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Egész évre . . 12 kor. ! Negyed évre. , 3 kor. 
l-'él évre ... Egyes szám ára 30 fillér.

Hérnientetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

A vármegye hamis prófétái.
Ne hagyjuk magunkat elámitani a tetszetős, 

hazafias frázisok által, valahányszor a vármegyei 
rendszer gyökeres megváltoztatásáról esik szó, 
akár a közvélemény körében, akár a törvény
hozók termében. Frázisokkal, hangulatokkal soha 
okos czélt még el nem értek, reálisat még ke
vésbé. A frázis és mesterséges hangulat minálunk 
évszázados tapasztalás szerint mindig csak arra 
volt jó, hogy ferde irányba tereljenek olyan 
akcziókat, melyek reális czélok elérésére indít
tattak meg. S bizony igy fog történni a köz
igazgatás rendezésével is, ha a közvélemény, 
vagy a törvényhozás frázisok és mesterkélt han
gulatok által fogja befolyásoltatni magát.

Kipattant a kolosszális torontáli panama, j 
Egy nagy, gazdag vármegye egész tisztikarát, 
mindenkit bűnösnek talált egy erélyes vizsgálat 
abban, hogy a vármegye ügyei rémségesen el
hanyagoltattak, a pénztárak és pénztári könyvek 
rendet'enek, — hogy milliókat, az adózó népre 
igazságtalanul kivetett vármegyei pótadóból ösz- 
szeharácsolt milliókat elpocsékolták, s hogy a 
közigazgatás minden ágában, a falusi jegyző iro
dájában épen úgy, mint a főispánéban, oktalan 
és gyalázatos közigazgatás folyik. Miféle tanul
ságot meríthet a torontáli esetből az ország? 
Milyen konzekvencziákat kell levonnunk ebből a 
tényből akkor, midőn bizonyosan tudjuk, hogy' 
az ország számos vármegyéjében a torontálihoz 
hasonló közigazgatást csinálnak a megyei urak 
s az ország minden vármegyéjében folyton napi
renden van a’ torontáli panamának egyik-másik : 
részlete? --- Itt csak egy helyes konzekvenczia I 
van: sürgetni kell a vármegye nagy reformját, ; 
meiy a jövőben lehetetlenné tegye ezen speczi- i 
álisan magyar panamákat.

MEGJELENIK MINIJÉN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyírj Lajos.

Mégis akadnak ilyenkor hangok, sajnos, 
elég gyakoriak és elég erőteljesek, — a melyek 
himnuszokban dicsőítik a mai vármegyét, óva 
intenek a rendszer megváltoztatásától, és vagy 
a kormányt, vagy valami mást tesznek felelőssé 
a bajokért. Óvakodjunk ezektől az álprófétáktól, 
mert ha rájuk hallgatunk, néhány esztendő múlva 
olyan ingoványba viheti ez a mostan dúló rend
szer a magyar közigazgatást, a mely elnyeléssel 
fenyeget. Politikai, vagy még silányabb anyagi 
érdek vezeti ezeket a hátramozditási vezéralako
kat, a kik azért rettegnek a nagy reformtól, mert 
az vége’ fog vetni a politikai és közigazgatási 
élősdiek prosperálhatásának.

Ezek a hátramozditók hamis ügyük védel
mére felhoznak mindent, a mi a magyarra haza
fiasság tekintetében hatni tud. Elénk varázsolják 
a vármegyék dicső múltját, a szabadságharezo- 
kat, a megyegyüléseket, melyek a magyar sza
badság ledönthetetlen bástyái valának hosszú időn 
keresztül. Arról azonban hallgatnak, hogy azóta 
gyökeresen megváltozott a helyzet, hogy az or
szág és annak szabadságának sorsa a vármegye 
gyűlésieméből már régóta kiment az utczára, a 
nép közé és a parlamentbe, a hol olyan törvény
hozók döntenek az ország dolgai felett, a kik a 
nép százezreinek akaratából kerültek oda. Arról 
nem beszélnek, hogy most más, egészen más 
szerepet kell hogy betöltsön a vármegye, és ez 
a szerep: a helyes, igazságos közigazgatás, az 
árvák pénze felett való őrködés és a becsületes 
pénzkezelés. Nem dikeziókat, nem hazamentést 
kíván most az ország a vármegyéktől, hanem 
tisztességes polgári munkát és meleg, becsületes 
lokálpatriotizmust. Nem gentry gavallérokért, nem 
táblabiró-tipusokért rajong a vidék közönsége, 
hanem becsületes hivatalnokokat kivan, a kiknél 
jó kezekbe látja letéve biztonságát és anyagi

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Aszódon. 

Hirdetések 
egyes,és szerint jutányos áron közöltéinek. Nyílt-tér 

sora liO tiller. Elölizetoinknek nagy aiinigcJnieny.

érdekeit. Dolgozni kell, nem szónokolni és re
prezentálni.

Óriási szégyene a magyar közigazgatásnak 
a torontáli panama, nem azért, mert oly nagy
szabású, hanem azért, mert olyan jellemző. S 
mégis akadnak, a kik a panama megdöbbentő 
hatását el akarják nyomni a közvéleményben, s 
a torontáli panamából tőkét kovácsolnak az év
tizedek óta készülő vármegyei reform ellen. 
Óvakodjunk ezektől a hazafias frázisokkal túl
tengő hamis prófétáktól és sima jezsuitáktól!

A torontáli panama kell hogy azzal a hatás
sal legyen ügy az ország közönségére, mint az 
intéző körökre, hogy kettőzött erővel és sietség
gel szabadítsák meg a vármegyét e rendszer 
közigazgatásától és pénzkezelésétől.

A gyalogjáró ügye.
— Két levél, —

Örömmel láttam e lapok hasábjain, hogy gyalog
járónk elhagyatott volta tárgyaltatik és az illetékes körök 
több ízben szorgalmaztatnak arra nézve, hogy tegyenek 
már valamit ez ügyben.

Hát ez nagyon helyes dolog, mert egy helyi lap
nak az a kötelessége, hogy rámutatva a hibákra, ne 
legyezgesse azt, hanem felismervén a bajt, gondoskod
jon az orvosságról és ajánlja azt a gyógyszert, melyet 
leghathatósabbnak vél a baj meggj ógyitásárá. Nem fogja 
ezért még orvosi karunk sem a kuruzslás vádjával illetni, 
sem csodadoktornak nevezni el. hanem üdvözölni fogja 
majd, ha látja az eredményt. Eődolog azonban az, hogy 
a lap nevén nevezze meg a csecsemőt s ne kerülgesse 
a szeg fejét, ha látja, amint mi is igen jól látjuk, ha
nem üssön reá amúgy magyarosan.

