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E I ö f i z a t e i a r a K .
Egész évre . . 12 kor. I Negyed évre . 3 kor. 
Félévre. . . 0 „ Egyr-s széni éra 30 fillér.

Bormentetlcn leverőket nem fogadunk el.
--------- Kéziratok nem adatnak vi-»z;i. ■

A földmivelésügyi miniszter borter
melőinkről.

A löldmivelesügyi miniszter terjedel
mes és sok tanúságot larlnlmiró jelentése 
fekszik elöltünk. Vidékünket különösen 
egyes részletei érdeklik s igy most — 
először — adjunk mi is számot az ö je
lentésére — bortermelőinkről.

Isten segedelmével lassan lassan csak 
megszűnik a panasz hogy vidékünkön 
nem terem bor. Mert igenis terem már 
Jó is, sok is. A fillokszera állal elpusztí
tott szőlőterületek nagy részében már újra 

terem a nemes gerezd, olyan lökében, me
lyek edzve vannak a féreg pusztításai ellen 
és jófajta szőlőt termelnek. Az állam s a 
hatóságok mindenféle kedvezménynyel ke
zére járlak a gazdáknak, hogy minél ha
marább ismét teremjen az elpusztított 
termőföld, rf ennél még fontosabb az hogy 
a ftllokszera pusztításai folytán uj terüle
teket keresett fel a szorgalmas gazda, 
olyan talajon ültetvén el venyigéit, ahol a 
gonosz baczillus nem tenyészhelik. Sok 

ezer holdra rúg már nálunk az ííbuiiís 
szőlők területe, melyek mind a legutóbbi, 
5—10 esztendő alatt keletkeztek.

Az idén nem járlak rossz idők a 
szőlőkre a május jól bánt hegyeinkkel, 
úgy hogy most már bátran konslatá hat
juk, hogy jó szüret volt járásunkban úgy 
mennyiség mint minőség dolgában.

És még sem örvendhetünk a jó szü

retnek.
Nehány esztendő előtt, amikor már

T Á R C Z A.
Tanyán,

Téli este volt é3 egyedül voltam a vad isz
onyán. A sarokban vaskályha állt, ■— és raktam 
a tüzet, mert akkor nem voltam egyedül. A tűz 
beszólt, duruzsolt, énekelt a kályhában ; a lángok 
lobogása úgy hatolt rám, mintha a 1 álam mögött 
ülne valaki; aludna, inog sem szólíthatom, de lé- 
lekzését hallóin.. Csak az tudja, mi a tűz beszéde, 
ki egyedül van téli estül a vadá.-zlanyán. Háttal 
ültem a kályhának, az asztalnál a fejem a tenye
rembe hajtottam és gondolkoztam. Az erdőt jár
tam reggeltől, egy róka ugatott valahol, met-sze a 
vágásban. Egy keskeny ösvényen a lábnyomokon 
sokáig clgondolkozva néztem, kutya járt erre, 
avagy farkas? A hó lepte mezőn nagyokat kiál
tottam a téli délutánba, havat markoltam és meg
dörzsöltem véle az arczom, mint a parasztoktól 
láttam.

Hahó, hahó! A Tél járt itt. de most a nap 
ragyog a lapályra. Az erdő szélső fái fényiének 
mintha czukorból volnának. Nagyon is sül a nap, 
mig végre förgeiog lesz be.lölo. S később az, al
konyt láttam ismét, — hányadszor az erdőn ? 
amint a süiiihől kijött szoknyácskóját felemelve a 
bokáig érő botom, s futni kezdett a lapályon, a 
nap felé, a n-p után, ahogy u fénykorong leidé 
csúszott, a messzi halmok mögött. Az alkonyt 
pírszeaz erdőben töröttem, keskeny csapáson ha
ladva, a fákat nézogolvo és g-.ndolkozgaiva. liz. 
lépésnyire elöltem, megrezzent egy bokor, n hó 
losuhant gályáiról s a völgy felé csörlelós halal- 
szott magános szarvas-bika járt itt, vagy róka le- 
esftt alvó varjúra ? tovább mentem, alanya leié • 
Mindegy akár haza megyek, akár itt töltöm az éj*.  
Előbb fát vágtam, befiitötlom és maradék sonkám 
elkötöllom. A medvebőrt •megfordítottam n hárs- 
ágyon és azt gondoltam magambun, vájjon hosszú 
lessz-e az éjszaka? Otthon nagyon hcsszu. Oak

I ársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

éppen oly súlyosan éreztük a gazdasági 
depreszsziót mint most, azt hittük, hogy 
ennek nagy részben a szőlők kipusztulása 
az oka. És az ország gazdasági fellendü

lését akkorra vártuk, amikor azokban a sző
lőkben újra teremni fog és vidám gazdag 
szüreti ünnepek színhelye lesz a hegyek 
allja. S most itt a jó termés, de nincs 
vidám szüret, itt a sok bor — még sincs 
gazdasági fellendülés.

Mert nincs ára a mi kitűnő, tőkén 
termett, zamatos magyar borunknak. Ne
vetséges árat tinál érte a kereskedő, s ha 
a bortermelő húzódozik az alacsony ártcl, 
nyakán marad a bora. Mert külföldön sem 
olyan kapós már a magyar bor, mint volt 
valaha.

A fillokszera dul.ísa idejébe n, amikor 
a híres magyar borok nem termetlek a 
dombokon, termettek a pinceékben. Esz
tendőkön keresztül a hatóságok türelmes 
< lnézése mellett folyt a pancsolá’, nemcsak 
itt Magyarországon, hanem a kü'füldön is. 
A legdrágább és leghíresebb magyar bo
rok Etultgárli frankfurti és bécsi pinezék- 
ben termettek. Természetesen csak egy 
bizonyos időn belül ment ez a svindli, a 
külföldi fogyasztók m hamar rájöttek, hogy 
az < redeti nemes magya” borok helyett 
émelyítő puncsokat hoznak forgalomba a 
kér ’skedők s ezzel meg volt pecsételve 
évtizedekre a ma.yar bor rósz Ilire a kül
földön. Most már vannak eredeti jó ma
gyar borok, de esztendők munkája lesz, 
inig a biza matlan rosszindulatú külföldet 
meggyőzheti arról a magyar bortermelő, 
hogy nem a pinezéjében szüretel.

az éjfélt mily sokára üli! S midőn halványodna 
az ablak mögött ásító sötétség, akkor felsóhajlva 
fojedre huzva a takarót igy szólsz: hhzen sose 
voltam i oldog, nem is toszok sose boldog, az ör
dög vigyen cl minden asszonyt 1“

Felálltam és sétálgatni kezdtem a szobában. 
Ugyan hány óra lehet? Az alacsony ablakhoz 
mentem és kinéztem az erdőre. Egyszerre csudá
latos hang ütöllo meg a fűlöm. Tompa zúgáshoz 
hasonlított ez és egyszerre a tavaszi zajlásbnn 
lévő folyó moraja jutott eszembe, amit a keskeny 
hidró szoktam halig .tva nézni: De itt a közol- 
ben nincs folyó, csupán sivatug vén erdő nagy 
fákkal, sudár fákkal, mik szeszélyes fantasztikus 
árnyékot veinek a homezőre.

