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Két aratás.
A forró nyár közeledtével kettős ara 

(ásunk néz előlien nemzőt. Az egyik aratás 
a földé, szerle egész MagyariTOizágoii a 
határban u nép is gyiijli az élelmet, a ru
hájúi inog az adót. És szerte az ország 
iskoláiban most folytak le a vizsgálatok, 
a fiatalság egy évvel idősebb, egy osztály- 
lynl nkos'ibh I -lt.

Még nem tudjuk az aratás eredmé
nyét. de annyit már hivatalosan megálla
pítottak, hogy — ha csak valami 
elemi csapás közbe nem jő - az nem 
marad idill a közepesnél-. Néhol jobb, 
másul gyengébb termés Ígérkezik, de ugy 
általánosságban jó reménységgel eltelve 
néz a magyar szánlóvető elébe az aratás
nak. Az arakat sem lehet épen rossznak 
mondani, a munkájának bérét meg fogja 
kapni a gazda.

Az idén a megszokottnál nagyobb 
fontosságot kell tulajdonítani a jó aratás
nak. Mert ennek eredményétől várja a 
magyar iparos és kereskedő a pangó üz
leti élet föllendülését. Több mint két esz
tendő óta (art ez a pangás, mely 
oly bénító hatással volt mindenfelé az 
iparosra és kereskedőre, hogy inár-niAr 
egy országos gazdasági esődnek előre ve
tett árnyékát látták azok, akik fekete szem
üvegen keresztül szokták nézni a közál
lapotokat. Ez a sőtétlátás, hála az Istennek 
nem volt megokolva, de szomorú volt a 
helyzet mindeneseire.

Most a tavaszszal fellendült annyira.

Ciariss levele.
Irta : Jékel Károly.

Károly I
B -esássn meg, hogy a megszólítást ilyen 

Szokatlan formában írom első levelein elejibe, 
de sokat gondolkoztam és nőm tudtam má», he
lyesebb megszólítással illetni magát, u mely ne
kem megfelelt, v Ina a » nu-ly n ningu kényes 
érzékét se sérleite volna Nekem ugy tetszik, 
mintha ez biznlinasiibb volna, mintha nem volna 
olyan erőltetett, fanyar, mint: édesem I kedve 
seml nem volna már olyan közhely : imádott 
angyalom, stb. Maga ez marad nekem végeivé 
gig : uz enyém! Károly! S mégis boosánu át ké 
rém a megszólításért, habár magam elismerem 
annak melegaégét, közvetel lanságét, lásulinassá 
gát. Igen I mert más ridegnek találja, mert Igy 
csak Hiokiit szólítjuk meg, akikkel bizalmasabb 
bnriitsághnn vagyunk, de nem igy a választotta
kat. De én e.-.t igy tartón-, helyeinek s ez elé,' 
ok nekem arra, hogy mással is elismertessem 
helyességét. Maga Jól ismer engem, nem ütközik 
mag szavamon ; tudja, hogy eme tulajdonságom 
nem nffektált nyakasaiig, hanem a inul nevelés 
által belém ojtott: akaraterő I Az erő tudása.

Minő szépen lefestett engem a „hasug his
tória"-bon, talán azt bilin n közönség, hogy hó- 
fehérke vagyok, hogy amolyan szendéi, tudatién, 
falusi llb.icsks hóli:o!tnel magát. Nem I Én sziv- 
vol-lélekksl világvárosi leány vagyok, Kiforrott 
bennem nz erő: nz emnnezipált. az egyenlő én! 
aki nem ismeri el az oldalborda meséiét, aki 
akar és tud Is u férfi akarat felett fölényt gya
korolni. Maga azt hitte eleinte, hogy afóle ezu- 
korbnbát talál bennem. No ne hig.vje ! koránt
sem vagyok uz! Maga sem hlt'o el. A husza
dik század romlottságai ismerem ; engem nem 
rontott meg, de ennek u századnak minimál Is
iié járja át tüdőmet. Készt kérek a világ öröme- 

amennyire az. üzleti élet, de ez nagyon 
kevés a múltakban okozott sebek hegesz
tésért). Ezt csakis egy jó nfutással lehel 
elérni — részben. Meri évek, jó évek, 
melyek egymásután következnek, kellenek 
ahoz, hogy a hosszantartó üzleti pangás 
által okozott kárak teljességükben meg
térüljenek.

S midőn igy egy kedvező aratás re
ményétől ellelve tekintünk a legközelebbi 
jövőbe, önkéntelenül is az eszünkbe ölük 
a mind jobban erősbödő agrár mozgalomnak 
az ipar és kereskedelem ellen törő irány
zata. A milyen örömmel látjuk a föld tu
lajdonosainak öntudatra ébredését, szervez
kedését a közös érdekek védelmére, olyan 
aggodalommal halljuk a mindinkább erős 
bödő agrár jelszavakat, melyek az ipari és 
kereskedelmi érdekek ellen ingerük u liarczra 
a födtulajdonosokai.

Egyoldalit és rosszindulatii politika az 
mely liarczra ingerli a parasztot a boltos, 
a földbirtokost a gyáros ellen. Mert a nem 
földmivelők éppen oly. fontos tényezői a 
haza vagyonának és vagyonosodásának. 
mint a fö.dmivelöl^. Egyik osztály a 
másik osztály nélkül soha sem boldogul
hat, az egyik a másik után él és megfor
dítva. Ha diadalra jutnának az elfajult 
agrárizmus jelszavai, ükkor igazán bekö 
vetkezne a gazdasági csőd, a melyből 
aztán olyan társadalmi huroz keletkezne, 
melynek vészes következményűi messze 
kihatnának Magyarország történetére.