Mert nem igazság az. hogy a gyalogjáró mizériáit 
tárgyalva, azon konklúzióra jut a t. czikkiró ur, hogy 
mindazon késedelmeknek és mulasztásoknak a képviselő
testület az oka és az elöljáróság, mig a város tisztviselői 
kara, a mely pedig vezető szerepre van hivatva, ragyogó

T Á R C Z A.

Elveszett évek.
Irta: Nagyvárady Mira.

I.
Alkonyodon.
A Rézíoky-kastély odavetette sötét széles árnyát 

a szépen elgereblyélt ’ apró kavicsos porondra, mely 
bckig\fizott a rózsa- és vaniliacsoportok közé, és szé
lesen fölfutott a nagy parék százados fáinak árnyába, 
úgy tűnve fel messze a buja zöld pázsit között, mint 
valami sárga szalag.

Csend volt.
A szellő clpihent, egy falevél sem mozdult, egy 

e8.V 'Hadár sem dalolt, csak a porond közepén diszlő 
szökőkút magasan fellövelő vizének halk csobogása és 
« kastély tornyának órája törte meg monoton ketye
gését el a nyomasztó csendet.

•Sehol senki!
. . Kihaltnak, elhagyottnak tűnt fel az impozáns, régi 
ePitiiiciiy. a gondozott, pompás park közepette. Vala- 
lnt'l> nyitott ajtóból kedvetlenül, álmosan bujt elő egy 
l'Vris-inas. Ásítva állt meg a terrasz márványán, melyet 
’b'il" orchideák és széleslevelü pálmák vettek körül. 
Az előcsarnokba nyíló üvegajtó nagy szárnyai tárva 
voltak és látni engedték az antik gobelinekkel, drága 
keleti szőnyegekkel díszített és bevont lépcsőket, melyek 
az emeletre vezettek.
.. Kgy ősz ur haladt le e perezben, lassú vontatott 
leplekkel.

. Amint az inas észrevette őt. azonnal jelt adott. 
Ilu,e a jobboldalit fasorból könnyű félfedeles »Viktória« 
röhögött elő.

Az inas elrendezte a kocsiban a piáidét s várni 
11 szek. hogy fölsegitse az öreg urat, de ez megállt a 

terrászon, és gondolkozva, szomorúan tekintett körülj 
Tekintete oda irányult a homlokzaton ékeskedő család 
ezimerre. mely zöld mezőn, egy véres kard mellett pi
henő oroszlánt ábrázolt, körül e fölirattal: »Az ősökért.«

Holnap már lölfordithatják e büszke czimert. be
vonhatják fekete gyászszal. hogy többé soha le ne ve
gyék róla. Nem lesz többé, ki kardot ragadjon az »ősök- 
ért«, ha Valér gróf, az utolsó Rézfoky. örökre lehunyja 
szemeit.

Az öreg ur, mintha könyet törölt volna ki fény
telen. szürke szemeiből. Hirtelen megfordult s magához 
inté az inast.

— Nem hiszem, hogy reám itt többé szükség 
lenne ... a gróf állapota a végsőkig ért ... cl lehet
nek készülve a katasztrófára . . .

Az öreg professzor, dr. Tárnoky Kálmán hirtelen 
elhallgatott. Megbánta, hogy hangosan gondolkozott. 
Ránézett á szolgára, kinek borotvált arcain rideg kö
zöny ült. jeléül annak, hogy levertségét nem a részvét 
csak unalom szülte.

— Vezessen a méltóságos asszonyhoz. — monda 
a tanár rövid habozás után.

— A grófné nincs itthon.
— Nincs itthon ? . . . Most . . .
— Azonnal hazajön. .Sétalovaglást tesz az angol 

Miss-sel. Méltóztassék bevárni.
— Nem lehet! Lehetetlen! — pedig beszélni óhaj

tottam volna vele. Sajnálom, de a gyorsvonat hét után 
indul . . . most fél hét múlt és még ma este egy sú
lyos beteghez konzíliumba vagyok híva. Mennem kell. 
Adjon íróeszközt.

Az öreg ur leült a terrászon levő kis bambusznád 
asztalhoz és sietve vetett néhány sort papírra. Borítékba 
zárta, gondosan leragasztotta, megezimezte és átadta az 
inasnak.

— Amint a grófné hazaér, azonnal kézbesítse ... 
haladéktalanul! - kiáltá vissza, amint a fogat megin
dult vele.

11.
Dr. Tárnoki Kálmán egyetemi tanár ama ritka 

lelkiismeretes orvosok közé tartozott, kika menthetetlen 
betegek kórágyától mindig meghatottam elerzékenyedve 
távoznak, bajt neki látni embertársa szenvedését melyet 
enyhíteni, csillapítani hatalmában áll a tudománynak, 
de megmenteni a szenvedőt, az életnek visszaadni az 
embert még sem lehet.

Le kell tenni a fegyvert az örök hatalmú nagy 
kaszás előtt.

Megadással, szomorúan nézett szét az orvos az 
ősi szép parkban, melynek tekervényes. széles utain 
órahosszáig lehetett kocsikázni a nélkül, hogy végére 
bukkanna a fogat. A széles glediczia sor. melyben a 
fogat sebesen ügetett végig, kivezetett a ráróti ország
idra, hosszan futva ezzel egyenletes vonalban.

A professzor sokszor megtette ezt az utat ama 
félév alatt, hogy Rézfoky Valér grófot ágyhoz kötötte 
krónikás baja; a hátgerinezsorvadás.

Az első látogatás után mindjárt tisztában volt a 
betegség lefolyására. Csak egyben csalódott. Azt hitte, 
tovább fog tartani a szenvedés, hosszabb lesz a Kál
vária útja. Es ekkor nem tudta, kit sajnáljon jobban: 
a grófot, kit gyermekkora óta ismert s kire hosszú kí
nos szenvedés vár. vagy a grófnőt, aki szép, fiatal s ki 
a megpróbáltatás nehéz napjai elé néz. Boldogabb vagy 
még boldogtalanabb lesz-c férje halála után.

Ez utóbbi kérdéssel nem birt az öreg ur tisztába 
jönni.