Az erdő üres és mérföldekre nincs ember
lakta vidék. Eloltottam a mécsest uz asztalon és 
lotoküdl*  m a hárságyra.

Egyszerre lépéseket halottam közeledni a 
tanya felé. Világosan halottam, hogy vulaki jön a 
havon.

Az ablakon át nagy árnyék vetődött a szo
bába. Az árnyék ogy pcrczig mozdu'atlanul állt, 
aztán hűik kopponás hallatszott az üvegen. Majd 
megmozdult az árnyék és lépéseket hallottam a 
ház körül menni.

Ezt az időt használtam fel. Nesztelenül fel
ugrottam és a puskámhoz futottam. Felkapta n és 
a honom alá szorítottam.

A lépések az ajtóhoz jöttek. Most a kilincset 
próbálta valaki. A kilincs nyikorgóit és az ajtó 
l.issun nyílni kezdett Még semmit sem láttam u 
künnlevőből, c-ak egy vastag tokele kait, ami 
csendesen nyomta betoló az ajtót megmeredve, 
olz<ibbadva álltam. Szóméiul majd kiugrottak üre
gükből, amint o karra moroizlollein Őket. Az ajtó 
nzulán félúton megállt. Ezt a pillanatot h wnáí- 
tam tol. Iszonyú erőfeszítést tettem. Felkaptam a 
puskát remegő kúriáimmal.

— Ki az? Kérdeztem oly hangon, mintha 
nem is én beszéltem voltam. Lövök.

A kor vissza ugrott.

■Szerkesztőséi) és kiailiihivatal:
Aszódon, Grosz. K. papirkereskedésében.

I lirdetésck: 
egyezség szerint jutányos árun közöltéinek. Nyilt-tér sora 

60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Külföldre tehát nem s'.állíthatunk jó 
termésünkből, de a belföldön is nagyon 
meg vagyunk akadva v<le. Mert az ország 
határain be ül egy óriási konkurencziája 
van a magyar bornak : az olasz bor. Po
tom vámmal hozzák be Trieszten, Fiúmén 
keresztül és potom áron adják. Így készít
jük elő önninagunk borkereskedelmünk 
csődjét.

Nem egyébb ez mint öngyilkos gaz
daság. politikai, diplomácziai (?) érde
kekből.

Nol át a magyar bortermelők tízezrei
nek semmi kedve nincs öngyilkossá lenni. 
Óriási áldozatok idő és munka árán re
konstruáltuk a szőlőinket, munkánknak nár 
meg is volna az eredménye — és most 
itt van nyakunkon az olasz s megfojtja 
bennünk a lélekzetet.

Özönlik az olasz bor Magyarországba 

és azért n m kel Magyarországon a ma
gyar bor. Olt van gazdáink pinezéjében. 
N. in tudjuk eladni, Nincsen ára! Nemcsak 
hanem még meg sem nézik. Hallatlanul 
ostoba, nyűgös állapot. Vájjon meddig fog
juk még tűrni? Nincs erre példa az egész 
világon, ho jy egy nagykorú nemzet igy 
kiszolgáltatta mag.it a küllőidnek, ily osto
bán és gyámoltalanul.

Hiába van sok szőlő, hiába van jó 
termé*,  a beözönlő olasz ber ammyar bor 
csődjét jelenti.

Most van az ideje a kereskedelmi 
szerződések megújításának. Elvárjuk hogy 
intéző köreink nem fognak megjuhászodni 
holmi moniva csinált diplomácziói nehéz
ségek előtt és meg lógják védeni Olasz-

Futó, gyns lépések hallatszottak a havon, 
amik az erdő lelő távolodtuk.

Egész éjjel nem hunyt-im be a szemem. 
Az ajtót gyorsan bezártam és akkor azóta is sok
szor gondolkozom azon, hogy ki járt az erdő ta
nyán ezen a téli éjszakában ?

Két év múlva a vadásztanyán a kerülő lá
nyát felakasztva találták. Öngyilkos lelt. Néha 
arra gondolok, hogy tán az a leány járt ide és 
még valaki ak: nagyon szerethette öt, hogy éjjel, 
mérföldekről eljött utána.

Krúdy Gyula.

Lányszeszély.
— Fiuk, nini Orlov megint milyen szomöiu! 

Mi baja hercz ’g ?
Kata keresztbovetell lábakkal ült egy fehér 

kerti asztalkán és fújta a muszka eziguretta füst
jét. Szürke szemeiből hamis ótödés sugárzott, a 
mint rátekintett arra a fiatal ka ona! szíré, akit 
jóhangzásu Orlov megszólítással tűn őiéit ki.

A tisztás, melyen a szép Dereskey Kata 
udvarától körülvéve a fehér asztalkán trónolt fél
homályba volt boriivá. Halkan, kerosztülszürödve 
a lombok között hatolt ide a leras.-ról, a hol a 
marnak cseveglek és az öregek kártyáztak a czi- 
gányzene édes muzsikája. Itt a hol Kata, a de- 
roskei hu zár-garnizon népszerűvé vált tájszólasa 
szerint Katalin czarnö udvarát tartotta, vidám 
csevegéstől es kaczagá-tól volt hangos a tájék.

Muri vidám és pajkos volt Kata, dereskei 
Doreskey Kármér cj. és kir. kanurás, főispán, 
több vitézid rendek lovagjának egyetlen leánya. 
0 y vidám és pajkos volt, ami más fiatal leány
hoz nem is illőt. E< volt ugyanis a kisváros né
pének véleménye. Hogy is no! Ili.•zen oy fia'al, 
szép, gazdag es előkelő volt és vilóntn oly kö
veset törődött velük, hogy ezen do'gokat nem 
lehetett szó nélkül hagyni: Mióta ház tért a zár- 
váhól, valósággal felforgatta a kisváros népének
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országgal szemben az összes magyar bor
termelő közönség létérdekeit Mert ha to
vább is úgy özönlik be hozzánk az olasz 
bor mint eddig, a magyar bor csődje el- 
kerülheteth u.

Leányvásár.
(L.) Nagyon szenzaczios csőt történt a hé

ten Magyarországon s elég érdekes is ahhoz, hogy 
az esethez méltóan itt foglalkozhassunk vele. — 
Negyven magyar leányt csallak el lölünk, a vittek 
el a legvérlázilobb é« legszégyenitöbb eszköznek, 
aljas czélokra.

Egy liferans negyven magyar lányt szedett 
össze Somogymegfóböl, csolédszerzés ürügye alatt 
és már el is szállítói la őket Bécsig. — Onnan 
majd tovább tzallilja őket, talán Hamburgba, 
talán Amerikába, av gy Töiökországba, természe
tesen oda ahol legjobban megfizetnek értök.

S .most álljunk itt meg egy perezro,
A kivándorlást problémán töri fejét hazánk

ban vagy egynegyed millió ember. Tanácskoznak 
évek óta s kutatják, k-resik az okát, amely pedig 
olt olálkodik a k r<-ök lábai alatt, de ök a ma- I 
gasban keresve azt, nem veszik észre. Az ok pe
dig, a nyomor.