Forró kívánságunk, hogy a remélhető 
aratás eredménye kielégítse és megbékítse 

iben, vágyaiban, mulatságaiban, élvezem n kéjt, 
gyönyört, mart megszerettem ; hanem dolgozni 

nem -seretek. Mi nők abban különbözünk ma
guktól, hogy nem berssolgák vagyaik. Zsoltiért 
dicsőlllünk, de nem dicsőítünk ! Űzöm az össsea 
sportokat. Úszom, sétálok, hegyeket máasok, kro
kit virek és tennlssesem ; karikások és hajtok 
négyes fogatot. Bzoretem it férfi társaságot. Já
rok kávéházba és nyilvános helyekre. Mondják, 
kaczér vagyok, peilig csupán fin de siécle-féle 
Bioké-. Makulátlan vagyok, mint a hófehér lili
om. Hogyan egyeztethető tollát össze tempera
mentumom azzal, hogy én végtelen gyöngéd, ide
ális szerelmes vagyok : magúba. Szeretek, mint 
egy 15 éves kis brkfiss leányka, a kinek ni el
ső áldozástól megtisztult leikébe először lopód
zik bele nz ö-nek halvány képe. Szeretek, sze
relmes vagyok I de neM vágyieljes szerelem ha
vit, óh, nem I Tiszta, ssüs első, szerelem tartja 
fogva a szivemet. Kócsagnak érte, jól tudom. 
Alig is hisznek, de maga — tudom érsom | 
— hisz nekem. Tudja Károly, ugv elfogul a szi
vem, hit már tudom az óra közelségét, amikor 
az Oktogonon édes Jó atyámmal varjuk. Elteletlek 
akkor mindent, levetem ezt a por csuhát, a 
melyet ez n század rakott reáin. Elfutok akkor 
az emberek elöl, magával vagyok ; kívüle nem 
látok akkor senki mást, nem hallom a világvá
ros kábító zaját, elmenekülök a liget hűl fái alá, 
nz ujhotló májusnak örvendeni. Mint két liohó 
gyermek kergetjük egymást a főben, tapsolunk, 
ha labdánk valamelyikünket megérinti; 11a el 
fut a labda messze, versenyt futunk ératte s a 
nyertes jutalma édes csók lásson.

Hóhó gyermek vagyok akkor, de csak, ha 
együit vagyunk, lm egymással mulatunk. Ha 
bólé kerülünk az emberiiradatba, megint átvál
tozom ssásadvégi világvárosi leanynyá a megint 
csak rovom a napot egymás után.

Boosánatát kértem először a megszólításért.

a már hadsorokban álló g izdasúgi pártokat
A másik ara'ás nz iskoláké. Ez. nz 

idő forduló pontot képez sok diák életé
ben. Ezektől a vizsgálatoktól lügy, hogy 
megmaradunk e a pályán, melynek a dip
loma a végczelja, vagy más p.-dvaru lép
nek, ahol a kéz munkája a szellemévé' 
párosulva segíti az embert az érvényesü
lésre.

Nemcsak a fiuk gondja ez, hímem u 
Bztllőké én a tímároké is. A kötelessé
gét lelkiismeretesen teljesítő tanárnak in
kább módjában van kiismerni a tanuló 
hajlamait és képességeit és ebből az isme
retből az a lelkiismereti kötelesség háram
lik reá, hogy a válaszúton, a vizsgák alalt 
őszintén tárja lel a helyzetet a szülék 
előtt.

„Az Önök fia nem való a diplomás 
pályára, adjak kézmivesnek !“

Ezzel az őszinte kijelentéssel be sok 
tanár, be sok embert mentett volna meg 
a keserű kenyértől, az elziilléstöl és hány 
szülőnek szerzett volna nyugalmat és meg
elégedést késő napjaikra !

A tanár, aki nem tesz igy csak olyan 
1 súlyos mulasztást követ el, mintha valami 

fegyelmi mulasztást rónának fel neki bű
nül. A hivatásának élő tanár ne csak az 
Írott törvénynyel, szabályokkal szemben 
teljesítse kötelességét, hanem rója azt le 
a társadalommal szemben is, melyei ő 
nevel és a szülővel szemben is, ulti benne 
föltétlenül inog szokott bízni.

Őszintén szólván, bizony kevés ilyeu 
tanár van 1 Az óriási testület legtöbb tag

Mikor e levél megírásához hozzá kezdettem, 
még az n durczás Ciariss voltam, aki nem is
mer földi hatalmat aki kimondott szavát törvény
nek tekinti. Íme. az első sorban már megbán
tam. Elég vo:t nevének említése s már a dur 
czás Cluriss holló Chirissá enyhült és bocsána
téit rebeg kedveséhez. Mondják maga Jelbizsii 
magút, hogy engem meghódított. Nem vártain 
magától. Ki Is jelentőm iiyombnn, hogy szerel
mes vugyok ugyan de, — nem inagaba. Én egy 
férfibe vagyok szerelmes. Ki az a férfi? Mi kö
ze hozza. Elég ha táv-s czinizós folytán e levél: 
magához kerülvén, megtudó nevét: Károlyi — 
Mintha mást nem nevezhetnének igy. Nem és 
liem! Én magúi nem szeretem'. I

Halmi micsoda szeszély ! — kialt fel ma
ga I Pedig lássa, nem szeszély, hanem szörnyű 
valóság. Maga megírta n férfi JellenizéRét abban 
a néhány utolBÓ szóban nmelyel ti hazug históri
áját befejezte. Férfi! Olvasta Lengyel Laura 
tározóját? nos magára ismert ugye? nem ! A férfi 
nem olyan! Inkább hiszel, a maga férfijának. 8 
most m rgi mondja mug, hisz e tizén nőmbe: ?

Ml szeretjük a csalfa férfiakat. Mi arra 
vágyunk, hogy azt a csél-csap legényt egvszor 
örök liyinen lánczid fogva tartsuk. S imiguk fér
fiak, nem e arra vágynak, hogy egy szeszélyes 
uszonyt meghódítsanak ? Nos, vájjon ? legye n 
a szivére a kezet s ugy mondja meg : felveszi e 
maga az slső kínálkozó kökörcsint az ütéséiről ? 
— Elmenuek mellette, lm beleakadnak, letépik, 
meg is szagolják, talán a bokrétájukba is bele
fűzik, de a hídnál, műikor közel vannak a va- 
roshos, kiválogatják n giz-gazt s a kökörcsint 
kidobják. Hanem, ha vízi liliomot találnak, lm 
pipacsot látnak, nem ügyelnek a tilalom-fára s a 
hamar hervadó pipacsért mélységes árkot, töl 
tést ugranak. Hány férfit láttam fehznkitotl te
nyérrel, amint a napraforgót tépte. Jajj de mu
latságos volt. Pedig az nem sokat érő, csalfa 
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jrtt elfoglalja a maga küzködéses extateil- 
eíi;ljáii«k biztosiliisa S Csak az iskolában, 
a padok között törődik a diákkal. Azután 
meg nem >s nevelik úgy tanárainkat, luigy 
rászokjanak az önálló vélekedésre, a ta
nár csak olyan terhes munkának nézi 
munkakörét, mint a btlrók hivatalnokai. 
Igaz, hogy van rá okuk, nem egy. Nehéz 
rujongani. ideálokat belavinni abba a mun
kába. mely hálátlan úgy anyagi, mint ur^ 
kölesi bér tekintetében . . .