Azt sejté, hogy az életelcvcn. szép fiatal asszony 
nagyon boldogtalan a házasságban. Azt sem hitte soha, 
hogy szerelemből lett a beteges férfi nejévé. Érdek, 
vagy csalódás űzte e házasságba. Kettő közül egy. S 
most a tanár oly bizonyosan tudja, mint kétszerkettő 
négy: érzéken)-, nagy csalódás vár a fiatal asszonyra.

A testamentum.
Rézfoky Valér gróf túl volt már a férfikor delén, 

midőn a szép Lcgéndy Karolát megismerte.
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ez időkben azokat maga, vagy távollétében megbízottja 
által megmutatni köteles; mit ha nem tenne, bérbeadó 

I tulajdonos a bérleti helyiségeket, a főszolgabírónál leendő 
! előleges bejelentés mellett, e czclra meghívott két tanú 
jelenlétében, kiknek egyike rendőr is lehet, fclnyittat- 

• hatja és bezárathatja.
22. §. A bérbeadó köteles a bérbe adott helyisé

geket használható karban átadni, a mi ha nem teljcsit- 
tetnék. jogában áll a bérlőnek a hiányokat a beköltö-

i zéstől számított 8 nap alatt bírói szemle utján mcgálla- 
i pittatni s a helyiségek használhatlanságábol származó 

igényeit bíróság előtt érvényesíteni.
23. Ha a bérlemény használatát gátló körül

ményt ellenállhatatlan erőhatalom (vis major) okozta,
| akkor a bérlő az előre fizetett bérösszeg visszatérítésén 

felül kártérítést nem követelhet.
2-1. Köteles a bérlő a bérbe adott helyiségeket 

tisztán, jo karban használni s a bérlet megszűntével 
szintén tisztán, használhat" állapotban átadni. Ha ellen
kező kikötés nem létezik, a tűzhelyek, kályhák és ké
mények tisztítása, valamint a házi szemét kihordása a 
bérlőt terheli; ellenben az illemhelyek tiszti itatása bérbe
adó kötelessége, úgy a házbeli kút jókarban tartása és 
használhatósága is; ha azonban azt a bérlő vagy hozzá
tartozói, vagy cselédje megrongálná, azért kártérítéssel 
a bérlő tartozik. A ház előtt a vizvezető árok tisztán
tartását. járdán a viz-, sár- és hótisztitással járó mun
kákat. ha a bérlő az egész házat bírja, a bérlő tartozik 
teljesíteni, minden más esetben pedig a bérbeadó.

25. jj. Az úgynevezett külső javítások es takarítá
sok a bérbeadó, a belsők pedig a bérlő áltál eszközlendők.

26. §. Felelős a bérlő és kártérítéssel tartozik min
dennemű. a bérleményen akár maga, akár hozzátartozói 
vagy cselédje által szándékosan, vigyázatlanságból vagy 
mulasztás által okozott rongálásokért és károkért. Nem 
tekintendő azonban kárnak vagy rongálásnak azon rom
lás. mely a bérlemény okszerű rendes használata követ
keztében idővel jelentkezik (mint például a padi" kopása, 
a falfestés romlása stb.i

A lakosztályokba bevert szegek mindenkor ott 
visszahagyandók.

A bérlemény külső részén javítások vagy átalakí
tások csak a háztulajdonos beleegyezése mellett s általa 
meghatározott modorban és kiterjedésben eszközlendők. 
Olyan javítások, melyeket a bérlő akár csinosság, akár 
kényelem tekintetéből a kibérelt helyiség kül- vagy bél
falán. ajtain. ablakain, vagy padlózatán tétetett, ha csak 
ezekre különös egyezség nem létezik, a kiköltözés al
kalmával minden kártérítés nélkül a háztulajdonos sa
játjává válnak; az udvar csinosítására tett fa-vagy más 
ültetvényeket bérlő elviheti, de az udvart a bérlemény 
kezdetén átvett állapotba tartozik visszaállítani.

27. Boltkapuzatok — a hatósági szabályok sző
lős megtartása mellett - csak a háztulajdonos előleges 
beleegyezésével, ezég- es czimtáblák a háztulajdonos 
által kijelölt helyen és nagyságban alkalmazhatók. azok 
eltávolításakor pedig a bérlő áltál minden az előbbi álla
potba visszaállítandó.

28. §. halak lebontása, áttörése, ajtók és ablakok 
befalazása, általában bármely átalakítások csak a ház
tulajdonos előleges beleegyezése s a fennálló építési 
rendszabályok szoros megtartása mellett történhetnek.

(Vége köv.)

H I R E K.
Ö felsége a király február 25-én délután 1 órakor 

Gödöllőre érkezett, honnan udvari fogaton Valkóra haj
tatott vadászatra. A kedvező időben ő felsége hosszabb 
utat tett gyalog kíséretével, mig végre a vaddisznó 
csorda fekvésére ráakadlak. A vadászat szép eredmény
nyel végződött, amennyiben két hatalmas vadkan került 
térítőre, ő felsége este fél hét órakor utazott vissza 
Gödöllőről a fővárosba. _ Február 28-án meg Isasze- 
gen vadászott, melyre 0 felsége udvari különvonaton 
érkezett Isaszegre reggel 9 órakor. A vadászat délután 
3 óráig tartott, amikor a király visszautazott kíséretével 
Budapestre.

Márczius 15. Gödöllő polgársága az idén is. mint 
minden évben eddig, nagyszabású hazafias ünnepélyt 
rendez márczius 15-én. a gödöllői polgári körrel karöltve. 
Az ünnepély program inját mára legközelebbi napokban 
publikálni fogjak. — IMkwkereszturou az idén — mint 
eddig is minden évben. -- az iparos nők rendeznek 
márczius 15-én hazafias ünnepélyt, mely alkalomkor 
meg fogják koszoruzni a rákoskeresztúri határban 
nyugvó névtelen hősök sirhalmát. Isawyen mint 
értesülünk. — az olvasó kör fog hazafias ünnepélyt 
rendezni.

Eljegyzés. Felsőelefánti Elc/aiibi Béla, gödöllői ! 
községi jegyző eljegyezte l.ászlofalvi A’órJó//// Rózsika 
kisasszonyt. Karász Fal takarékpénztári vezérigazgató 
bajos mokahugat Cödöllöa.