És evvel megérintettük annyiszor emlegetett 
beteg társadalmunk legnagyobb baját. — Nem 
fogjuk magyarázni ezen jelenség keletkezését, 
nem is kíséreljük meg. oh, hsz megszámlálha
tni an fórrá*  a van ennek! A ni szerencsétlen tár
sadalmunknak minden aktív tevékenysége százez
reket vo.t el, martalékául a nyomornak és szám
talan kínos vállfájának.

Elvesztettünk tehát ismét negyven, közülünk 
való tiszta magy-rt. b hogy éppen nők voltak, a 
legnagyobb bajunk és legsúlyosabb csapás társa
dalmunkra. — A r ö híven és eiösen őrzi szoká
sait, nehezebben vetkezik ki nemzeti szokásaiból, 
mint a fó.íi, sőt ign gyakran a maga nemzetisé
gét is alplá tálja leijére. Negyven magyarral te
hát ismét kevesebb.

De ne ütközzünk meg oly szerfelett ezen 
szégyenilö és karos veszteségen, nem csak negy
ven magyír leány veszjlt úgy el. Megütközésünk 
méltóbb arra hogy c/rekcl raboltak el, már igy 
tölünk s ha ehjét i.om vesszük még százezreket 
veszthetünk cl így, mert a sálán aljas czéljaira a 
nyomor nagyon alkalmas eszköz, S a tüzes ma
gyar faj olyan :g. n kelendő!

Évek i ta tűnnek el honleányaink arany ka
lászt ringató és fenyvesekkel telt drága honi föl
dünkről. m?rt mi nem oltalmazzuk eléggé őket s 
mert a jóllét, a fény, képe a nyomorhoz szokott
nak olyan káp áztató s annyira elbűvölő. S ha 
vissza térhet néha i éha egy, a segítség azon 
mar késő.

A múlt évekbon fogytak meg magyar leá
nyaink horribilis terjedelemben s ijesztő számmal, 
hazánk nyugoli ós d ii részéről. Akkor teljes erő
vel zúdult a panasz s ma már veszedelmes lángja 
nem is pislog, kialudt s igy elfelejtették régen. 
Pedig most újabb készülődésről hallunk.

A dévai di magyarok lapjában egy kis hir
detés szól csábitólag uz elköltözött honfitársakhoz. 
— A hirdetést leadó vál átkozik, hogy minden

nyugalmát. A bájos kicsi leányról valóságos le
gendák keringtek, melyek közölt olt szerepűt az 
is, hogy literszám issza a grogot és szenvedélyes 
pipán. 11a pedig ho lőfekele paripáján, követve a 
kékatiilás, aranysujtásos férfi karától, dübörgve 
végig vágta tolt Dere ke fö-utezáján, az inlelligen- 
czia tagjai fejcsóválva tekintettek utána s ezt sut
togták :

— Valóságos boszorkány! . . .
A Kelemen kisasszonyok pedig, a gyógysze

rész szikár fekete lányai, a kiket a helyőrség em
lítőit iáját külön nyelvé:) moszolő kisasszonyoknak 
novozet1, megbolránkozva folytatták sétájukat 
egyetlen megmaradt gavallérjukkal, Reitlinger Fri
gyes úrral, a Direskoi Heti Figyelő szerkeszlőjé 
ve' együtt megbotiánkozva konstatálván, hogy a 
mit ezek a n-igymi kisasszonyok elkövetnek, iga
zán tu megy minden határon.

A mai kerti ünnepen, a melyet a méllósá- 
gos papa abból az alkalomból adott, hogy a Szt. 
István rend kis keresztjét elnyerte, Kata ismét 
súlyos sérelmet követelt el az illem ellen.

— Roppant meleg van itt I kiáltotta egy
szerre a terem közepén- PiRa, hozza a pezsgőt. 
Lemegyünk a kertbe!

Pista, a kadét szolgálatkészen kapott a 
pezsgőn veder illán, K; la kezébe kupli a balliszt 
ruhája fodrait, neki szál dl az éjszakai hármaitól 
nedves pázsitnak. Az összei huszárok és még 
néhány a társasághoz tartozó fin a szomszédból 
követte. A teremben sipadurva maradink vissza 
a meszelő kL-as.-zouyok ós a többi intelligenczia. 
A dolgon azonban segíteni nem lehetett.

A kis társaság ellenben a tisztáson igen vi 
gan volt akkor is. a mikor Kata Odov hmezog- 
hez, a ki egyébiránt a közé.élben a M.irjay György 
r \ro hallgatott és főhadm'gy volt a D.rcskén 

magyarnak szerez honi leányt, ha volt hitostársn, 
ha nem. — S ez a vállalkozás, nagyon súlyos 
csapás mi reánk, még ha lisztes égés szándékkal 
történne is. — Mert kivándorlóink legnagyobb 
része igényt tart e földre, pénzt is küld — ha 
hozzá jutott — hozzátartozóinak, de elvesz az 
összekötő kapocs ha családot alapit, az idegen
ben. — Mert eddig az ottani házas élet kötése 
nagyon ritka eset, a különböző fajok egymástól 
nagyon idegenkednek, különösön a magyartól.

Érdemes megszivlelóseül ajánljuk tehát a 
hatóságoknak e kérdés megoldását, mert kis dol
gokban rejlenek a nagyok s elvégre ez nem is 
olyan mollékcs ....

HETI KRÓNIKA-
6zigá:itjftifás.

— Gödöllői ballada. —

Czigánycsapat az úton kóborol,
Lopott jószág —- mind volüc — vándorol. 
Jönnek értük csendőrök, zsandárok : 
„Hej dutyiba: czigányok, zsiványok!*

Holdas éjjel de csöndes, csillagos
Nem alszik a czigányok hada most,
Azt zokogja a móré, a dádé,
Nem tetszik a kovái b'ly, kovárlély.

Holdas éjjel de Csöndes, csillagos
Meg csillan a czigány nép szeme most... 
Töri fejét, csakhogy el nem töri,
A dutyinak oldalát áttöri.

Börtön őre jól alszik, csöndesen, 
Álmodik is szépet, jót, édesen . . . 
Uczu rajt’ hát, és a czigány csapat 
Arkon-bokron csín beként szét szalad

Ú'dözhetik is mo«t már sokáig,
Meg sem állnak azok Nagy Idáig 
S össze lopván adiig mind a mi jó,
Lesz nagy muri országos dáridó.

A vajda meg az öreg Rafael
Jó kedvében telt poharai emel
S azt kiállja: éljen bál. éljen hát
Se káig a tcins járásbíróság I

Ősz
Pesti vonal búsan ér be
Estve,
Senki most olt, hol ezer nép
Leste.

Csókot hozó csókot váró
Népek,
Hova lelt a nyári pezsgő
Éol?

Mennyi ábránd, érzés, vágy és
Alom,
Érkezeit meg estve véle
Nyáron.

fekvő egyik huszár századnál — a fenti csipke
lődő megjegyzést intézte.