Mint minden esztendőben, aratunk 
most is; adja Isten, hogy jobban arassunk 
mint a múlt evben.

A siketek hallanak. A „Die ilust- 
t r i r t e W élt. folyóirat 27-ik száma, Cliis- 
vételi High Romi, No. Ildii, London. W. egy csu
dálatos kara leirasat tartahnazza siketség és fej
lugas ellun. a mely karét a beteg OUhon, a 
lakásán is alkalmazhatja és a melynek minden
kor killlnö eredménye legyen. A nevetett lap 
ezt a számat mindenkinek bérnientve megküldik 
kiváltaiéra, aki címét a folyóirat s mélcbsztóségé- 
Itez beküldi. <52-II .-«

IV. Péczeli tanügyi bajok.
SaJAf tudósítónktól —

'Legelső czikkünk a péczeli tanügyi bajok 
kényszerű bírálatával nem foglalkozott, csak 
•nagyjalnm gyászolta azon visszás helyzetet, 
melynek gyökereheiii orvoslására múlhat lan szük
ség van. Köszönjük a laniió urnák. hogy olyan 
tárgyilagosan, minden enlek nélkül, bizonyos 
mellék tekintet ek mellőzésével tisztán csak a főbb 
szempontokat emelte ki délda gyanánt, Ibid okul
jon belőle a józan közvélemény, vájjon lehet-e 
ua egyházi hatóságot a jelen esetben -kötelesség 
mulasztással vádolni, vagt véleményünk idősze
rűtlenné vált? Szeretjük hinni, hogy ez ii'ubbit 
illetőleg nem úgy van.

Egyházunk belelel óben bizony sok hipok- 
•rltis ütötte fel fejét már azon egyszerit oknál 
fogva is. hogy az iskola felekezeti legyen nem 
állami, mert ez utóbbi jellegénél fogva is nem 
arra törekszik, hogy a gyermekek lelkében a 
vallásos hitélet mngvat elhintse, hogy a törzsök 
majdan egészséges sarjai fakaszszon. Pedig az 
eleiben ui.os untakul tapasztalni, hogy az állami 
iskola sakkal jobban kidomborítja nemzedéke 
szivében az egyedüli czélt, miért tulajdonképpen 
élni érdemes. Sokkal reálisabban, sokkal oksze
rűbben csepegteti az ifjú sarjadék szivébe az 

virág, az csak a nap felé forda], ha száll az al
kony, ha a fény, a pompa mulóban. a kincs 
apadóban van: elfordul, ismét ez ujhodó nap. 
az uj arany sugár, az uj pompa fele fordul. Es 
maguk ezt annyira szerelik

Miért ? Hát miért kínoznak minket leányo
kat úgy! Miért kell nekünk a világvárosi kokott 
leányt adni, a századvégi sporthölgyet hazudni: 
szaladni, futni, usztn, labdázni; krokét rúgni és 
kmíkázni ; amikor mind ez csak hazugság, ami
kor ezt mind csak hazugságén lesszük, amikor, 
— ezt maguk tudják legjobban — ezzel magun
kat hazudtoljuk meg. Miért k.vánnnk maguk 
(tőlünk olyat, ami undorral tölti el a szivünket, 
ami megmételyezi a lelkünket, ami annyinak 
bukása, ami mindannyiunk kínos kényszerűsége ?

Károly ! Nt kivanja, hogy hazudjam maga 
nak. Maga mentsen meg engem etiol. Hidje el, 
hógy épp oly édes szív dobog egy falusi „hófe 
berke" kebelében, mint a kokott leány gyöngy
sora alatt Maga ne kívánja, hog\ tovább is csak 
áltass•m. bogv tovább is csak hazudjam mag’ 
nak. Elég volt belőle, megismeri, elhif.zi, hogy 
a .szende lányka**  Is ilyen teremtéssé fiijulh d 
ilyen égisz alatt, ilyen légkörben. Mert ha a 
férfiak nem kívánnak .1 nőktől a szecessziót, s 
nefn azok segítenék elő az emancipációt, hidje 
el a nők lennének az utolsók, akik jogot, életet 
követelib’io k, ha a férfi meg tudná békitenl a 
nőt, ha meg mdná édesíteni a családi tűzhelyei; 
éppen ix asszonyok lennének azok, akik szóra 
kozásukat a házukban találnák fel; ba rt férfi 
nem hagyná soká egyedül feleségét: annak nem 
maradim ideje összehasonlítást lenni más nő urá
val, mert itt kezdődik az elégedetlenség, a hideg
ség. Maguk persze ép fordítva mondják Edesilse 
meg a férfi eleiét a nő s hivatalban átfóti fejet, 
puha lácv ölében szerelemmel ringassa el s 
vonzza m.igahoz megujhodva, ámde ez szofizina 
marntl. mert sínig egy nő lesz a világon, az 
utolsó sió utó marad.

íme szerelmes kfidvusom, ilyen a bobé kis 
<(’!nri«8 első szerelmes levele. Okuljon belőle.

Egyediekben slb.
Gödöllőn ez év. n hó Antal napján.

alap nevelés minden fázisait. Nemcsak a péczeli 
| de az országnak bármely táján lukó, ai iskola 

ügygyei kiváló előszeretettel foglalkozó tényezők 
' ha nem a szűk látkörü egyéni nézetbpK hanem 

a közérdekből kiindulva bírálják meg az Isko
lák felekezeti, vagy álláíni jellegét, bizton hisz- 
szűk, hogy ez utóbbinak óriási előnyt fognak ad
ni az előbbi fölött.

Azt állíthatni ugyan teljes joggal, hogy a 
magyar állam képtelen olyan óriási fÜiancziálls 
reform keresztül vitelére, mint például az Ö«z- 
^,•8 „„el y mi iskolák államosítása. Igaz, el nem 
vihúímuii e fétel jogosultságát. De olyan helyen; 
mint Péczelen is, hol a törvény nem csak betű 
szerinti értelmének, de még hozzá velöleg sem 
tudnak eleget tenni, hiszem lelkiismerettel, hogy 
a felettes hatóság az állapotok szanálására inul- 
hatlan fog intézkedni.

