosabb. Bizonyosan vulamt szerencsés 
névrokonomat érte a szerencse. .

__ Óh, oh! és mi azt hittük . . . -zcpeoi 
az asszonv elszonlyorodva.

— Hát csuk eredj vissza édes feleségem és 
mond meg az édes anyádnak, hogy kot. n no a 
medve bőrére és tévedésen alapszik mmden öröme, 
mert én még ma is csuk cznnszttlug-írással ten 

getom örömtelin életemet.
A feleség sírva fakadt
— Vissza küldői? Nőm szerelsz?
... Ha óhajtod velőm megosztani a nyomo

rúságot, maradhatsz.
— Boldogabb vagyok én mcl.olted 

kenyéren, mint otthon ti puszit.y le 
Műid csuk találsz munkát, hu az Isten “V1-

— No ne sírj fiam I Nem hulltuk meg éhen 
— vigasztalja u megindult férj a siránkozó asz- 
szonyt. — Mit lesz a napja, minden kővet nmg 
mozdítok, hogy helyro vergődjünk.

Fogta kulapját, kopottas felöltőjét <s beállt 
tolt ti boldogabb nő rokonhoz, kinek. 
mai élomónyeit. A tőkepénzesé vált •
megcsotl rajt a szivo s beajánlotta Kiss műt azon 
üzletbe a hol előbb ö volt tdktdmazvii.

Azóta meg ehetői boldogan él u köves igé 
nyü házaspár, csuk egy kétlábú veszedelem elő l 
tartják folyton zárva az ajtót. — nz i>ny>” 
kitől jobban fél mind u kettő, mint ördög n 

jénfüsllöl.

A borászati egyesület közgyűlése. A gödöl
lői borászati ogyesület mint részvény társaság — 
o hó 23-án d. o. J0 órakor tartja rendes é\ i 
közgyűlését Gödöllöi), a takarékpénztár épületé
ben. E szépen fejlődő iparvállalatunk az idén 
olyan mérleget tolt közzé, melynek minden egyes 
pontja igazolja a vezetés kiválóságát. A részvény 
társaság 53127 kor 53 filléres üzleti forgalom 
mellett 19148 kor. 32 fillér tiszta nyereséget pro
dukál daczára unnak, hogy tartalék tőkéjét a múlt 
Ovi 8541 kor. 36 fillérről .11193 kor. 73 fillérre 
emelte fel ós 2613 kor. 40 fillért irt lo, mint 
kétes követelést. Az osztalék előre láthatólag meg 
fogja haladni a 6 százalékot, az különben tisztán 
a közgyűlés határozatától függ, mert ennél még 
tetemesen magasabb is lehet.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában 
,Ki lesz a gödöllöi jegyző" cziin alatt közölt hí
rünkben a pályázók közt Krenedici Sándor ur 
mint „czinkotai s jegyző" van tévesen fölemlítve. 
Az igazság érdekében ezt helyre kell igazítanunk, 
mert Krenedics ur Csömör községnek 4 év óta 
életfogytiglan megválasztott adó kezelő jegyzője, 
ki szintén fog pályázni a gödöllöi főjegyzői állásra 
és pedig nőm csekély kilátással a győzelemre.