Mindenki nevetett, csak György maradt ko
moly. Csendes fin volt különben és komoly, de 
a g-irnizon legjobb lovasa. Kata öt tüntette ki 
legjobban és innen kapta az Orlov nevet.

— Megmondhatom magának Kata, szólt 
most is komolyan, hogy miért {vagyok rosszkedvű. 
Nem szeretem látni ha pezsgőt iszik.

Kata vidám kaczagásra fakadt. Piros ajkai 
mögül kiragyogtak az apró fehér egér fogak.

— Pedig hiába kedves Gyuri, én szeretem 
a pezsgőt és a maga kodvéért nem fogok a gusz
tusomon változtatni.

Marjay nem föleit. Ez még jobban ingerelte 
a leányt.

Lássák maguk nem is hiszik, szólt a töb
biekhez fordulva, hogy én mennyire birom az 
italt . . . Fogadjunk, hogy megiszom magam egy 
palaczk Muinmot. Ncs ki tartja a fogadást?

— El I ... El! hangzott kórusban.
- Pisla szaladjon. Tudja hol a Mumm? 

Hozzon le egy palaczkkal.
Marjay szerlartáso an meghajolt.
— Ez esetben megengedi, hogy a fogadás 

eldöltének ón ne legyek tanúja ?
Szalutált és sarkon fordulva rátért a kas

tély felé v.zelű örvényre . . .
M re Pisin megjött n pezsgővel Katának 

már elment a kedve a fogadástól.
Jó! . . . Vesztettem. Nem iszom. Az a 

medve Marjay szépen elvette a kedvemet.
Fázóan burkolódzolt a gallérjába.
Menjünk fel. A meszelő kisaszonyok azóta 

eleget plelykázhaliak felőlem.
Mikor felértük, a czigány épen a négyes be- 

vezctésl játszotta.
hdttaszéky Lajos,

Papák, férjek fiatalok s
Vének, 
övéikhez rajta vígan 
Érlek.

Ott várt már a vágyakozó
Asszony,
Hogy urának édes csókot 
Adjon.

Piruló lány hü kedvesét
Várta,
És ha megjött, hü szivére 
Zárta.

S ott, hol nemrég száz örőmcsók 
Csattant,
Csönd van, egy egy kalauz ha 
Vakkant.

Pesti vonat búsan ér be
Estve,
Lassan lomhán, nincsen neki 
Kedve.

Búsan néz szét a hervadó
'fájón,
Minden kedvét elhagyta a 
Nyáron.

Buip l
Bum. bum, bum, bum, 
Hallják meg kicsik nagyok, 
Én a kis dobos vagyok 
Bum!

Bum!
A váczi ulcza mentén 
Elveszett egy óra,
Kérjük, hogy ki zsebre vágta, 
Hozza el a községházba 
S ha megkerül az óra, 
Lesz jó borravalója, 
Bum /

Bum!
Embernek-asszonynak 
Adatik tudtára,
Négy tarka malacznak 
Kelt a héten lába, 
Ki tud róla, jejentse 
És a titkát ne rejtse, 
Jutalmat nyer a jelentő, 
Dicsórtessék a Teremtő! 
Eum !

Bum!
Kerestetik kortes, 
Jegyzőválasztásra, 
Csak jó torok s jó ököl 
Pályázhálik rája.
Fizetése eszem-iszom, 
Korcsma hitel — nagyba, 
Ráadásul patika, 
Hogyha verik — agyba.
Rajta tehát, emkerek, 
Korteskedni menjetek! 
Bum 1

X.

HÍRE k.
Gödöllő az Urániában. Az Uránia tudomá

nyos társaság felkérte Rip .a Ferénczet a fejlesz
tési egyesülőt elnökét, hogy a tél folyamán tart
son olöadást a budai s a gödöllői királyi palotá
ról. A fejlesztési egyesület elnöke oly feltétellel 
vállalkozott az előadás megtartására, hogy Gö
döllőt mint nyaralóhelyet is ismertethesse az Urá
niában. Az előadás iránt, melyen mintegy 1C0 
volitett képet fognak bemutatni, a gödöllőiek is 
bizonyára érdeklődni fognak.

Elgázolta a gyorsvonat. Binszky Márton 81 
éves és Tóth Pál 62 éves vasúti munkásokat e 
hó 18 án d. u. fél 3 órakor elgázolta Rákos-Ke- 
rozlurnál a Rutkáról jövő 404 számú gyorsvonat. 
A dolog ngy történt, hogy az ellenkező szélben 
nein hallották a vonat dübörgését, mert arezuk 
a oagy hideg ellen kendőkkel volt bekötve s mint 
a vizsgálat kiderítette, kissé illasok is leheltek s 
igy midőn a Bpest felöl jövő személyvonat síp 
jelzésére az elöl menekülve a szomszéd Vágány 
közzé ugorlak, épen arra, amelyen gyorsvonat elro
bogott és elkapta elütötlo, össze roncsolta őket 
A gyorsvonat vezr tői : Grandtnrr János mozdony- 
dony vezető és Mondok Máté fülö voltak, kikor 
azonban nőm terhel mulasztás. Megbolránkozás- 
bhI kell itt megemlítenünk, hogy a szerencsétle
nek ÖszeroncBoll holt teslo másnap délutánig te
hát több mint 24 órán ál ott hovfrt a nyílt pá
lyán, egészen addig, mig szerdán d. u. végre va- 
lahára mogórkczotl a vizsgálóbíró és törvényszéki 
orvos a hely színére a vizsgálat megtartása vé
gett. Az ftllamvasutat a vizsgálatnál Décsy fel
ügyelő és az oszlálymérnökség ogy kiküldöttje 
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képvíselto. A kőt hullát d. u. 4 órakor szállították 
be Rákos-Kerosztura n hullaházba s olt is fel is 
bonczolták Binszky Márton holt tetemét, Tóth 
Pált azonban fölbonczolni nem lehetett inul azt 
te'jesen ösizeroncsolták a vonat kerekei. - A 
vizsgálat megállapította, hogy a szereim tleu:ó- 
get a munkások saját vigyázatlansága okozta s 
mulasztás nem terhel senkit. De talán mégis. Az 
a meggyőződésünk, hogy a meaetrondot készítő 
urak igen is felelősek e szerenc-étienlégért, muri 
az a vonatok helytelen elrendezéséből keletkezett 
s jobb beosztás esetéi, nem fordult volna eset
leg elő.

A szerencsétlenségnek azonban még egy 
áldozata lett. Binszky Mártonná midőn férje halál
hírét meghallotta, elájult s bár az orvosi segély 
még magához térítette, más nap meghalt. Nem 
tudta túlélni férje halálát.