Ha átóllléV’egyházi hatóságának főnőkéi 
nőin fordítanának kellő gondot a többszöri sür
getés daczára sem az iskola ügyi viszonyok ren
des mederben való folyására, tessék a közokta
tásügyi kormány figyelmét fölhívni rá, mint 

■femiebb e.nlitetiem, hogy vigye keresztül az 
államosítást. Nőm ér ott a „fohászkodás semmit**  
hol tenni kell. Hiszen néma gyermeknek az 
anyja sem érti a szavát; továbbá minden De- 
moszthenesnél szebben beszél a tett|!

Nem tanácsos előhozakodni a má« feleke
zetű 'iskolákkal. Ezek haladnak a korral. Hogy 
mily meglepő, bámulatos eredményt, mutatóit 
fej*  például a zsidó h i t f e 1 e k e z e t ii 
iskola n a k megtartott, vizsgája hol 40—50 
tanuló hat osztályt képviselve, három nyelven 
folyik a tanítás, illetve az elemi ismeretek elsa- 

-.. já’íása egy öreg tanító szakszerű vezetése mel
leit arról a nagy közönség bármilyen vallásu, elfo
gulatlanul ítélő polgára csak teljes elismeréssel 
és dicsérőleg nyihitkozhaiik !

Minden komoly polémiát mellőznünk kel
lene akkor, ha egyszerümi a hatóságot vádoln iuk 
hogy a poczeli róni, kath iskola ügyét ilyen 
stádiumba juttatta. Hát a más vallásnak iskola 

] ügyének fokonkénti szép fejlődése talán a ható- 
1 ság tevékenységének gyümölcse? nem pedig a 
| vezető férfiak ••nergiája. önzetlen -buzgalma 
| folytán emelkedett jelenlegi magas színvonalára?

Feleljen erre a péczeli kath. közvélemény 
—«z—ó.

Ez ügyben különben még egy érdekes le
velet is kaptunk, melyet a következőkben adunk 
közre:

Tekintetes 'Szerkesztő l’r!
Becses Ifjúink f. i június hó 30-iki szá- 

1 mában „111 Tanügyi bajok Péczelen**  czim alatt 
közölt czikkre vonatkozólag — habár az egész 
dolog nem érdekel — az igazság érj ik éhen bá
torkodom megjegyezni, hogy a cxikkir«» állal 
ezen közleményben hivatkozott törvény § értel
mezése téves, mert agy magából az 1808 évi 
XXXVili, tez 35 §-ából valamint, a vallás é< 
közoktatásügyi m. kir. miniszter urnák 1886 évi 
46.249 s/.. határozatából kétségtelenül kivehető, 
hogy az nem hitfelekezeti, hanem községi isko 
Iákra vonatkozik.

Ezen mmisteri határozat következő: ,Ér
tesítem nz alispán urat, hogy az 1868 évi 
XXXV11L tcz. 11 §-a nem állapit meg mértéket, 
melyen a hitfelekezetek iskoláik fen tartására 
szükséges iskolai adó kiszabásait.túl nem mehet 
nének. Az idézett törv. czikk 35 §-ahnn emlbett 
5 százalékos adó csak a közséíi. illet ve állami 
iskolákra vonatkozik. A Intíelokezetek tíz iskolai 
adóhátralékok hehajt.á-alioz szükség eset.m a 
közig, hatóságok xpgélyet is igénybe vehe ik, de 
a kÖzigazgat->sáy,i hatóságok nincsenek feljogosít
va az iskohti adókivetésének hirnhitába bocsát 
kozni. Misrészt azonban már a végrehajtási el
járás folyamán a magukat séttettnek érző felek 
a hozzájárulás módján és arányara nézve a tör
vény alapján tehetni veit kifogásaikat az illeté 
kés közigazgatási hatóságoknál érvényesíthetik**

l.’g\tincstik n vallás és közoktatási in. kir. 
miniszter ur 1887 évi 51.776 sz határozatával 
kimondatott, azon elvi kijelentés m ng megvál 
t ztatva nem lett,‘.hogy a hirfelekezet hívei „a 
rmn. kath iskola fen tartásához és építéséhez 
azon módon és arányimé, nihil az emlite’t isko
lára vonatkozó egyház látogatási okmány és an
nak alapian kifejlett gyakorlathoz képest eddig 
szokásban volt, jövőben is hozzájárulni tar
toznak “

Nagyturcsn 1901 julius 2.
tisztelettel 

.Fáy Aladár
I ______ __ 11. ji'gjuó.

100 000 márka 100 000 
Oimithológiai feladat !

Valami egészen uj és érdekes. Okaesa min
denki. mi a teendő. 4000 markát nyerhet el, A 
mi feladatunk, látni, ki képes madárnevekből 
vag.v fajokból a legnagyobb névsort összehozni, 
mely munkánál csak a következő hetük használ

hatok’, megjegyezvén hogy a inadárnevtk nénié, 
tül írandók le :

KKUKSSHAKLaPAKaDIHCKTFBMNOVWOOSPSOYIHKTE
Madarak alatt minden tollas állatot értünk, 

mint pl.a lyuk, a varjú, minden éneklő madarak 
stb. Egy-egy betű annyiszor alkalmazható egy 
madárnév képzésére, ahányszor az a fentebbi 
jegyzékünkben elöfo.uiul, pl. a galamb, kakuk, 
tengelioxe »tb. Mindenkinek, aki legalább, vagy 
több mint 25 különféle madárnevet beküld,4000 
márka vagy kisebb dijat adunk teljes összegben. 
Na p o n t a nagy d i ja k a d a t h a k k i I

Ha a névjegyzék kész, akor telese ki m 
alábbi rovatokat pontosan és küldje be címünkre. 
Hozzácsatol egy bérmentesített es megcziiuzett 
íevelboritékot és tnogkapja erre a dijat. Ezt na 
áltál nyerheti el, ha előfizetője lesz, a „Die il- 
lustrirte Welt" folyóiratnak.