Török A. éa Társa Budapesten. Ha szemlét 
tartunk a magyar királyi szabadalmazott osztály
sorsjáték különböző lőelárusilói között, önkényte- 
lonül feltűnik n Török-bankház. Ez a ezég ugyanis 
állandóan azt hirdeti, hogy Magyarország legna
gyobb sorsjegyüzlete. Ennélfogva eltökéltük, hogy 
ily irányban tudakozódunk és érdeklődésünk foly
tán teljesen és egészben bebizonyosodott, hogy 
ezen caég valóban a legnagyobb osztálysorsjáték- 
iizlet. A ezég vevőköre folyton nagyobbodik és az 
állandó terjeszkedés alapján a Teréz körút 46. sz. 
alatti föiizlclén kívül még Váczi-körut 4., Muzeum- 
körut 11., Erzsóbet-körut 54. alatt fióküzletei is 
vannak. A számtalan önként beérkezett hálanyi- 
lutkozat a szigorúan pontos és olözókeny iizlet- 
vezetöségröl tesz tanúságot s csakis őzt telto le
hetővé, hogy e ezég a m. kir. szab, sorsjáték 
igazgatóságától Í3 elismerésben részesült. A négy 
különböző kerületben levő üzletben minden ügy 
a legpontosabb keroskedclmi szabályok szerint 
intéződik el. Ennélfogva indíttatva érozzük magun
kat a Török A. és Társa bankházát, mindönkinek 
a legmelegebben ajánlani. A tervezet szerint az I. 
oszt, húzása már 20. és 21-ón. A sorsjegyek árai 
nyolezad 1’ 50 kér ; negyed 8 kor.; fél G kor.; 
egész 12 kor. A ki tehát az osztálysorsjátékon 
részt akar venni, forduljon bizalommal Török A. 
és Társa bankházához.

Aszódi vásár. Pénteken volt megtartva a 
hircs őszi marha vásár Aszódon, mely mint min
den évben, ez idő szerint is a lehető leglátoga
tottabb volt.

Orvosi körökben, már rég ismert tény, hogy 
a Ferencz József keserüvlz valamennyi hasonló 
vizet, tarlós hashajtó hatása es emlilcsre méltó 
kellomcs izénél fogva, már kis adagban is tete
mesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz 
József keserű vizet.

Pestvármegye októberben. Pestm.egye köz
igazgatási bizottsága e hó 18-án délelőtt ülést 
tartott, Beniczky Fcroncz főispán elnöklete alatt. 
A beterjesztett jelentésekből kiemeljük a követ
kezőket : A pénzügyigazgatóság jelontéso szerint 
októberben 783'010 korona égyenes adó folyt be. 
11.669 koronával több mint tavaly. A közvetett 
adóknál szintén tetemes emelkedés tapasztalható. 
Tóth József pestmegyei kir. tanfelügyelő indítvá
nyozta, intézzenek föliratot a herczegprimáshoz, 
hogy a visegrádi római katholikus iskola német 
föliralát távoliitatná el. A bizottság az indítvány 
értelmében határozott.

Társsxerkesxtö : Sxabő 13, Géxa,

3>listill Sde
-4-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. 4+4+-

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keméityf.t- vajy fénye, élt d'ófábol, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfödslek. virágok, .'Zalagoit, si konoruk, viaizgyartyák. 
Szobnbehuzások, ravatul-felállilás. a személyzet díszes e-yeiiruháb.n. a gytsz-ocsi 
melleti fáklyával, — uyitotl lnloltaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akar vtdekfj 

is, minden felszereléssel < lfogadtalik.

tflT- Gyászjelentések 1 óra alatt elxénitlatnak -BB8 -7—Í3
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Árverési hirdelmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajt 5 ozonmd köz

hírré teszi, hogy ii gödöllői kir járásbíróságnak 1902. évi 
V. 667 9 s/Ainti végzésével Dr. Kiss Sándor ügy véti által 
képviselt Ujpestvldékl takarékpénztár társaság felperes 
részére Frldrlk Vlctor és társi i alpon" ellen 600 kor kö 
vetelés és jár. érijéig eliendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperestől lefoglalt 650 kor-m becsült ingósá
gokra, a loiitidézett gödöllői kir, jldrőság lenti ‘z.ámu 
végzősével n« árverés elrendeltetvén, annak folülfoglnl- 
ta’ók követelése erejéig i< n mennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, alp«*r<*v  lakásán Hóvlz-Qyörkön 
leendő megtartására határidőül 902. november ho 18. 
napjának d u 3 órája tűzetik ki, mikor a hiróilag lefog
lalt bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsároa elül is el 
fognak adatni.