Beküldetett. A kővetkező sorok közlésére 
kérettünk fel. Tekintetes szerkesztő ur! Bectes 
lapjának folyó évi 47-ik számában közölt ellenem 
irányuló czikket szó nélkül nem hagyhatván, tisz
telettel kérem arra vonatkozó válaszomat a kö
vetkezőkben közölni. Ellensége majdnem mindön
kinek van, s igy én sem tartozom azon szeren
csés hallandók közé kik öttől mentek lennének — 
már annyival kovéibbó, mivel hivatali állásom 
elfoglalása első percz.élöl nem engedtem magam 
senki állal sam vezettetni vagy befolyásoltatni, 
hanem követtem az egyenos utat amit magam elé 
czélul tűztem ki. Hogy ellonségaim minő vádak
kal léptek fel ellenem, azt még magam sem tu
dom, ds bármi légyen is az, nyugodt lélekkel 
állok elejibe mert ez nem egyéb mint alaptalan 
rágalom, moly bosszú műnek a Kifolyása és bízva 
az igazság szolgáltatás részrohajlatlanságában me
rem reményloni, hogy az ármány most sem fog 
győzelemre jutni.

Megjegyzem még, hogy Bencsik József ügy
véd ellen a budapesti kir. törvényszéknél ugyan
csak rágalmazás miatt bűnvádi eljárás van, folya
matban, mely az 1878 évi V. t.-az. 2<>o. §-a 
értelmében egy évig terjedhető fegyházbüntetést 
von maga után. Teljes tisztelettel kész szolgája 
Martonossy Ferencz s. k. Aszód község jegyzője.

Jegyzői értekezlet. E hó 21-én, pénteken 
jegyzői értekezlet volt Gödöllőn, a föszolgabiró- 
ságnál, melyen a járás jogyzői kara C3aknom 
teljes számban vett részt.

A , Vasárnapi Újság" november 16 iki száma 
21 képpel s a következő tartalommal jelent meg: 
„Salamon Ferencz szobrának lelep’czéso" (képpel 
és Ballagi Aladár ünnepi beszédével). — »Az el
beszélés elmélete/ Irta Mikszáth Kálmán. 
„Képek a Dunajecz vidékéről* 4 Izabe’la föher- 
czegnő amateur-fölvételei ulán. — „Tömöri Pál 
legendája.* 4 Költemény. Vérlesy Jenőtől. Be- 
génytár: „Pufók Jankó mint bálvány*.  Elbeszélés 
(képükkel). — „Piscsevics tábornok vándorlásai 
03 kalandjai.* 4 Közli Huszár Iinro (képekkel.) — 
„A játéksziget- Ifj. Wlassics Gyulától. „A sá
rospataki vár“ (képekkel) — „Táviró vonal az 
egész föld körül" (képekkel) Cholnoky Jenőtől. 
— „Biró Lajos Ul-Guineáról*  (képekkel) / 
Valentiny-kiállitás4 (képekkel). - „Blaha Lujza a 
Nemzeti színházban**  (képekkel). — Irodalom és 
művészet. Közintézetek és Egyletek, Sakkjáték. 
Képlulánv, Egyveleg stb. rendes heti rovatok. A 
„VasArnepi Újság* 4 előfizetési ára nogyedévro négy 
kor. Mnpnmd'Ihotö a Franklin-Társulat kiadóm*  
vaialó’ui i (Budapest, IV., kér. Egyotom-utcza 4. sz.

Jr-gyzö választás. Mind jobban közeledik 
decze.nbu- 4-iko, a gödöllői jegyző választás napja 
s ennek daczára, — bár őzen állásra ez alkalom
mal igen sokan pályáznak, még mai napig sincse
nek szervezkedve a - pártok s határozóit, biztos 
választ adni arra a mind gyakoribb kérdésre, 
hogy ki lesz hát a főjegyző Gödöllőn, nem 
lehet. — Az a párt, mely Bodnár Zoltánt sze- 
rotné megválasztani, a leghangosabb, logagilisebb, 
mig Elefánly, Krenedics, Szlabei pártjai csende
sen dolgoznak. Ezeken kívül emlegetik meg üu 
lyás P. Pál nevél, másról azonban ez ideig nem 
odk szó város atyáink körében.

Gyászrovat. Badvánszky Antalné báró 1 oa 
maniczky Mária a Verseg községhez tartozó puszta 
Varsányon meghalt 71 éves korában. Az elhunyt 
urinö holt totemeit beszenlelés után Badványba 
vitték s ott a Rudvánszky család sírboltjában he
lyezték örök nyugalomra. Vigyázó Sándorné grolno 
az elhunytban nővérét gyászolja.

Lopások Aszódon Az uj csendőr őrs mióta 
elfoglalta á Iáját Aszódon, ugyancsak derekasan 
működik Egész csomó régebb ko eiü és ujhüd 
bűntettet dcritelt már ki. Elfogott egy czigány- 
csapatot mely Domony és I k I ad kor
nyékén egész csomó kisobb-nagyobb í
lopást követelt cl. Azonban az o hó 18-án Ojjei 
Sternhergcr Mórnál és 11-én éjjel Sehwoitier 
Márknál elkövetett betörésekkel néni volt ily szó- 
r.nc.és. Itt mór ügyes, profcssionnHH tolv.jokkni 
volt dolguk, melyek ügyesen rejtettek cl minden 
nyemot mngu't utón. Ónk így tovább, n helyer 
utón. Aszód és vidékének nngy siük-ége volt innr 
■ójuk. ,,, ,, .

Megszökött ezlgányok. A póezcli esendőről s 
0 hó 12-én n szadin hínáron elfogott egy <W"nF 
csapatot, mely előzöl ’guz urzódiőrs Által méruldöz-

teteit, do hal kocd hátra hagyása ulán attól elme
nekült. A jelesbanda, névszerint Rafael Pál, Tula, 
Jányi Ferencz, és Préber Foroncz különben Vácz- 
Szt-László kóborló büs.zkoscgei és lársaik lovaik 
előzetes elkobzása után a gödöllői kir. járásbíró
ság közismert kitűnő és nagy körültekintéssel 
czélszerüen felszerelt börtönébe korült. Itt «zonb tn 
kibékülve nem igen lehettek a hglyzol mert 
keddre virradóra kibontván a nyári konyh f.tla 
zalát, a szom«zódház kertjén keresztül megszök
tek. Az elkobzott 7 darab ló azonban a község 
házán őriztetik s a bűnpör befejezésoig gondos 
ellátásban részesül.

Csec3«mö hulla a kutban. Czinkotán, o hó 
15-én egy a község halárán levő kulból egy 10 
hónapos gyermek holttestét fogták ki. A gyermek 
Mesterházi Józsofnó született: Rodi 
Zsuzsánnáé volt, ki Budapesten szolgált. E hó 
11-ón azonban elhagyta helyét s azóta tartózko
dási helyo ismeretlen. Komplikálja az osetet az, 
hogy a gyermek ruhácskái Tóth Zsófiánál inog- 
tr.láílaltak Puszla-Szl-Mihályon, ki gyormektartás- 
sál foglalkozik. Az orvos rendőri bonczolás meg- 
áilnpitolt'i, hogy a gyermek természetes halállal 
lüdőgyul'adásban hunyt el s csak azután dobatott 
a kútba. A komplikált bűneset kinyomozása sok 
munkát ad most a peslvídóki kir. ügyészségnek.