Mindenkinek, aki 25 különféle madárnév 
jegyzékét igy beküldi, dijat adunk és dijaink kő- 
vetkezőkép osztatnak ki : Az egy napon érkező 
legjobb névjegyzék beküldőjének egy aranyórát; 
a második'legjobb feladat megoldónak naponta 
egy pompás lea szervizt ; a következő hót leg
jobb megoldásnak naponta egy-egy Konrah-8<i- 
kili gyémánt és rubint gyűrűt; a következő leg
jobbnak egy arany ajándékot. Az ezek után jö
vő helyes megoldás mindegyike egy szolidérlékü 
jutalmat nyer. A dijak naponta kiadatnak. N<*in  
kell tehát az eredményre sokáig várni. Nem 
tesz külöinbséget a nap késői vagy korai 

i óráibun kapjuk-e levelétITeendője mindősx- 
sze az, hogy e hirdemiényt hozzánk csa- 
tova küldje és ha madárnévsora a Uvel 
vétele napjan a legjobb, megkapja az aranyórát, 
ha második legjobb megkapja a líiea-szervist stb. 
Dijat mindenesen •• njer. Ez nem hamis szédel
gés? l.OÍNXIOO elöfizeiőt. akarunk összehozni « 
ezért nem kérünk pénzt, miiig nem tudja, milyen 
dijai nytrt az ön megoldása. Naponta délután 4 
órakor egy bizottság honija fel a leveleket és 
osztja ki a fent jelölt, módon a dijakat, ekk >r 
közük önnel, mely dijai nyerte el és ha azzni 
meg van elégedve, beküldi a „Die illustrirte 
\Veh“ re az előfizetést, s n dij czimére azonnal 
megküld*  tik. Gondos csomagolást biztosiiunk. 
Sokan fognak csodálkozni és mondjak majd, hogy 
ilyen ajáníat lehetet len.

De birtokunkban van a pénz és a tekintély 
és nagyon jól iadjuk, mire vállalkoztunk h ha 
e kivaló eszme revin tokosalosan egy millió elő
fizetőt szerezhetünk, akkor tudjuk, hogy ez az 
egy millió aj t il mi fog barátainak és 
ezzel ••lullzuloink színi i idővel iu< gkétszvrezo- 
dik. Ktsz'k vagyunk 5UU0 fontot (iöbo mint 
l(MXM) márkái) ii.Hozni, hogy c/.cJunkai elérjük 
es ha ez összeg elfogy, . visszavonjuk a felada
tot. Ne várjon lehal, amíg -e ke-ik I Arra számí
tunk, hogy számlánk 190^. .januárig kimerül.

Függetlenül a többi díjtól ígérünk annak, 
aki a legszebb és legjobb in-darnévjegyzeket 
küldi be, egy külön dijat ezer marka uianyhanl

A bizottság miDoii.a kiosztja a dijakat, a 
külön dijat azonban csak 1902-. marezius hónap
ban ajándékozzuk oda. Minden madárnév, mely 
a lexikonban előfordul, elfogadtntik.

A .J)ia ilhtabiile 117'//“ cyy/ ni^ndeii tekin- 
leiben szolid thillabil és köteltnethét/einkn ’k pontosan 
nieyfelelünk. 4 lepjobb ujánlatok állunk rendelke
zésünkre ; Londonban minden hirdetési iroda és 
minden üzletember feli;ilúyositád nyújthat felölünk.

Név és czim
Kérjük a levelet •kellően bérmentesíteni. 

Nem kellően, vagy éppen nem bérmentesitelt 
leveleket nem fogadunk el. ,, Díe illnsiiirte ]Vell\ 
626 Chisu'ick Hal Liviid, L Hídon, \V, England. 2ü *1

Egy kimaradt szakasz.
Egy vidéki heti lapban olvastuk, hogy 

eddig ha egy községi jegyzőt .valahol fegyelmi 
utón állásából elmozdítottak, azt. vagy szolgabi- 
róBágnal alkalmazták, vagy inásu't .választottak 
meg községi jegyzőnek.

Hát ez nagyon lerméfizetes, mert e tekin
tetben világosan rendelkezik a törvény, és fel
téve azt hogy az illető községi jegyzőt hivata
los állásától nem a bünte'ö lörvénybe ütköző 
cselekményért, mozdiimiák el, a törvény rendel 
kezese szerin’ az más községben megválaszlhnto 
Jegyzőnek, nemcsak, hanem idő teltével még 
azon községben D megválasztható, melynek meg
előzőleg jegyzi’,je volt.

Igen szép és humánus intézked ne ez « t<h'; 
vénynek, mert hiszen azokra néz\e, kik holmi 
szabálytalanságok vagy alakiságok lm nem tnr- 
tusa, avagy kisebb es alarendwhebh mulaHzláso-

• kért.síi,jtattak — külső befolyás folytan’- atör- 
| vényben megengedett legnagyobb fokú büntetés

sel. nem szabad és nem lehet elzárni előlük az 
I utat hogy lovabbat — hivatásukat jobban fd-
• fogva, a múltakon okulva tevékenységöket a kos

jó érdékében ne érvényesíthessék, s ez által u 
hazának hasznos jó polgáraivá ne váljanak.
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Hu a törvény ukképeu nem intézkednék M 
a községi jegy/m. ki retltlsz-rlnt. szegény ember 
IIV (.RttliMi elveszne, az ignzsagszolgáltntás e 
közvélemény lenyuizák t"la ahány bűre van, 
többet soha lábra nem állhatnék, Ha rendezett 
á, mindent, sót ha nem is volt mit rendbehoznia 
„k m-lkül tnmasat'dták ro«si hitét: akkor iz 
rája Iparkodnak nyomni a bélyeget egyes rósz- 
akaratú egyének ee évek múlva is esek olyan 
ferde ízemmel nősnek rá. mintha örökre elkér- 
húzott Valiin.

Az igaz, hogy ez nem úgy van azon köz
ségi jegyzőnél, Ili vagyonos, n ki ur, nagyot 
bukjék ez és nagy szamár logyuu, hogy a legkol- 
lemetlen -Ilii galibából ie ki ne tudjon eviozkélni. 
Külön intézmény van erre, amely úgy büntet, 
hogv az a büntetés inkább dicsőség.

Nagyon lerinézzetee aztán, Itogy azon köz
ségi jég.' kit hivatalvesztés büntetésével már 
egy ízben sajtoltak, az többe sehol meg nem 
választható. ile >-z tényleg r.t i- szolgál, ily etet
heti ital lobbe in illem nem h-liat,

N-m éppen kell lehál hogy afegyelnti utón 
elint) ilitottakmik legyenek sarkában, mert leg
több őseiben ezeknél visszaesés ritkán észlel
hető; inig az, ki még igv büntetve nem volt, 
a legnagyobb viH-zueltsekei. követheti el anél
kül. hogy azért fulhdös8é,rs vonattatnn.

Egy kötséyi jegytő.