Eelhivatnak mindazok kik az elárverezendő ingósá
gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki- 
el égi t totóshoz tartanak jogot, elsőbbségi bejelentés, tikot az. 
árverés megkezdéséig alulírott bírósági végrehajtónál vagy 
Írásban beadni avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes batáridő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifüggeszt ó-ét követő naptól száinbatik.

Kelt Gödöllőn 1902 évi október hó 28. napján.

(P. H) Böhl Ambrus, s. k.
kir. bír. végrehajtó.

6682. sz. tk. 902. Érk. aug. 10.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy az. ni. kir. á 1 I a m k i n c 8 t á r vég
rehajtatnak Szabadi Is t v án s n o j e K nIoz s 
Mária végrehajtást szonvedő elleni 103 K. 91 !•’ tőkekö
vetelés s jár Iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. 
jbirós.lg területén lévő s a gödöllői 991. számú betétbon 
Szabadi Istvánná szül. Köb zs Mária nevén álló A 1 1-2 
sor. 2644, 2645 hrsz. ingatlanra 258 korona kikiáltási ár
ban ; — továbbá a gödöllői 1161 számú betétben Szabadi 
István s neje Kolozs Mária nővén álló A 1 1—2 sor. 
1165 2, 1165 3 hrsz. ingatlanra és az azon lövő 1’82 ö. i. 
szánni házra 103í- korona ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverest elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
ingatlan az 1903. ó v i j a n u á r b ő 5 i k n a p J án a k 
d é I e 1 ö t t i 10 ó r á j a k o r o z e n k ír. j. h i r ó- 
s á g m int t k v I h a t ó s A g h i v a t a I o s h o I y i- 
s é gó l> e n megtartandó nyilvános árverésen a megálla- 
pitott kikiáltási áron alul is eladatoi fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan becs
árának 10 .százalékát vagyis 25 kor. 80 fillért és 103. K. 
40 fillért készpénzben, vagy nz 1881. 60-ik törvénv- 
ezikk 42-ik paragfusában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november ho 1-én 3333 sz, a. kelt igaz- 
sngügyminiszteri rendelet 8. §>ál>an kijelölőit, óvadék ké
pes erékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi 60. t.-cz. 170. paragrafusa értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál eíőleue.s elhelyezéséről kiállított 

szabályszerű olismervényt át szolgáltatni.
Gödöllőn a kir jbiroság mint tkvi hatóság 1902. 

évi október hó 13 napján.

Téchy s. k. 
(P. II.) kir. jtiiró.

pénzkölcsönt
leggyorsabban és legolcsóbban nyújt a 

Kőbányai takarékpénztár >4 
<K <K # részvénytársaság 

házakra és földekre.

Közelebbi felviláyosltáxt nyújt 
díjtalanul a talturfkpfinztíir lyaxya- 
tósáya Köbányim, úyyszintéH

f)r. Polltzcp Gyola ügyvéd
UudapfíKten

l’I. Terfx-körút 41. II, eni.
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Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs. 
------------------------- -- . >11 <? 
Ne:n tetszőért

a pénz 
viss/ai <1 ifik.

------------------------- ~ö

Schönwald Imre 
ékszergyáros, órás és látszerész. 

-Uír’C'0^ PÉCS.

— .. — <
Híironi évi 

irá-boli 
jótállás

ín - ----------——•
Ne küldjük pénzünket külföldre!