Szolgablróság Aszódon. Az aszódi sxolgubi- 
róság rég vajúdó eszméje kezd a megvalósulás 
stádiumához közeledni. Mint értesülünk, a belügy- 
mintster rendolelileg utasította vármegyénk alis
pánját ez ügyben a helyi viszonyok tanulmányo
zására és ennek alapján jolentés tételre — A 
szervezendő uj föszolgabiró'ághoz tartoznának a 
tervezet szerint: Aszód (székhely) Rag, Boldog, 
Galga Heviz, Domony, Iklad, Heviz Györk, Karlal, 
Túra, Verseg és Zsámbok a gödöllői járásból és 
Ácsa, Csővár, Galgagyörk, Galgamácsa, Püspök
be van és Z-idó községek a váczi járástól. — Az 
uj föszolgabiróság szervezésű már annyira befe
jezőit dolog, hogy a főszclgabirói állás elnyerése 
iránt már többon tettek lépéseket megyobizottsági 
tagjainknál.

Wiener Mode. A deczember elsői 5-ik füzolo 
jelent meg épen most o vállalatnak. Fényes az is, 
mint mindegyik szoko t lenni. Tartalma is előkelő. 
Az évszak divatát mutatja be csinos kép kben. 
Van benne utczai, látogató és színházi ruha, csi
nos blúzok, prémes, házi és sok más különféle 
divalruhák. A mellékelt Wiener Kindcr Modo a 
kicsinyek divatlapja. A szorgalmas hölgykezeknek 
is van mit lonni a kézimunka részen, mely való
sággal csábit a munkára, mig az irodalmi )ész 
szórakoztató olvasmányokkal van telve. Január
ban egy szonzácziós amerikai regény közlését 
kezdi meg, melyre már nioit felhívjuk olvasóink 
figyelmét. Előfizetési ára decz.-márcz. négy hóra 
4 korona. Előfizetni lehet, a lap kiadóhivatalában 
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Alaki eljárások a rendőri hatóságok előtt. 
Gyakorlati kézikönyv rondőrknpilányságok, szolga- 
biróságok, nagyközségek használatára. Irta Ródey 
Miklós a budapesti államrendörség kerületi kapi
tánya. Ezzel a „Közigazgatási Könyvtár* 4 ismét 
oly téren nyújt biztos segédkezel, a molyon egy 
séges szabályozás hiányában folytonos ingadozás 
és bizonytalanság uralkodik. Azoknak, kik hiva- 
tásszerüleg foglalkoznak vele, szükségtelen ma
gyaráznunk, becsét éppon abban a szakmában, 
ahol a biztosság és gyorsaság elsőrendű követel
mény. A fenti munkában a szó szoros értelmében 
gyakorlati Útmutatást nyer az eljáró tisztviselő 
minden előforduló esőire, úgy, hogy még az el
készítendő iromány szövegét is megtalálja benne. 
A terjedelmes könyv, mely körülbolül 800 oldal 
tartalommal bír, ára 3 korona 60 fillér. Ez összeg 
a „Közigazgatási Könyvtár, kiadóhivatalába kül
dendő.

Orvosi körökben, már rég ismert tény, hogy 
a Ferencz Józoef keseriivlz valamennyi hasonló 
vizet, tarlói hashajtó hatása es említésre méltó 
kellemes izénél fogva, már kis adagban is tete
mesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz 
Józief keserű vizet.

Ingyones dlszmü ajándék. A ki o czlmot el 
olvassa, akaratlanul is Amerikára, a képtelensé
gek házájára gondol. Pedig ezúttal sokkal köze
lebbről, Budapestről kél szárnyra o hír. A Poatl 
Napló, Magyarországi! -k e legrégibb, pártoktól és 
klikkektől teljesen független, szabudelvü és szó- 
limondó nap lapja lepi meg velő karácsonyra 
akavóit, ajándékul adván — teljeson ingyen — 
tolt Zichy Mihály Album-ot. E valóban érde
kes és nagy in dalmi becse<el biró müvet — 
melynek az Athonacum kiadás dián megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvart kiadásában karácsonyi ajándékban meg
kapja a Pe4i Napló minden állandó előfizetője. 
É3 megkapják d jtalanul azok az uj előfizetők is 
h kik egész óvón al fél. nogyodév, vagy havon- 
kiril, di megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti 

Naplóra.

* Társsxrrkrsxto : Szabó li.

Szerkesztői üzenetek.
X Homok do'uoK. Kór iik n folylalúsl. 
0 J. Szada; G J Veraegh; F. Gy. Aszód;

H Gy Bag; P. Z és N. Gy dr. S Sz György ; 
V Rákoskeresztúr; N Domony, B GIsaszeg: szá
raz ágon, hulgaió ajakkal, meddig ültök csüggedt 
madarak? L F Bpest Besoroz uk. Do miért név 
nélkül ? R F. Bpest. Önlöl mentséget ol nem fo
gadunk. Ma-ra iáér s e-ak erro nem? W Sz. 
Nem közöljük, imrt az első és harmadik nem jó, 
a másodikat pedig nem ön, hanem Petőfi irta. Sz. 
M Nagyon ügyes dolog : sorai ejtjük. Kérünk 
ebből a f .jtából még löabet. Ez nacysád gonroje. 
— Többeknek. N vomdánk teljesin föl van »ze- 
rolve és a lojt’gys/.eiülm névjegytől kezdve, inin- 
d-iit szállít, akar köt*  le*  niszai uvekot h. Községi 
nyomtaiványok olc ok, a szo-ca-os áron kaphatók 
tetszés szerinti mennyiségben. — P<*p*r  és Írószer 
is van laktarunkon. Nem nverószked^sre csak 
hogy nyomdai rendelőink telies irodai felszerelést 
is kaphassanak. Araink nagybani árak a igv tete
mesen olcsóbbak mint bárhol. Csak t-»8sék biza- 
lommal rendelni.

V. 846.4. számhoz. 1902.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy n gödöllői kir. járásbíróság 1902. V 346 L 
számú végzésével Dr. Boros M rt r űgvvcd által kép
viselt L ő v y B e r n á t felperes részéi e E h r e n vidd 
Sándor alperes ellen I03ü0 kor. követelés és jár. ere
jéig elrendelt k i o lé g I té s i v é g robajt á s folytán 
alperestől lefog alt 3097 korona 20 fillér becsült Ingó
ságokra. a fent idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti 
szórna végzésével az árverés elrendeltetvén annak fclül.- 
foglaltatók követelése erejéig Is, a mennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyeltek volna, a'peres lakásán R á- 
k o s-S z e n t-M i h á I y o a leendő megtartására határ
időül 1902. évi deczember hó I.napjának d. u. 2 órája 
tűzetik ki, a mikor a biróilag lefoglalt bátorok épületfa 
anyag s egyéb ing ságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni

Eelhlvatnak mindazok, kik az elárverezendő Ingé- 
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittetéshez tartanak jogot, a mennyiben részükre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint elsőbbségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldött
nek vagy Írásban beadni,'vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak..

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifüggesztését kővető naptól száiniltatik.

Kelt Gödöllőn, 1992. évi november ho 12 napján.

(P. H.) Böhl Ambrus s. k.
kir: bir. végresajtu.