Hírek.
Erzsóbat fölierczegtiö. Boldog emléke

zetű trónörökösünk: Rndult korona herczeg vi
ruló szépségű leánya zzóp tnnu|el.-t adta ismét a 
magyarok Iránti ezimpathníjámik. Alilor Ármin 
néhai hirlnpiró társunk nyomorgó családja részé
rt- nagyobb összeget küldött feiikölt' lelkű m i- 
gyár fololvasónöje, Tömör R -za kisasszony utján. 
A fóherezegnó — mint értesülünk — Hadi Iliién 
meglátogatta még mindég gyengélkedő édes 
anyját Loityay grófnőt, ki már lábadozik beteg
ségéből,

Kinovozezés. Az íelső Főudvmmester 
Mihez Károly udvari kertészt kertgondnokká ne
vezte ki.

Névmagyarosítás R e h b e r g e r Sán
dor csepregi JillelŐBÓgtl gödöllői lakos vezeték 
nevét belügyminiszteri engedélyei Révészre 
valloziatia.

Tűzoltó juniális Aszódon. Az aszódi 
önkéntes tiizollóegylet múlt hó 30-án inr- 
tolta mindül! évben szokott nyári táncz- 
miilatságát, mely következőkben számo
lunk be.

J-len voltak, asszonyok: Alberti 
Antnlné, Bursits Lajosné, Bencsok Jánosné, 
Czifbusz Jánosné, ozv. Beér Józ8efné,Ui'lln 
Mptné (nővérével), Horváth Mihálvné, 
Horváth Istvánné, Kárász Jánosné, Mibá
lik Jánosné, Matheidesz Sándorné, Rimát" 
Józsefné, Somogyi Adolfné, Urbán Puliié.

Leányok: Alberti Ilona, Bursits 
Ilona, Bencsok Irma, Bulim nővérek, 
Bencsok Mária, Beér Erzsiké és Juliska. 
Forschner kisasszonyok. Grósz Vilma, llor- 
vorvát Erzsiké, Horvát Mariska, Horvát 
Emma, Horvát Ida, Intibi Gizella, Kárász 
Juliska és Erzsiké, Krenko Juliska és nő
vére, Matheidesz Kornélia és nővére, So • 
mogyi Emiim és Irma, Szegál Regina és 
Tonesika, Wimmert Vilma és Paulin, 
és Vukovits íratika.

A mu atság sikerének jellemzéséül 
csak annyit jegyzüuk meg, hogy az aszódi 
czigány zenekar hangjai mellett oly szer
telen általános jókedv áradt szét a mula
tók között, hogy ti deresedé családapák és 
— bizony nőm egy — lányos mama, l égi 
tűzzel vett részt a fiatalság helyén való 
vigságában, s nem volt egy még táicz-ilni 
szerető asszony vagy lány sem, aki inig 
a zene szóit — pihent volna, de sőt láncz 
közben találni sem lehetett tánezps höl
gyet felkérésre.

A mulató közönség a késő éjjeli órák
ban kezdett oszladozni. Ennyit az erkölcsi 
sikerről.

Az anyagi bevétel mulatja az egylet 
iránt a közönség körében létező érdeklő
dést és rokonszenvet, a melyért fogadják 
elismerését az egyletnek.

Feltlllizet-tek : Gálé gödöllöi t. b. tűz
oltó főparancsnok 4 kor. Özv. Harasztiní 
2 kor. Léber Gyula 3 kei. és Tér Mihály

2 kor. Áldozatkészségükért őszinte köszö- 
netünket nyilvánítjuk.. Összes bevétel volt 
180 kor. kiadás 130 kor. tiszta jövedelem 
50 korona.

Adja az ég. hogy jövőben — ha lesz 
- még sikeresebb mulatságban részesül

hessünk. Aszód, 1901. jult 5. Matolcsy 
titkár.

Iparoi Ifjúság bálja. Az aszódi iparúi 
Ifjúság f. hó I-l-du 'Tnucller Jánosné kerthelyi 
légében zártkörű tánezmalatságot rendez. Kez
dete d. u. ti. órakor. Belépti-dij 1. koron::.

Erzsébet saobornál. Az aszódi javító 
intézőt növendékei a felügyelők vezetésevei va
sárnap Gödöllőre gyalogoltuk hogy kosztu-iu le
gyenek ez Erzsébet szoborra. A szobor elölt 
elénekelték ti himnuszt. A szoborhoz gyűlt nagy- 
siáinu fővárosi közönség levett ktihippnl vett 
részt a növendékek I.egyelit.es ünnepén

A pestvidéki törvényszék elnöke, Hey- 
fried József, junius 4 tői k-'-t Itómipi szabadságra 
ment, ezen idő alatt és pedig augusztus 5 eig 
Rónay Kamii, augusztus' 5 tői a hó végéig pe
dig Vnrebt'ly Igmicz táblahlrák végzik az elnöki 
teendőket. A két hónap alatt hetenként csupán 
kedden és csütörtökön tartatnak büntető, pénte
ken pedig polgári tárgyalások.

Pestmogyo tanítói testületé julius 8-án 
csütörtökön déli lőtt tartotta u közgyűlését Kecs
kém- tett, a tanítói árvához dísztermében. Járá
sunk tanítói kara is szép szántban jelent meg 
a gyűlésen.

UJ fap. ..UJ M.nygttr Hírlap" cziinniel 
e hét elején uj politikai napilap indul meg Bu
dapesten. Főszerkesztője I-' e n y ö Sándor, fele
lős szerkesztője pedig Ká'iioky Izidor ismert 
nevű puhllczislaink lesznek. A lap, mint a pros- 
pekt' s mutatja, az igazi szabmlelvúséget demok
ratikus szellemben lógja szolgálni. A b-p mun
katársai között a hírlapírói gárda mindazon ne- 
vesebb tagjaival találkozunk, a kik Fenyő 
Sándorral együtt tt közel -intillb iii léptek ki a 
.Magyar Hírlap" az irkeaztösé gótiil.

Nyaralók és tüdöbajosok Korányi egyetemi 
tanár a miileniunti kiállítás alkalmával n 
szerb és itosityik pavillonokat megvette oly 
czélli >1. hogy péczeli nirtokáii inból lölálimnja s 
egy a mai kor igényeinek mindenben megfelelő 
szanatóriumot f"g berendezni ti tüdőlmjosok szá
mára. A ‘humánus intézmény sokáig vajúdott, 
miglen most a megvalósulás elé végleges aka
dály gördült. A nagy község Ugyanis azon ha
tározatot hozta, hogy a szanatórium felállítását 
nem ungedi meg, mert a terv esetleges kivitelé
vel a nyári lakosok száma alaposan tm-gcsök- 
kenne, mi óriási anyagi kárára lentié a lakos
ságunk.