Menyecskék bálja. Ez volt aztán a bal. a mulatság, 
a dáridó. Farsang a böjtben. Nem nagy, de előkelő. , 
elite publikum. - nem csapongó, de fesztelen jókedv ! 
világos virradtig. sőt még azon is túl. reggel 8 óráig. 
Mintha nem is a böjtben volnánk, mintha nem is febr. 1 
22-ike volna a bal dátuma, l’gy örült egymásnak az a I 
jókedvű publikum, olyan kedves volt, mintha csak bi
zalmas családi körben lettek volna a jo ismerősök, a jó 
barátok. Különben nagyrészt azok is voltak: Gödöllő | 
es vidéke társadalmának az eliteje. Alig hiányzott kö
zülük valaki, s ők maguk nem érezték a hiányát annak 
sem. Mindenki ott volt, ti kire számítottak, a kit vártak,

fényesre van mosva és odaállítva a közvélemény színe 
elé. hogy kéjelcgve tündököljön a napsugár fényözönében. 

Igenis, tessék a szeg fejére ütni! Az a hiba, hogy 
közigazgatási tisztviselőink egy kis privát munkáért 
szívesen oda hagyják hivatalos teendőiket még a hiva
talos órák alatt is. Ezt kellene megszüntetni s azután 
többre haladnánk a kövezés ügyében is. más dolgok
ban is.

Ay/// /vprijie/ótf'slületi íny.

(Kövezte te tildyitás.)

Panasz, folyton panasz, és mindenünnen csak pa
nasz. Nagy a sár? Hát tessék csizmát huzni. vagy tes
sék a tetején járni! Nagy a sötétság? Hát ki tehet róla? 
ha sötét van. tessék otthon maradni!

És teljes igazuk van azoknak a nagyérdemű város
atyáknak. a kik igy’ vélekednek. Mert hát feküdjek le 
minden ember délután öt órakor, hisz akkor még van 
olyan világos világítás nélkül is. hogy meg lehet látni, 
hol legmélyebb a sár.

Hm! Hiszen csak ne bosszantana azokat a földel 
nem bíró és mégis több adót fizető polgárokat az a 
tudat, hogy a községi elöljáróság minden évben elkölt 
utcsinálás czimén 4—5000 koronát, folyton slagoztat. s 
a sár mégis nyakig ér.

Persze, mert a t. honatyák az ő egyszerű okosko
dásukkal nem gondolják azt meg. hogy a kövezésre 
csak egyszer ad ki nagyobb összeget s hosszú évekig 
nincs rá gondja, mig igy mennyivel többet elpazarolnak 
évenkint a slagozással.

Bell kár. hogy ezt jobban meg nem gondolják; 
mert akkor biztos, hogy csökönyösségükkel alább hagy
nának. A'. 1’.

A fenti két levéllel lesz alkalmunk még bővebben 
foglalkozni. Addig is azonban a saját és városunk tiszt
viselői karának reputatiója érdekében kijelentjük:

1. hogy semmi érdekünk nem kívánja azt. lmgy 
mi a közigazgatási tisztikar szószólói legyünk, illetve 
hogy azt bármely ügyben is védelmezzük, hibáit ha 
vannak — legyezgessük és igyekezzünk eltakarni;

2. hogy az a vád, mely szerint köztisztviselőink 
hivataluk rovására magán munkákkal foglalkoznak, hogy 
igy mellékjövedelemre (?) tegyenek szert: legalább is 
igazságtalan, mert hiszen a törvén}' engedi meg nekik 
azt. hogy magán munkálatokat végezzenek. Az azonban I 
nem igaz, hogy ez hivataluk rovására menne, mert a 
hivatalos időt erre ők fel nem használják. Megjegyez
zük még az igazság okáért azt is. hogy köztisztviselőink 
közül nem egyről tudjuk, hogy egyáltalán nem vállal 
magán munkát semmi áron és semmi jövedelemért.

8:erk.

Gödöllő lakbérszabályzat-tervezete.
Közli: Elefanty Béla, adóügyi községi jegyző.

(Folytatás.)
20. §. Ha a kiköltözés időpontja valamely vallás

felekezet ünnepével összeesnék, ily esetben a ki költöz
ködés kötelező kezdőpontját a járási főszolgabíró álla
pítja meg.

21. §. A felmondott bérleményt a bérbe venni szán
dékozók a kibérlés megtörténtéig délelőtt 10-től 12 óráig 
s délután 3—5 óráig megtekinthetik, s a tényleges bérlő

Esze ágában sem volt immár a nősülés, ha elméi
kül is karjai közé zárhatja a viruló, üde leányt, kit a ' 
gyönge, beteges emberek makacs vágyával áhított meg.

Bírnia kellett, bírnia minden áron, még a házas- I 
ság által is.

A szegény, szép gentry-leány, ép ez időtájt éb
redt fel az első édes álomból. Daczból áldozta lel 
magát. Igazi áldozat is lett: egy kéjvágyó, önző, félté
keny s emellett szigorú akaraterővel biró férj hatalmá
ban. Az iinnepeltetés, az élvezetek aranykapuja zárva i 
maradt előtte s az aranykulcs fölött valódi zsarnokság
gal őrködött a férfi.

Mint valami ritka, becses madarat, a fényes ka
litka rabságában tartá Valér gróf nejét a Rézfoky-kas- 
tély ódon, pompás falai között.

Es a vidám, dalos madárka elkedvetlenedve, el
némulva, tehetetlen vergődéssel zúzta össze himes szár- ' 
nyait. ha föllázadni mert szomorú sorsa ellen.

. Ili,
Múlt tavaszszal történt.
Valér gróf váratlanul lépett neje budoirjába.
Az asszony a kis roccoco Íróasztal előtt ült s 

egy halvány-lila levélpapírra elmélyedve, linóm, gyöngéd , 
vonásokkal irt levelet.

A gróf föléje hajolt.
Karola ijedten rezzent össze.
— Miért rémül meg? Kinek ir? kerdé a férj 

szigorúan.
Az asszonyt sértette e durva hang, fő jellemvonása 

a dacz szállta meg. Kurtán felelt.
— Nem tartozom számadással!
— Tudni akarom! Mutassa a levelet!
Erre a grófné ideges mozdulattal apróra tépte, a , 

levelet, s a papirfoszlányokat férje arczába dobta.
És ekkor kiszivárgott a kastély titoktartó tömör 

falain át a lovagló-korbács csattogása, ami sötét, fájdal
mas kék sávokat rajzolt a hófehér, üde asszonyi testre.