Pesti Napló karácsonyi ajándéka.

Zichy Mihály Album.
= A. „FESTI NAPLÓ," -- 
a moly oddigolA Madách Ember tragédiáját, 
Arany balladáit Zichy Mihály képeivel. Katona 
Józuef Bánk-bánját, Kisfaludy Sándor 1 Imfy sze
relmeit romok albumba foglalva ós legutoljára a 
Kd ök Albumát adta olvasóinak karácsonyi aján
dékul, az idén az eddiginél is nagyobb szabáeu 
diszbon. tartalomban nemcsak az eddigi ajándé
kokat felülmúló, do a könyvpiaczon is ritkaság 
BZámba menő diszmüvet, a ::::::::::

Zichy Mihály Albumot
szánta olvasóinak karácsonyi ajándékul

ZICHY MIHÁLY képeinek válogatóit, impo
záns albumba foglalt gyűjteményét a Költők Al
bumánál nagyobb és díszesebb alakban, Zichy 
Mihály világhírű művészi termelésének legjavát, 

legszebb fesftnétitjeif és trajiaif 
foglalja magában ez a di-znii negyven mülapon. 
■ medrek mindegyikóhez legkiválóbb esztátikua.duk 
és müblrálólnk írnak szöv. g magyarázatot. A va
lóban rom.’k kivitelű m&lapokmd: ogy része 
gylnyftrü azinnyomáiu lesz, olyan, n milyen eddig 
alig jolenl meg a magyar diszmübon.
: A negyven pompás mftlnpol, a kisíró szö
vőből é« Zic'.y Mihály egyéniségének és váltóra 
toa életpályájánik regényei rajzát, valamint 
Zichy rajza után kórzlill

gazdái; beköt5»i tábla jfh
foglalja diszcs kötetbe.

A Peitl Napló o nagyszabású diszn.üíól az 
Athonacum állítja ki a Zichy Mihály Albumát, a 
melynek ára az Alhona*  um eredeti fiadásában 
90 korona, a Pesti Napló uj kvart kiadó Aban 
karácsonyi ajándékul megkapja a Pesti Napló 
minden állandó oh’fizelőjo. És megkapják díjtalanul 
azok az uj olőíbolök is, a kik ogé.-z éven al fél-, 
nrgyodév, vagy havonkint, do megszakítás nélkül 
fizotnek elő u Peoli Naplóra.
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Németiek Béos .

Schönwaldirire
ókszergyáros, órás és Mszőrósz.

• ——------------------- V-U'VIÍZCC^ PÉCS. <'»'*•

Ne küldjük pénzünket külföldre!
H azai iparunkat előmozdí t) ezógimnői mind -nnomüarinvés ’züst lárjy i'k. órák és minden jszuk- 
mábll VllRÓ CZÍ'<k'‘' »»~*A'»k™».  Iaí.1.^-riíinn >lia iií1/ ha minta k Íillolílöll.

Valódi ezüst női romont.
óra Irt 6. - 

Ugyanez dupla fedéllnl 1 
frt 8.— 

Valódi I í kar. arany női 
renr óra Irt 14 

Ugyanez dupla fedéllel 
lit 18.5(1

Magyarnak Pécs.
----------------------->
Nem tetszőért 

a pénz 
visszaad nik.

Három évi 
Írásbeli 

jótállás.
©

6137. tk. 902. ÁRVERÉSI HIRDETMÉr.Y KIVONAT.
A g’dőllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
kőJiirré teszi. Iiog\ Hrusitinsz'u György és*  neje végre- 

hajtatóknak Hajdú András végrehajtást szenvedő elleni 
612 kor. tőkekövetelés és járulékai Iránti végrehajtási 
ügyében Stefcsik János késedelmes árverési vevő éllen 
a gödöllői kir. járásbíróság területén levő s az Isaszegh 
községben fekvő s az isaszoghi 430. sz. tkvi betétben 
gondnokság alatt álló Hajdú András és neje szül. Stef- 
csik Mária nevén álló azonban az 1881. LX.t.-cz. 156. 
alápián egészben elárverezendő házra az árverést 800 kö
röné inti ezennel megállapított kikiált, árban elrendelt® és 
és hogy a fennobb megjelölt ingatlan az 1902. évi <le- 
ezomber hó 12-ik napján délelőtti 10 órakor Iniszegh 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul 'is eladatni fog. •Árverezni 
szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át 
vagyis 80 koronát készpénzben vagy az lv8l. LX. t. ez. 

ii íjában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8 ÍJ-ában kijelölt óvadékképp*  értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az |8K|. LX. t -ez. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál olőlegos 
elhelyezéséről _ kiállított szabályszerű elismervény átszol- 
galtafni. Gödöllőn, 1902. évi október 28 án kir, járásbí
róság mint tkvi hatóság. Téohy s. k. kir. jbiró.

6C44. sz. tkvi 1902.

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

hírré teszi, hogy 1? a f a e I .1 ó z s e f és K o I o m p á r 
László úgy az elrendelt csatlakozás folytán S z a b ó 
8 á m u e 1 végrehajtatóknak Szabd Ferencz végrehajtást 
szenvedő elleni 91 kor. 70 fill. illetve 98 korona töke kö
vetelés és járulékaik iránti végrehajtási ügyében a gö
döllői kir. jbiróság területén lévő s Kákos-Csaba község
ben fekvő s a r.csabai 774 sz tkvi betétben Szabó Fe
rencz nevén á ló A I 2-3 sorsz. 173,2 173 1 b. hisz, 
ingatlanra s az azon épült, de telelikönyvilog fel nem 
tüntetett házra 397 korona ezennel megállapított kikiál
tási árban, — továbbá n rákoiesabai 729 sz. tkvi betét
ben A I 1—6 sorsz 744. 7fő, 746. 747, 1J24 és 1490 hisz. 
ingatlanból Szabó Ferencz egvharmad részbeni illetősé- 
gí-re az árverést 232 koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt 
Ingatlanok az 1902 é v i nőve ni b e r h ó 25-ik napján 
d. e. 10 ó r a k o r II C s a b a községházánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának 10 százalékát vagyis harminczkilencz korona 
70 fillér illetve 23 korona 20 fillért készpét zben vagv az 
1881. 60-ik törvényi zikk 42 ik paragfusában jelzett ár
folyammal számított és az 81. évi november ho 1-én 
3333 sz. a. kelt igazságügyminis/.teri rendelet 8. §-ában 
kijelölőit ovadékkepes érékpapirban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. ovi 60. t.-cz. 170. paragrafusa 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál olőlegos elhe

lyezéséről kiállított szabálvszerü elismervényt átszolcál- 
tatni.

Gödöllőn, a kir jbiróság mint tkvi hatoság 1902. 
évi szept. hó 12 napján.

Téchy s. k. 
(!’■ II.) kir. jbiró.

i ciuiiiuzut u utuy'>in hűi >ii i 'i'i iiiiit'im r i ii v < -/.u ->> > .n - , •• • ................. --
ken sokkul oc«ól>ban. Jobban és magbizhatóbh in szorezliata!< ba, inintuktUfolaOn.jp

Valódi ezüst pánczél óraláncz >k m. kir.
fémjelzéssel.