50 éves Jubileum. Le a kalappal uraim I 
Pótoljuk azt, amit elmulasztottunk 1 Egy 
olyan ünnep folyt le az elmúlt napokban, 
az igaz, hogy csendben, a leg-ztikebb 
osaládi körben, amely megérdemli, hogy 
vele bővebben foglalkozzunk. Gráf Él i- 
á s gödöllői kereskedő ülte meg úri és 
női divat és rövidáru üzletének 50 éve» 
jubileumát. Szép ünnepély ez. mert ez n 
Ieíiíjlott 50 esztendő nagy itatási) volt ami 
szerény kis kereskedelmünkre. Egészen 
átalakította, modernizálta azt. És ezan 
átalakítási munkálatban első rangú szerepe 
veit Gráf Ignácznak az üzlet alapítójának, 
mint jelenlegi tulajdonosának Gráf Éliás 
urunk, ki üzletével megmutatta, hogy 
modern és európai színvonalon álló keres
kedő. Üdvözöljük üzlete jubileuma al
kalmából.

A vasút vívnál fölötti átjáró mór rég 
tervbe vett kiépítése egyre késik I’éczeleu.. S 
bár a kiadások teljes fedezetére — a kereske
delemügyi miniszteri megállapodások értelmé
ben — a telepeseket illető rész már régen ősz- 
szegyült, ennek ilnezárii hiába sürgetik a terv 
mielőbbi megvalósítását, s illetékes helyről azon 
választ nyerik, hogy .majd a tavaszra", .majd 
az öszszel". Petiig lm a terv kezdem ny esője is
mét olyan hinkadii'lan buzgalommal karolná föl 
az ügyet, úgy magán utón ruvidebb idő alatt 
lehelne a miiilsztei iuintó) azon összeghez hozzá 
jutni, melynek kioltása oly néhaién történik a 
kereskedelmi minisztérium részéről. A napokban 
különben Szőnyi Tódor és társai ez ügyben be
adott kérvénye oly utasítással jött le a in. á. v. 
igazgatóságából, hogy az intézkedjék az átjáró 
előmimkálntniuak megkezdése iránt, miután a 
tervek már jóvá hagyattak. A munkálatok előre- 
láthatólag késő őszig fognak tartani • igy ni 
átjáró már csak a jövő évben lóg a péozuli 
nyaralók rendelkezésére áltani — u kereskede
lemügyi ni- kir. minisiterium e m. á. v. Igazga

tóság tapintata, vnsszorgiibnn és ügylmzgóságn 
jóvoltából. B késedelitiszés különben természetes. 
Hisz itt itein egy protukeziós szabadjegy iránti 
"sürgős" és ..azonnal elintézendő*  kérelemről 
van szó, hunéin — a közérdek kielegitoséról. 
Azt pedig tuti mór csak n teljesen laikus ember 
nem tutija, hogy ez a kereskedelemügyi minisz
tériumnak hekubn.

Bosszúálló napszámozok Sossberger 
Lajos k -rtnli nagybirtokos knrtali és hévizgyörki 
határban fekvő pusztáján az utazélire ültetett 
gyümölcsfákat - mintegy 40 darabot, 70(1 kor. 
értékben — Tóth József. Matuz Dez.su, Juliéi 
Mihály és társaik kitörlek. Kihalgnttisuk alkal
mával beismertek a teltet s okul azt mijük elő, 
hogy azért tették, mert kifizetésük alkalmával 
levontok tőlük- két elveszett kapáért — amit, 
mint állítják meg som kaplak — bizonyos Ősz 
s/egoí sót háromszor imnyit. mim az állítólag 
elveszett kupak érlek s igy bosszúból tördelték 
ki a már heojtott gyümölcsfa csemetéket. 
Az eset, a büntető bíróságnál feljelentetett.

Gödöllői váBár. F. hó 7-én és 8-án less 
megtartva Gödödön a nyárt vásár. Leszamitvn, 
hogy ti serlésvéss minit a sertésvásarnem fesz 
megtartva, a vasár az előjelek ultin ttelve s fel- 
téve|lm kedvező idő lesz, látogntottimk Ígérkezik.

Vonntmogálás Gödöllőn. A Hmlnpesl 
k. p. udvarról délután 3 ura 45 porckor Hatvan 
felé induló 302. sz. gyorsvonat, mely jelenleg 
Gödöllőn csak ft-lsznló utasok részére feh'-iele- 
sen áll meg, f. A. julius hó KJ töl kezdve bezá
rólag f. é. szeptember hó 30-ig Gödöllőn d. u. 
4 óraü7 pereskor utasok teljés leszállása eéljá bél 
rendesen meg fog állittiilni.

Betörés Mátyás földön. Dr. Fekete 
Rudolf budapesti ügyvéd mátyás földön nyaral. 
A isult hó 28 én ásottban dolga hívéit Budapesten 
csaladjával együtt betaem s tv nyári lakást gaz
dátlanul nagyfa. Ezt az időt használta fel egy 
ügyes betörő s egyebet nem találván, ellopott n 
lakosból egy álló órát és egy élt- kés szivar 
tnrezát. Ez utóbbin sikeresun túl is adott Bubi- 
zsovita Sándor mészáros legénynek a kittel ká
ros neje másnap meglátta. A nyomozás folyik.

Nyílt tér.*)  
Sanda gyanú.

A .Buda óh Vidéke" czimll heti lap folyó 
évi 18 számában « ezimeti megjelent közlemény
ben Gödöllő községet érdeklő esetről tétetik em
lítés.

Amennyiben czikkiró ur a közleményből 
kitetszóleg itz-m következtetésre juttatott, iiogy 
az ügy állását illetőleg tévesen lelt informálva, 
az ügy kellő méltmhatása és n közleményben 
foglaltak mérlegelése szempontjából szükséges
nek tartom itt és e helyütt kijelenteni, inisserint 
főjegyzőnk nemcsak gymiusitntott, hanem az el
lene emelt véti saját beismerése és a tanuk vttl- 
lomaea által beigazolast is nyert.

Hogy Gödöllőn mennyire .tisztelt az érde
mekben" giiztlng (I ?) főjegyző, azt méltóztessek 
csak a község közönségéi a bízni, ez nagyon is 
tisztában van azzal, a ahhoz képűét részetnii 
Őt az elismeiásben.