(Vége kuv.) 

a kit kívántak. S ez az egymáshoz illő úri társaság ki 
is mutatta szeleteiét egymás iránt: mindent megtett arra, 
hogy társa jól mulasson. Az erkölcsi siker tehát teljes 
volt, az anyagi nem kevésbbé. amennyiben a bál 15" 
kor. 04 fillért jövedelmezett az egyesületnek, illetve az 
országos Fehérkereszt-egylet gödöllői fiókjának. - Ott 
voltak: /ü&oni/OÁ*:  Bcreczky Gerőné, Bittó Pálné. Bog. 
dánffy Antalné, Dittrich Lajosné, Ferber Béláné. Gulner 
Dittrich Hortense, Garán Dánielné, Kapczy Vilmosáé, 
Kolozs Lajosné, Koritsánszky Lajosné, Lövik Béláné. 
Ludwig Nándorné, Pólyák Lászloné, Prókay Györgyné. 
Retteghy Ferenczné, Rudolf Béláné. dr. Sebőn Gyuláné. 
Stróbl Vilmosné. Szentmiklóssy Béláné, Téchy Gyuláné: 
leányok: Bcreczky Jusztinba, Bittó Iduska. Ferber Berta. 
Heintz Emma. Jeszenszky Margit. Kolozs Dórika, Korit 
sánszky Irma. Ludwig Nellike. — Fel ül fizetlek: Garán 
Dánielné 3 kor. Gönczy Benőné 4 kor. Wolfner Tivadar 
20 kor. Herczeg Ignácz 2 kor. Groszner Sándor (Domony, 
ti kor. Nick Ede 5 kor. Gróf Ráday Gedeonná 20 kor. 
Edeskuty Jenő 10 kor. Bittó L. 4 kor. Összesen 74 kor.

A gödöllői polgári kör közgyűlése. A gödöllői pol
gári kör f. é. márczius 2-án tartja évi rendes közgyű
lését Gödöllőn, saját helyiségeben. - A közgyűlés 
tárgya a kör jelenlegi viszonyai és a választmány és 
elnökség működéséről szóló jelentés, továbbá a tiszt
új itás.

Gödöllő a tengeren. A magyür-horvát tenger
hajózási részv.-társ. egyik uj tengeri gőzösét „Cíiidöüö" 
névre nevezte el. Igazán szép figyelem ez a fenti társa
ságtól. involválja azt, hogy Gödöllő neve még a messze 
idegenben, a tengeren túl is ismeretessé, emlegetetté 
lesz. Elöljáróságunk találtatna módot arra, hogy meg
köszönné az idegen haj ózási társaság eme nem minden
napi figyelmét s megőrzés végett elkérhetné az illető 
hajó fényképét. Érdekes ereklye lenne. Viszonzásul a 
község elküldhetné Gödöllő Ripka-félc monográfiáját. 

Ennyit megtehetnénk annak az érdemes hajóstársa
ságnak figyelme viszonzásául.

Műkedvelői színi előadás. A gödöllői polgári kör 
f. c. márczius 15-én Gödöllőn, a Károlyi-féle Erzsébet 
szálló termeiben jótekonyczélu műkedvelői szinielőadás- 
sal egybekötött tánczmulatságot rendez. A próbaházas
ságot, ezt az örök humorú kitűnő darabot adják elő. 
melyet megelőzőleg hazafias prololog lesz. Az előadás 
iránt széles körben nagy már is az érdeklődés. Utána 
tánczmulatság fog következni.

Kinevezések. A belügyministcrium vezetésével meg
bízott ministerelnök a hévizgyörki anyakönyvi kerületbe 
Straub Gyulát anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki.

A vallás és közoktatásügyi minister Speciiák An
gyalka báziástelepi (ivónőt a rákoskeresztúri kisded
oviihoz helyezte át.

Petőfi gödöllői ideálja. Pozsonyban február 22-én 
este meghalt egy tisztes matróna. Élt hetvenkilencz 
évet. Neve .lA J/zz/ó;/.-,*/.//  Berta. Ez a név a magyar 
irodalomtörténeté : Pető/i Sándor örökítette meg. A »Sze- 
rclem Gyöngyei« czimű cziklussal. köiülbelül negyven 
költemény szól hozzá és róla. Az akkori szerelmi lírá
nak legszebb dolgai ezek. Őszinte és közvetlen dalok: 
maguk mondják cl ennek a kedves, szomorú idillnek 
történetét, amely nagy szerelmi regénynek indult, de 
egy disszonáns akkordal hirtelen félbeszakadt. Az 
érdekes szerelmi regény története a következő: Petőfit 
mély és lángoló érzés vonzotta Mednyányszky Bertá
hoz, a kivel az 1845-’ki esztendő második felében is
merkedett meg (i'ödöllön, a hol a leány atyja, mednei 
Medniiíhiszkj/ János előkelő földbirtokos és Grassalko- 
vich herczeg jószágigazgatója volt. A költő ez ismeret
ség előtt még mindig bánkódott Csapó Etelke hirtelen 
halálán. Az 1845-ik esztendő augusztus és szeptember 
hónapjain kirándult Gödöllőre, s egy jobbmódu lelhe- 
lyes gazda szerény, nádfedelcs házikójában szállt meg. 
E ház emléktáblával van megjelölve s a Hid-utcza tor
kolatánál a Petőíi-téren fekszik. Innen ment át napon
kint az akkori református paphoz: Erdélyi Ferenczhcz. 
a kit még Debreczenből ismert. A lelkész iíju felesé
géhez járatos volt Mednyánszky Berta. A nagyművelt
ségű leány már előbb ismerte Petőfi költeményeit. 
Érdeklődött a költő iránt és szívesen társalgón vele. 
Részvéttel hallgatta Etelke halálának történetét és a hozza 
irt költeményeket, a melyeket felolvasott neki. Majd el
sétálgattak együtt a gödöllői parkban. Berta vigasztalta a 
költőt, a ki örömittasan tért vissza a sétáról Erdélyihez 
s elragadtatással mondta: Úgy hasonlít ez a gyö
nyörű leány Etelkéhez, mint a menyország egyik csil
laga a másikhoz! Csakhamar napsugaras szerelem lo- 
pódzott könnyen lobbanó szivébe. A költő mindsürűb- 
ben találkozott Bertával. Elsétáltuk a temetőbe, majd a 
h(iras:li erdőbe. Később meglátogatta a leányt szülei há
zában is s napról-napra jobban érezte, hogy újra lángol" 
szerelemre lobbant. Egy vasárnap délután a kertben sé
tálgattak. s a többi közt a hazán')! is beszélgettek. Be
szélgetés közben a leány virágot szedett s nemzeti 
színű szallaggal bokrétát kötve, átadta Petőfinek. Erre 
ez fellelkesülve, hirtelen elhatározással levelet irt Med- 
nyánszkynak.a melyben megkéri leánya kezét. A büszke 
fóklesur még aznap megadta a választ, hogy se szí
nésznek. se poétának leányát oda nem adja. Ezzel tar
tozik őseinek . . . Petőfi háborgó szívvel távozott ekkor 
Gödöllőről, de csakhamar kigyógyult sebéből s némi 
czinizmussal Írja később Úti leveleiben: Kerepesen túl 
Gödöllőt értük, ahol az a szőke lányka lakik, kinek 
xoÁ’ s:ép rcrsi'l irtain. Használtam az alkalmat, inig a 
gyors szekér elé uj lovakat fogtak, beszálltam s a múlt 
tarka emlékeivel környezve mentem ... a fogadóba és