H azai iparunkat előír ózdi óczcg^mnól mind nnomii aranv és ^ziist tű:. y tic. órák <-s mi-ídoíi _ o szak
mába vaun czi ‘ '~u'
Valódi ezüst nő

anez dupla I

ts

ai eiUIT.UZUi u uzuy"iiinui minti inieniii mmív '■*>  -/.iim • -.......................•••■ - - -
i .kék tokkal oc óbban, jobban ós megbízhatóbb m szerezhetők be, mint ti külföldön.

fll

V, 025 2. számhoz. 1902.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy u gödöllői kir. járásbíróságnak 1902. évi 
V. 625 2 .számú’ végzésével Dr. Balogh Ignácz ügyvéd 
által képviselt Budapesti gyüjtőpónztár és hitelszövet
kezet felperes részére Bacskay Miklós és neje alperes 
ellen 200 kor. követelés és jár. erejéig elrendelt kielégi- 
tési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 680 kor.-ra 
becsült ingóságokra, a fentldézett gödöllői kir. jhiróság 
fonti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
felülfoghiltatók követelése erejéig is amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyeltek volna, alperes lakásán 
Rákos-Szt-Mihályon Ivei dő megtartására határidőül 1002, 
november ho 24. napjának d. e II órája tűzetik ki, mi
kor a bíróikig lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a 
legtöbbet ígérőnek készpvnzfiretés mellett, szükség esetén 
becsáron elül is el fognak adatni.

Eelhivatnak mindazok kik az elárverezendő ingósá
gok vételárából a végrehajtató ló vetélését megolőzö ki- 
elégiltetéshez tartanak jogot. elsőbbségi bejolentésolket az 
árverés megkezdéséig alulírott bírósági végrehajtónál vagy 
írásban beadni avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifüggesztését követő naptól számiiatik.

Kelt Gödöllőn 1902 évi november hó 4. napján

(P. II) Böhl Ambrus, s. k.
kir. bir. végrehajtó.

4*r. 
gr. 
gr.
gr. 
gr.

Valódi ezüst pánczél ór.ilánczok m. kir.
fcmjelzétsel

I (H 
70 
80

1(10
InO

I

á

fi

«
■

av
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■
eredeti sorsjegyeinek tervszerű

n 4

s" V2

■ ■
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KORONA

15 gramm uh Imii írt 1.20 ,
2 gramm sulv Imii fi t l.őO .
30 (.laiiun suli háti fi t 2.4’0 i
40 gramm -uiyban fi t 2.00 
5u gramm súlyban frt 8.25

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 fé e 
divatos mintában.

frt 24.— I -|O gr. 
frt 30. 
fit 37.

ailylmn
50 gr. súlyban 
00 gr. su ) ball

■-■■■ grammos arany’ánczboz. egy 
rügyelék véve ö-<z.x-n tO gramm 

3í fit öü krajezárba kerül.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik-

G> <!)'* ’
’i. 12 fi t — 'Pilla ezüst mikre romon, dupla fedéllel 12 fit. \ almli

Valódi ezüst rém. óra 
frt 5 — 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezü<t ankre rom. 
dupla fedéllel frt ‘̂ ,7",

24 frt. — Dupla fedéllel 35 frt
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JCiváló szerencse
TÖRÖK-nél.

oeo N .qyon sokan szerencsésük lettek általunk. ••• 

[.<ilei.cz millió koronánál többet nyer
tek rólunk naíyrabeesült Vevőink.

Az egész világ legesélydusabli sorsjátéka a mi 
kir, szab osztálysorsjálckunk. mely nemsokára újból 
k'*<l “l<V veszi.

ilO.OOO sorsjegy 55,000
PÉNZNYERrMÉNYNYEL sor ollatik ki, tehát az összes 
s >rt jegy k fele nyer a mellékelt sorsolási jegyzék ki
mutatása szeriül.

5 hónap a alt ös«zo«on Tizennégy millió 459,000 
koronát, ogv lm•alm.-is összeget sorsolnak Ki. Az egész 
vállaltit állami f liiyyelct alatt áJl.

Az I-«ö oszlalv 
a kővetkezők 
vyolcxud (‘ B) 
neqyed (' ») 
/<•/' e«)
cyésB (',)
sorsjpgveket

I hetéljei
I 07.V
j egy

egy
cé!l

A
rl’enóbcn küldjük szét.
Megrendelésekül kél link azonnal, do legkésőbb

f. évi november hó 20-ig
b:zalcmmal hozzánk küldeni.

frt - .75 vagt/ís I 50 forrom
n, 150 „ 3 —

r 3.- „ 6.—
„ 6 — . 12.
utánvéttel vagy a pénz

Hivatalos tervezet
beküldése 

dijtulanul.
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bankhaza
B II D A P E S T.