6) gr. súlyban
70 gr. súlyban
80 gr. súlyban

100 gr. sii.\li.in 
löO gr. súlyban

lő gramm Mily bán frt 1.20
2 grumm súlyban frt 1.50
30 m iamin súly bán frt 2.20
40 gramm súlyban frt 2.60
50 gramm sul'ybati frt 3.25

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

Egy 25 grammos aranylánczhoz egv 
mos köves függelék véve összesen íO gramm 

3i írt <50 krajezárba kerül.

20 gr. súlyban frt 24.— ! .|0 gr. súlyban frt 47.-
26 gr. Mily ha n frt 30. - 50 gr. súlyban frt 58. -

i l)U gr. súlyban frt 37. - I 60 gr. su'ylian frt 69, -

Üt 
Sí 
% 
& 
81

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik- Valódi ezüst rém. őrá 
fit 5 — 

Dupla fedéllel fit 7.— 
Valódi ezüst mikro rém. 
dupla fedéllel <rt

14 kar. arany pecsétgyűrű
Irt 6.60

l’j aranvból 6 ka -.
frt 3 5 ):

Double aranv fit 1.50 '
Mértékül ilegemlö cgv ' .......

papirszallag. 1 dupla fedéllel rt ~
l'gyanaz eiő-ebh 9 fit. Ugyanez arany szeg. 12 frt. — Tnla ezüst ankre romon, dupla fedollul 12 írt. \ alodi

I I- kar. arany ankre-remontoir óra 24 frt. — Dupla fedéllel 3‘> írt- ........................_ ___
SZCl

&listill Ede
+4-4~f temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Min knneiiiü koporsók kaphatók é.cz-, kcméuyfa- vauy fényezett d óf.tból,
ki.-u bh-n igyobb mér tben Szemfödílek. vlrágik, 'Zilagok, sírkő szaruk, 
Szobubelmz.ósok, ruvat-l-felállilás, a személyzet díszes egyenrui.áb n. 
mellett fáklyával, — nyitott hiloltaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.

via zgyartyák. 
a gyászkocsi 
akár vidékre

ÓH Jí J l

Megfojt ez az átk> zott 

köhögés I

Gyászjelentések I óra alatt elxészittetnok. •'g&a 28—52

Kiiliiisrs, relícillsrt is rlnuillíiisodás ellen gyors és biztos hatásnak 

Eggar mellpaszíillái, 
az étvágyat nőm rontjuk ős kitűnő izüek 

Doboza I kor. és 2 korona. PR’IBADOBOZ ou F1LLEH 

Fő- és szól’ üldé.-i raktár :

„ N á d o r “ g y ó g y s z e r t á r
Budapest, VI, Vaczl-körut 17. szám.

Kapható Gödöllő: Sz ntmiklóssy Béla, 
l Alberti: 
• Aszód:

Larjliof Gyula.
Sárkány László.

ÉLJEN I

Eirger mellps.ztlll* 

csakhamar meggyógyított.

ICjailei

Aki ájulás, görcsök és más 
I. y en i d eg b á n t a 1 ni a k b a n 
szenved, kérjen brossért 
arról. Ingyenes bérmontvo 
kapható a hattyú gyógy
szertár útján (Schwanen 
Apotheke Frankfurt a. M.)

VZ VZ

Gödöllőn
Illés Ferencznél 

(restl-utcxa) 
egy .jól berendezett 

kovácsműhely-lifi 
való 

szerszám 
olcsó áron eladó.
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H Közelgő téli idétítj alhal- 
móoal ajánlóit a tisztelt 
oeoőhözönségnelt

I. osztályú salgótarjáni darabos szenet 
mmázsánként .... 2 20 kor.

SalgóUrjáni koezkaszenet mm 170 kor. 
száraz vágott tűzifát mm.-ként 160 kor. 

„ vág.illan » » 1.40 kor.

Tűzifát ölenként — — — 24.— kor.

A fenti árak legalább
5 inináz.-ui Vételnél ház
hoz szállítva értendők.

pénzkölcsönt 
leggyorsabban és legole sóbban nyújt a 

Kőbányai takarékpénztár # 
# # -K részvény társaság 

házakra és földekre.

liöxelfbbl feh'lláf/osltiist nyújt 
díjtalanul a tal.-uffltpénxtúr l<pixyu- 
táxáyu Kőbányán, áyysxlntén

Szőlő oltványok
szokvány minőségben és

és európai nemes gyökeres és sima veszök mé
lyen leszállított árakon. Oltványok ezre 00-IOO frt. 
Mindenik a legkiválóbb bor- és csemegefajokból, 
faitisztin, teljes. Ha a szállitmány a megrendelés- 
*!’’k ,n,'K nem felelne, úgy az oda- és visszaszál
lítási koltségot, valamint a megrendelő által kifi
zetett összeget hiány nélkül azonnal visszafizetem. 
Így mindenki ebbéli szükségletét az én költsége

men házához szállítva tekintheti meg.

=—■■ Elökerités. =====
, Glftdltschla csemeték és magvak
Óriás tövisű, igt-ngyor-an fejlődő sövénynövónv. 
Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés novtd- 
liető pár ev alatt, rendkívül csekély Kiadással, 
melyen nemhogy ember, de semmlfélo állat még 
az apró nyíllak sem hatolhatnak át, ugv hogv a 
bekerített részek teljesen kulcscsal zárhatók. Ml.i« 
d n rendeléshez rajzokkal • llátott ülteted és keze- 
lésl utasítás mellékeltetik Bővebb tájék ozás végett 
színe-, fényes árjegyzékek ingyen és hérmentvo 
küldetnek, rendolési kötclezetHég nélkül. Az ár- 

w- jegyzésen kívül egy oly könyvet kap ezjzel, ki 
czimet egy levelezőlapon tudatja, moly n n csen 
az a ház, vagy család, a hol annak tartuLmát 
haszonra ne fordítanák, vár són. falun, pusz ám 

*3 gazdag vagy szegény családnál egyaránt, lgv még 
*1/< . I.'11 lr í.. .L.'.l...... Ili l.:l_ ..'..11, *’ ...
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Blumenthál Béla
f)r. Polltzcr Gyula ügyvéd

.llntla pesten
I /. Teeex-körút 41. //, em.

I

» $ (Sí Ha!van. $ $ $

azoknak is erdőkében áll, kik rendelni semmit 
sem akarnak, mert benne számos oly közlemé
nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy 

szolgálatot tesznek.

Diócsematéif.
KiMHMNaflBKiaHaMMKaRKai fogvih ennek tenyész
tése majd minden gazdaságban az utóbbi időben 

rendkívül elterjedt. :------ ------------------=
Czim : „EBMELI.EKI ELSŐ SZŐLŐOLTVÁNY- 

TELEI’,“ Nagy Kágya u. p. Székelyhid.

3
.......I. .v.iy) ixagyu II. p. >->ZOKCIVilid.

Gödöllői Erzsiből könyvnyomda.
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