1 Ezt megelőzőleg - teszi hozzá Vulko-
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_ jrl;, Petőfi azt a gyönyörű költeményt, amely 
í kezJ"'lik : ’>Ej van. csend van. nyugalomnak éje...<>

A községi közigazgatás a inagy. kir. közigazgatási 
hirosáq gyakorlatában. A ni. kir. k<./.igazgatási bíróság 
ltll ki'Zseei közigazgatasi ügyekben hozott döntvények 

' Clvi határozatok rendszeres gyűjteménye. Összeálli- 
Jr. Kainpis János. A .Közigazgatási Könyvtár« 

i.évi XI XII. száma. - A megy. kir. közigazgatási 
s1.> szervezésevei kozigazgatasi közéletünk egv ha- 

lnu,sn tényezővel szaporodott, mely tekintélyévei arra 
hivatva. hogy a közigazgatás intézése körül irányt 

' nl s uZ ügyek menetére az eljárás és felfogás egy- 
^csitése szempontjából jótékony befolyást gyakoroljon, 
pl iizoiihmi csak úgy élheti el, ha döntvényei és egyes 
,''licret esetekben hozott fontosabb határozatai a szak- 
ór/ónseg minél szélesebb köreiben tudomásra jutnak; 
J/azok. .1 kik hivatva vannak az elveket az életben’ 
Oeuvre emelni, az őket érdeklő határozatukat alkalom
én'minél kevesebb fáradsággal megtekinthetik. — A 
feladatnak ezt a részét kívánta megkönnyíteni a »Köz- 
igazgatasi Könyvtár® szerkesztője, midőn e füzetben 
iközigazgatási bíróságnak községi közigazgatási ügyek- 

:x,n hozott döntvényeit és elvi határozatait rendszerbe 
•„dlalva, könnyen áttekinthető formába.) összegyűjtötte, 
/beosztásban a községi törvény (1886 : XXII. t.-cz.i 
beosztását vette alapul. Ettől csak annyiban tért el. 
hogv a vadászati ügyeknek, mint a melyekkel a köz
igazgatási bíróság feltűnően sokszor foglalkozott, külön 
fejezetet szentelt, és hogy a községi életet érintő iskolai, 
gazdasági es egyéb vonatkozású ügyeket egy vegyes- 
i’iftaliim fejezetben sorolta tel. Jó szolgálatot telt azzal 
s hogy külön felsorolta azokat az eseteket, melyekre 
nézve a közigazgatási bíróság magát illetéktelennek nyil
vánította. A testes füzet ára 2 kor. 40 1111. Kapható a 
•Közigazgatási Könyvtárcc kiadóhivatalában (Budapest, 
VL, Váczi-körut 61.) és minden könyvkereskedésben.

Hámopatia vérgyógyászat. E helyen már több izben 
lett ezen uj gyógymódra utalva, mely valóban kiválóan 
értékes, mondhatni ma a legbiztosabb és legjobb gyógy
mód. Nincs az a gyógyfürdő, nem létezik az a gyógy
kezelés, mely oly tökéletes és tartós gyógyulásokat ké
pes volna produkálni, mint ezen egyszerű, kellemes és 
semmi mulasztással egybekötött uj gyógymód. Ez az uj 
gyógymód nagy képzettségű és genialis feltalálója: Dr. 
Kovács J. fővárosi orvos e találmányával soha el nem 
heivadó babérokat és számtalan szenvedő betegnek örök 
háláját biztosította magának. Tizennégy évi tapasztalás 
mutatta. hogy a tavaszi kúrák a legszebb sikerrel jár
nak astlima. szív-, tüdő-, gyomor- és bélbajoknál, ideg
betegségeknél. különösen neurasthenia. hysteria és ma
kacs bolhájuknál. Olyan betegeknek, a kik e felsorolt 
Kijük egyikében szenvednek és máig gyógyulást nem 
nyertek, őszintén ajánljuk első sorban a vérgyógyászá
tól igénybe venni. Dr. Korúcs a kinek Budapesten 
iVaczi-körut 18. sz. a. 1. cm.) egy e czélnak szolgáló 
rendelő-intézete van, ott naponta betegeket fogad, és 
meghívásra betegeket látogat a fővárosban és a vidéken. 
Levélbeli megkeresésre szívesen szolgál felvilágosítással 
és tanácsosai.

Az en világom. Költemények, irta Péteri! Gyula; 
ára 1 kor. Negyvenkét sikerült verset adott ki e czim 
ilatt a tintái iró, kinek nevét már olvasóink is jól ismé
nk. A kötet — melyhez .Ábrányi Emil irt előszót 
.'laikus Samu könyvnyomdájában készült s külső ki
állítása is megfelel béltartalmának: nem ostromol eget, 
nem nagy igényű, de a ki elolvassa, nem teszi felelőssé 
szerzőjét utólag az időpazarlásért.

Lelkészek, tanítók, kántorok s mindazok, kik hang
juk tisztaságát és érczcsségét épségben tartani óhajtják, 
használjanak Réthy-féle pemetefü-ezukorkát, de a be
vásárlásnál arra vigyázzanak, hogy valóban Réthy-félét 
topjanak, mivel számos utánzata ven.