Hazánk legnagyobb oszt, sorsjáték-üzlete. 
Fóáruűátk osztályrorsjátek osztályai: 

Föüzlot : VI, Terézkörut 46 a.
Fiókok: 1) Váczi-köpit 4. — 2) Miizeuin-kürut i; 

3) Krzsél el-körut 54.

r(")\Ö!.< A- ES TÁHSA bankháza Budapest.
Kisek rí«z.>turr. I. oszt. ni. kir. szab, osztaiysorsjúték eredeti sorsjogyot3

| hivz.tf.los tcrvczetlc'l e;.yiilt kü deni.
e » (u( hivcielczni kérem )
t\z ösiz.egot loo.u essz 'gbcu {po’ilnulalvdnyHyal küldöm ) \ 11(111 lelszö llilit'lillii
S (./ictZitaZtiH batikjcsi/ikbcn (bélyegekben) )

hl..........................................

?

fi

B Szőlő oltványok 
szokvány minőségben és

és európai nemes gyökeres és sima veszök mé- 
•<, lyen leszállított árakon. Oltványok ezre 90— IOO frt. 
•< Mindeiiik a legkiválóbb bor- és csemegefajokból, 

fajtisztán, teljes. Ha a szállítmány a megrendelés- 
>'(,k meg nem felelne, úgy az oda- és visszaseál- i 
lilási költséget, valamint a megrendelő által kifi- 1 
zetett összeget hiány nélkül azonnal visszafizetem. ! 
Így mindenki ebbéli szükségletét az ón költsége- i 

mon házához szállítva tekintheti meg.

==■- Élőkerités. =====
Qleditschla csemeték és magvak 

tövisű, igen gvor>an fejlődő sövénynövény.
_• l’.z az egyedüli, melyből oly örökö*  kerítés novel- 

befő pár év alatt, rendkívül csekély Kiadással, 
melyen nemhogy ember, de semmiféle állal még 
:’z apid nyíllak sem hatolhatunk át, ugv hogv a 
bekerített részek tollason kulcscsal zárhatók. Min- 
dm rendeléshez rajzokkal i llátott ültetési és keze- 
lesi utasliáe mellékeltetik, Bö\ eld» tájék ozás végett 

♦ : S/Jn,’s fényes árjegyzékek ingven és bérmentvo 
küldetnek, rendelési kötelezettség nélkül. Az ár- 
jegy zésen kívül egy oly könv vet kan ez.jzel, ki 
eziméf egy levelezőlapon tudatja, mely nncson 
az a ház. vagy család, a hol annak tartalmát 
haszonra ne fordítanák, vári són, falun, pusz án, 

^-0 gazdag vagy szegény családnál egyaránt. Igv még 
azoknak is érdekében All, kik rendelni semmit

♦4 nyék foglaltatnak,
2-:, szolgalatot

2 Diócsemetéit.
«<j

•KJ

£

g

- - ....... . —.., ,,i semmit
som. akurnak, mert benne számos oly köziemé*  

- . melyek mindenkinek nagy 
szidgáIatot tesznek.

Kótévés,óriási jövcdol- 
_ _ . --------- met biztositó voltánál

■r fiiwi iii r i mniisiii fogva, ennek tenyész- 
tú-e maid minden gazdaságban az utóbbi Időben 

rendkívül elterjedt. -.—=— :: • 
I'zim : „ílllMI'J.I.ÍiKI ei.ső1 SZÚLÖOI.TVÁNY- 

Tt'.I.I'.l’.1' Xiip, K.ic.va >i. |>. Székelyhld.

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.
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