A megjelent közlemény olvaeásn alkalmá
ból öukéiiytuleit eszembe jutott a ,F. U.“ e na
pokban megjelent vuzérozlkke, mely szerint: 
.Mégis jó dolog úri embvrnek lenni. Többek kö
zött üzért is, mert az ur nemcsak a pokolban, 
tle tv becsület, illetvu a becstelenség mezején is 
ur. Ha az ur pokolba kerül, ott is egy külön 
hátsó ajtót talál, amely en kicsuszhntik á kéiikö— 
vt-s tüzből. Nem arról ti földöntúli gyehennáról 
saviunk, » mellyel még nagy ott kevesen latiak, 
hanem arról, amelyet Itt a földön füleitek be az 
embernek, ha rossz fát telt a tűzre, ha kisül a 
turpissága, ha bajba kerüli

Ne keresse tehát az .érdemeit és tlsztili" 
főjegyző ur a bűnöst más személyéivel), mert Ő' 
maga a tettes és felbujtó is — egy személyben.

Valóban sajnálatos egy jelenség, mikor egy 
köztisztviselő önérdekét, közérdeknek vallja, az 
ebitől származó visszaéléseinek napfényre jiiiiv- 
sakor a közügy mocsokütlan köntöséivé bújva, 
a rágalmazás gyáva fegyveréhez nyúl, hogy a 
maga által okozta hinárlvol szabadulhasson, abba 
valótlan állításaival és valótlan liifőimátiuival. 
másokat bezavarjon.

Ennyit tartottam szükségesnek a megjelent 
köileinénynyel esemben kinyilatkoztatni és ké
rem Tekintetes szerkesztő urát( misiermt mél- 
tőitassék a közügy érdekében ezen nythttkosnloin- 
nak beesel lapjában tért engedni.

Kiváló tissteléje 
Nyomárkay Kázmér 

gmlöllői kbtsiyi kiíprisetö ki a stéiottloil ingytn lap 
példányból Minién kapott.

K rovat alatt közlöttekórt nstn vállal felelöMéget 
a eserkvizló.

I.egyelit.es
Dez.su
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Bámulatos olcsó 1!

135 darab csak frt. 185

J5 -6

23-52
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Kiadó lakás! -3>

1 •l«gnn« oia 3 wi jótálássa] aranyozott láncznl együtt 
1 nagyon dísze*  Collier keleti gyöngyökből, a legino- 
deroabb női ékazt-r, 1 M&öayörfi ez*p  Mivar szipka bo
rostyánnal, 1 nagyon díszes nyakkendő tő sliuili brllián- 
tal, 1 e'ogáns gyfirü drágakő utánzattal uraknak óz höl- 
fyáknek, 1 gyönyörű patent zárral ellátott kezelő, gallér 
ás meilgoinb koszlet, 3 darab valódi vászon zsebkendő 
1 nagyon elegáns nlkol zseb író készlet angol gépezet
tel, 1 gyönyörű toíleHe tükör etul finom fésűvel, 1 pá
risi bross legújabb fncon hölgyek részére, 1 erősen kö
tött zsebkönyv (notlal, 20 darab különféle levelezéshez 
saiikzéges eszköa, 1 finom tol sí ár 72 darab angol Irodai 
toll és még 200 darab különféle a háznál hasznot óz 
elkerülbetlenüi szükséget csikk — ingyen. Megrendel
hető postán utánvétellel,
H. Spingam kiviteli áruházánál Krakkó, posta fiók 
111. szám

Megrendelésnél kérjük lapunkra hivatkozni! “WG

biztosítások legelőnyösebben a ,.Hazai Általá
nos Biztosító Részvénytársaságinál köt

hetők.
BGK” Helyi képviselet. "WQ 

Bővebbet lapunk kindóhívatulábnn.

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓDON.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart mindenféle ko|>or*»<>kl»<'»l.  Erez, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behozatok, ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával DflT*  dii-x.ei-. g vészkocsl ™9ZH

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egv óra alatt szállíttatnak.

Saját Jíészilésű dl^zex és» <‘my«x.ei-n poljjúri bútorok 
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás l’ál épület- és ’miibuter-nsz- 

tulomnl.

Epitö anyagok:
mázz, gipsz, portlandi és román ce
ment, fali tégla, tető fedlemez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlhelmi- 
keramit- 

metahl és 
cement lapok.

Tűzálló chamotte téglák, cha 
motte agyag és chamotte liszt.

Mint különlegességek:
•ppelni portland cement, agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

BetonIrozásokat, kövezéseket, va 
lamint granit ternzzó múnkákat jutá 
nyoz ár mailett elvállalok. Költségvetés 

44-42 ingyen.

iI

Budapesten, V., Lipót körút 8.

.Megrendeléseket ti gödöllői nyarnlóm- 
bw» (Wkella utezn 63.) ia szívesen átveszek, 
bel a sbukiuáhn vágó felvilágosításokkal is 
kÓMMgre] szolgálok.

A Ferencz-József-téren levő „Arany-Sas" 
szálloda emelőién 4 nagy modern utczai, 
egy fürdő, egy cselédszobából és konyhá
ból álló úri lakás azonnal kiadó I

Fel világosiidat ad :
Dr. Zaohár Kálmán ügyvéd Gödöllőn 

(Pesti-utcsa)

Eladó!
h Fáczúiioslmii. a vasúti állomás 
két utó/ára nyíló 1338 négyzet 
négy külön telek re felosztható 

olcsó áron szabad kézből eladó.
A tulajdonos czíme a kiadóhivatalban.

Gödöllőn 
közelében egy 
Öl terjedelmű
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Nyomatait az aszó kirjavitó-iutézet könyvnyomdájában
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GÖDÖLLŐN, a Ferencz József téren.
Értesítem n t. közönséget, hogy Gödöllőn a Ferencz József téren levő „Arim v Mankó,' czimzetl 

vendéglő é.- kávélmz helyiséget 19(11. május 1-én átvettem s azt a kor követelményeinek megfelelőleg újonnan berendeztem.
Kitűnő rímgyni- l«>iiGm. Unlnton vidéki asztali é« |>alae/.k borok

^lugyni1 pezsgők. ltéwzvóny »<ir.

w Minden vasárnap nagy zene hangverseny.
"N YA Iil KVdl.lZÓ

Szobák beszállásra kaphatók. Olcsó árak TM1 
Vineze, vendéglős és kávés.

tWT" Jó kiszolgálás.
Szimos látogatást kér
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