A ..Vasárnapi Újság" legutóbbi számai a Nemzeti 
Szalon Zichy-kiállitása alkalmából 25 képet közöltek 
Jchy Mihály müveiből és a művész öt arczképét; febr. 
w-iki szama 24 képet közöl az Erzsébet-szobor pálya
íveiről. Zala-Bálint-Jámbor, Strobl-Gerster, Telcs-Tőry, 
hdnisz. Donath. Mátray, Róna, Dunaiszky. Rintel és 
hiinko müvei után. Egyéb közleményei között vannak: 
•wjner i 'hcrczeg aranylakodalma® (képekkel) - »Egy 
‘■'zony. ki szép volt«; »Van bennem, van®; »Arnyak«, 
Mieinenyek Bárd Miklóstól. — Regénytár: »A paraszt
éivá t" tüneti legény, irta Zigány .Árpád. (Guru Lajos 
todeti rajzaival.) — »Rezcda kisasszonya, angol elbe- 
Sc'1'ckkel). — »A kétszeres lengyel«, elbeszélés. 
?'*  •Mikszáth Kálmán. (Goró L. rajzaival.) — oJulius 
désir cs a Nemzeti Szinház«. Szüry Déliestül. — »Ja- 

színészek Budapesten® (képpel: Szada Jakko egyik 
'^‘pel’ci, . Irodalom és Művészet, Közintézetek es 
<lviuk, .sakkjáték, Képtalány, Egyveleg stb. rendes 

mvamk. ,.\ » Vasárnapi Újság® előlizetési ára: 
/•,e(lcvru | korona, a al’olitikai Ujdonságoka-kal és 
l/'S'1" 1''■l""Val együtt 6 korona. Megrendelhető a 
p'lllkiin-1 ..rsiiiat kiadóhivatalában (Budapesten. IV. kér..

1'•'/.a 4.) Ugyanitt megrendelhető a oKépes 
ii -olcsóbb újság a magyar nép számára, fél- 

re - k-r 40 üli.

lúzet M°Űe. A most megjelent márczius l-én
ClCS^^cl1 11 niönynssz',)nyi ruhákkal és kelen- 

&w/(Ke. ,"8lilH<ozik. Régi szép szokás, hogy a meny- 
llv u lms^iáll. ócska toileltekben menjen az 

’itiiis’l|e' ln*,u|cn |l|híulartib legyen uj ezen ünnepi 
dívj-1'.’.A 11 tájékoztat minden szükséges
k'gtjjl'1'.'1 Ihködalomrti, a násznép részére is ajánl 
‘Uir fCS *e8ezólszerűbb divatcikkeket. E számában

1 u,vatnak is nagy tért szentel, valamint a gyermek

\l'’atnak is* A kézimunka és szórakoztató részei is ér
dekesek. hasznosak es tanulságosak. Előlizetési ara ne
gyedévenként 3 korona, mel ?t minden postai .tál es 
n.líip kiadóhivatala (Becs. Gumpendorfer-Su.. S,',.
I essé.< mutatványszámot kérni.

Az ipar csodája mindig az volt, ha a ipartermék 
olyan ..les.. árban került fogalomba, hogy az' feli.mc.-l 
Keltett. Egy ilyen csodát teremt meg mostan l.iehtm.mn 
Sándor iízk-te Budapesten. Rottenbiller-utcza 12 v . :al, 
h"gy 3 méter, vagyis egy teljes ferli-öliönyrc való 
luhaszovetel szürke, drapp, barna, zöld, fekete es sö
tétkék sziliben csak 3 fit őo kiért szállít az ország bár- 
nicly részébe. Ezt a szinte hihetetlen olcsóságot úgy 
tudta megteremteni, hogy egy posztugyárosnak pénzre 
leven szüksége, minden készletét pénzé téve. 5u0 vég 
posztot adott el neki olyan olcsón, hogy a vételár alig 
fedezte a munkadijat. Nincs tehat semmi félrevezetés 
Kijelentésében, mikor ilyen olcsó árban szállít 3 méter 
ruhaszövetet, melynek minden egyes darabja válogatott 

'•íivatos mintájú. Ajánlatos tehát a nagy
közönségnek. hogy minél sürgősebben rendeljen meg 
ezen olcsó posztóból néhány öltönyie valót, mert ilyen 
olcsó arban csak rövid ideig szállít egv lórii öltönyt 
kiadó 3 méter ruhaszövetet. Megrendeléseket szíves
kedjek minél sürgőssebben eszközölni, mert nem lehe
tetlen. hogy készlete a közeli napokban el fog fogyni. 
Megrendeléseket utánvét mellett eszközöl. Mintakai a I 
röyid szállítási idő vsa nagy forgalom miatt nem küldhet. ,

Szőlöol leányok 

szokványminöségben.
A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, teljes 

jótállással.

Élökerités.
Gleditschia csemeték és magvak.

Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. 

Óriási tövisű, igen gyorsan fejlődó sövénynóvény, Ez az egye
düli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rend
kívül csekély kiadással, melyen nem hogy ember, de semmiféle 
állat, meg apró nyíllak sem hatolhatnak at Minden rendeléshez 

rajzokkal ellátott ültetési es kezelési utasítás mellékeltetik. 

Ezer csemete elég 20. méterré. Ára 0 forint.

R í nPCDMDtÓ 1/ "riasi jövedelmet biztosit., voltánálUIULOUlllülUK. A.yva, ennek tenyésztése számos 
gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.

Színes fénynyomatu föárjegyzék ingyen és bérmentve üldetik 
minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzéken kívül 
meg egv olyan könyvet is kap ezzel, ki azt czimere ingyen 
és bérmentve kéri, mely nincsen az a ház, vagy csalad. a hol 
tartalmát haszonra ne fordítanak, varoson, falun, pusztán, 
gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így meg azoknak is 
érdekében all. kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek 
nagy szolgalatot tesznek. < zim: ..Érmelléki Plsö SZÖlóoltvany- 

telep" Nagy Gábor. Nagy-Kágya. u. p. Szekelyhid.

filméi*- , bor-, rsinneyc- és rcf/i/rs/nrrs/ntlésr 
megnyílott ( rc’xlöllön. a Ferencz József 
túr és Idézi utcza sarkán írói! Adlcr-féle üzlet).

Ajánlja dúsan felszereli raktárát elsőrendű 
fűszerárukban.
-__ Naponta friss dessert és csemege. -- -----

Kitűnő minőségű, tiszta kezelésű pulaczk- 
borok és sörök.

Legolcsóbb s z a’b o t t á r a k. <l». H.) Stróbl S. k. kir. :ilj. bír...

Rigler István
ácsmester Jöööllőn, (iizeln út 48. t l'rökl-fiirdő).

Ajánlja saját készítésű sodronyhálóját 
bárminő méretben.

Klválhil mindennemű sodronvkeritesek lei
állítását, úgymint: baromfitelepek, szőlőkének, 
vadaskertek, gyümölcsösök, konyha- és diszker- 
tek. haztclkek, Lawn-Tennis pályák stb. teljes 
bekerítései a legjutányosabb áron. Szolid, gyors 
munkáért es jó minőségért felelősséget es jót
állást vállalok.

Csak Réthy-félét fogadjunk el!
A valódi pemetefű ezukorka kék papirdo- 

bozokban kapható s minden dobozon a készítő: 
RÉTI 11 BÉLA aláírásit olvasható. Eltérő készít
ménynek mint hamisítványok visszautasitanclők.

0057. sz.
tk. I9iií. Érk. aug. 28.

Árocrcsi hirdetményi kioonaf.
A gödöllői kir, jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy 

llruslinszki György e> neje végrehajtatóknak Hajdú András vég
rehajtást szenvedő elleni 612 k. tőke követelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területén levő Isaszegh 
községben fekvő s az isaszeghi 386 sz. betétben A II 1—8 és 
10 sor 13(i, 17l.\ 1786, 1629, 1860. 1941, 1942 es 1943 hrsz. a. 
felvett es Hajdú János, Surmann Jánosné szül. Hajdú Maria, Hajdú 
István es Hajdú András nevén álló, azonban az 1881. 60. t.cz. 
156 §-a alapjan egészben elárverezendő ingatlanra 277 kor. kiki
áltási arban ; az ugyanottani 130 sz. tkvi beleiben A 1. 1 2 sor 
151, 452 hrsz. alatt foglalt es Hajdú András, Stcfcsik Mária, 
Stefesik János es Stcfcsik J.inosné niAén álló azonban az 1881. 
60. t.-cz. 156 §-a alapjan egészben elárverezendő házra es belie
tekre 80.5 kor.-ban ezennel megállapított kikiáltási árban az árve
rést elrendelte es hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1902. 
évi márczius hó 14-ik napján délelőtti 10 órakor Isaszeg. községhá
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is cladatni fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok becsárának 
10",, al készpénzben, vagy az 1881. 60. t-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított es az 1881. november l-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügy ministeri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképcs ér
tékpapírban a kiküldött kézéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 
I7o. g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál clőleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt atszolgaltatni.

Gödöllőn, a kir. jbiróság mint tkvi hat. 1901. deczember 
hó 24-én.
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Megfojt ez az 
átkozott köhögés!

Köhögés, rekedtség és elityélkásodás ellen ggors és biztos 
hatásnak

E g g e r mellpaszfillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek.

Doboza 1 korona és 2 korona. Próbadoboz 50 Ilii.
Fő- és szétkiildési raktár:

..Nádor* ’ gyógyszertár Budapest, Váczi-körut 16. 
Kapható Gödöllőn: Szentmiklósi Béla gyógyszertárában. - 
Alberti-lrsán: Langhof Gyula gyógyszertarában. Aszódon: 

Sárkány László gyógyszertárában.

Kljén!

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

választék- I 
bán 

kaphatók.

w

S4 C HJ UJ L Q I 4).,
könyi'tiyonidéija-, h'iinyvkötésxctc-, papír- irósxrr-kcrrskrflésc és rayyyanta bélycyxéi-yyára

__________________________________________________________________ GÖDÖLLŐ, Fér e n c z-J ó z 8 e f-t é r.

Ezennel doh szerencsém fclltiuni ű ii. c. közönség b. figyelmet a lcgdioatosabb belükkel és elsőrendű gépekkel berendezeti 

kő- és könyvnyomdámra és diszköiiyvkötészetemre, 
valamint jól berendezett és dúsan felszerelt 

ior Ff PAPÍR í Z I. K T E M R E, -sa
Inti minden •• .vakba rayő me<irendeléseket. n. in., iniieekvt. hírlapokat, ili/préiU-, klixségl-, i/asdasétpl; i'ip/leti-, nxliretkexetl- 
éa péaxlntéxetl ailonitatráni/okat, résxrénup't/lieket. illanok ,> bwskedök n:,re iixh-ti kilnureket. levélpapírokéit, ixéfpu/o- 
mással .vaníliákat. árjeypxékeket, ixliajei/neket, látuipitójeipjekvt. il-.letuuya nitási értesítéseket a liylrlkiismmtesebbm és 

lei/jobb kivitelben kiállitea, <i leiiríiriilebb idő alatt készítek el a lehelő lei/juliini/osabb árakon.

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

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

Csakis 
valódi 
Egyiptomi 
szivarka- 
hüvelyek 
vannak 

raktáron. 
1 doboz 18 
10 doboz 
1.60 kr.
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nyomatott schulcz j. könyvnyomdájában Gödöllőn.

Hazai ipar!
\ ixz.ontehiriisitók- kedvező feltételek mellett, kerestetnek! 
___________________ mEMKE*  padlóíénymáz! Magyar gyártmány!

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

EMjKE“
s igy elérhetjük, hogy kitihtö legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék az .EMKE" iavára 
szolgai. A Berkes-fele „EMKE ’ padló lakk ; a szobapadlók fényezésere kiválóan alkalmas, mert

^2ua!?Uii" [.enviniJz: n,gtőn szarad és így a fényezett szoba már 1 óm múlva használatba vehető.
szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni.

: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
: víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb.
: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik.

kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására.
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A

Gyártás

Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle

szobapadló fény máz:
szobapadló fénymáz:
szobapadló fénymáz: víztől nem lessz fo
szobapadló fénymáz: " ' ............
szobapadló fénymáz :
szobapadló fénymáz: sze: zszel hígítható.
szobapadló fénymáz:.............................
szobapadló fénymáz:

1 ku'.-oN üv<>u- béi-mentvo bárhova. U körömi.
és főeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási helyek: Murczkó Endre kereskedése Hatvan. Kiéin Adolf Czegléd. Turnay Pál vaskereskedő

Újpest. Berger Vilmos Jász-Bcrény, Boros B.. Péter Mór Szolnok.
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