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\ iörténettanitás és a nemződ 
öntudat

Iskolai év kezdetén alkalom szerűnek 
tartjuk elmondani egyel mást a jelenléti 
tanítási módszerről s körvonalazni azt az 
irányt, melyben szerelnénk, ha a tanítási 
rendszer iskoláinkban haladna. M ndazál- 
tal nem direktívákat kívánunk adni tane
rőinknek, kiknek kiválóságát ismerjük és 
tud >mányuk előtt meghajtunk, csak figyel
müket óhajtjuk egy s más dologra felhívni.

Az 1899. év nagy jelentőségű a ma
gyar közoktatás történetében. Ekkor bocsá
totta ki Wlasics Gyula azt a kiváló fon
tosságú tantervét, amelyben kimondotta, 
hogy nem csak a nyelve, de még a 
lem is magyar legyen a tanításnak.

Persze önkénytelenül is felmerül etra 
az a kérdés: hit eddig nem igy volt? 
Eddig a magyar iskolákban tudott még 
rn's szellem is érvényesülni, nem csak az, 
amely visszatükrözi a hazafias gondolko
zást? Voltak olyan iskolák is, a bel szám
ba sem vették, hogy a magyar kormány 
fenhalósága alatt működik az ország min
den egyes tanítója? Lehetséges volt oly 
tanintézet, ltot idegen bálványokat imád
tak s dicsőítellek ? Hol gyűlölték azl, 
aminek magyar volt a színezete? hol ke
rültek mindent, hogy utaljanak arra, hogy 
nagy volt már hajdan is a magyar ? Lé
tezett eddig oly hely, ltot a tanuló nem 
magyar nyelven, az édesen hangzó szóval 
köszöntötte a tanítói, ha belépett az is
kola szobájába? Ilyen viszás állapotokat 
eltűrlek volna itt a Duna-Tisza partjain, a 
Kárpátok aljában?

Ne áltassuk miguukal: mindez lehet-
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A bölcs tekintetes úr.
Irta: Szívós Béla.

Ebben a mai, mind a négy lábára sánta 
nyavalyás világban cl som hinnék már, hogy ha 
egy czigány egy görhes malaczol ellop, vagy 
C'iillong Pcli korpuszon vágja Nagy Jankót ;i 
csap3zékben, cl sem hinnék, mondom, hogy ezt 
öl-hat tárgyalás, tiz-husz lanti hélszamra való 
nyaggatása, két koncz papiros elpusztítása, fél 
kalamáris tinta felíirkálása és vagy ölven § a'kal- 
niaz.ása nélkül cl lehclno intézni

Hej, bezzeg elintézte a tekintetes Buzogány 
Gergely úr! ö kegyelme tudta azt jól: hogy kell, 
mint kell. Bajosan is lesz már több ilyen okos 
ember a világon. De mihaszna, még sem marad
hatlak tőle s addig-meddig, hogy kimarták a hi
vatalból.1

Hiszen oz bizonyos, hogy nem körített nagy 
f nokot semminek, tintát, papirost nem vesztege
tett, egy betű újabb törvényt el nem olvasott, do 
azért, — u mint mlndjár kitudódik. — Salamon 
maga som hozott nála bölesebb Ítéleteket, holmi 
czifra sorok igazításánál meg majd elvált volna, 
hegy ki az ember a talpán: a bölcs király c, vagy 
jó Buzogány Gergely bátyánk!

Do hát ki s mi volt Buzogány Gorgely tokin- 
teles ur'?

Ki s mi volt ? Hát ur volt. Volt vágj két
száz köblös földje; bora, — bátor, hu savanyú 
i’, — termelt elég; karácsony tájban megöletett 
tizenkét disznói; szűz, dohányt hordott a csigáin- 
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se.;<s volt, mindez megtörténheti ti i't, a 
magyarság vérével áztatott földön, hol 
minden rög, minden kő dicső tettekről, 
hazafias cselekedetekről, a múllak emléké
ről beszél, Mindent eltűrtek, behunyt szem
mel néztek minden törekvés!, mi ly a haza 
ellen volt irányítva, nembánomsággal néz
ték mint kezdik ki a haza ellenségei a 
magyarság szent templomának oszlopait, 
már az iskolában o’lván a gyermekbe a 
magyarság iránti gyűlöletet. Ne in egy ese
tet tudnánk felhozni a közel múltból is és 
nem egy községet megnevezni.

De végre megtörtént ennek ellensú
lyozására a kezdeményező lépő ’, Wlasics 
tijula, kinek nevéhez a tudomány, iroda
lom, közoktatás és a művészet terén any
ut i jeles ujjilás életbeléptetése fűződik, 
végre erélyes intézkedéssel meglette azt, 
hogy nem csak a tanítás nyelve, hanem 
az iskola szelleme is magyar legyen.

Fegyvert adott < ......................""
kezébe, utat nyitott a magyarság eme őre
inek cda, liogy a 
vesz oly szándékot, 
mely a haza, a magyarság ellen van irá
nyítva, azt nyomban meg is bélyegezhesse.

Étim k a rendeletnek mintegy folytatá
sa az utasítás, milyet a vallás és közokla- 

és r épis- 
középis- 
fejlödé- 
érdeklő- 

i hol az 
élet küzdelmeiben szükséges tudnivaló 
alapját sajálitották cl az ifjak, ott a szel
lem kosnmpolila volt eddig.

A külföld nagysága előtt meghajolt a 
magyar, nicgh.joll ped g akképpen, hogy

ezzel a tanfelügyelők

hol éberségük észre 
vagy nyílt törekvést.

lás ügy minislere most a közép- é: 
kólák számára adott ki. Eddig a 
kólákban, ahol a jövő nemzedék 
gének irányi adlak, hol az ifjak 
dését minden iránt felkeltették, a 

küzdelmeiben szükséges

asszony eleget. S ugyan mi kell ennél több, hogy 
valaki igazi ur lehessen ?

Hanem hát a buzit mognölt magétól is, a 
szőlő idejére megért, a disznó is meghízott be
csülettel, nem kellett egyiket sem stráztálni. En
nélfogva bőségesen ráért a tekintetes ui a köz
jónak is szentelni némelyes időt, becses életéből.

És szentelt is, mert hogy megtették had
nagynak, hát sziveién elvállalta annyival is in
kább, mert már apja, nagyapja is ott ült adisz.es 
hadnagyi székben, oliíl a becsület is megköve
telte emo hazafiui önfeláldozást. Azonfelül meg 
nyáron csudálatos hűvös természetű volt a had
nagyi szoba s az o:t koszladozó zsíros párnáju 
divánon délutánonkint rettenos jókat lekötött szun
dítani.

Különben is épen rátermett Gergely ur u 
hudnngyságra. Hatalmas szál féiliu volt s nem 
akadt uz uz erős karszék, a melyik meg no rccs- 
csent volna, ha ráerosztetto tiszteletre méltó ne
mesi termetét. Ha meg valakit pofon talált felej
teni, nem adla volna az azt költőért sem. Szóval 
ember volt a talpán, n milyon nem igen terem 
már mostanában. S volt hozzá esze is. Mert igaz, 
hogy iskoliba is járt valamikor, do mindig óva
kodott a tudonulnyféléböl annyit beszedni, hogy 
az lormészolttdla józan eszét inogkavarhatla volnu.

A hadnagy volt akkor a város feje, — ma 
polg.'irmoslcrnek csúfolnák, — csakhogy aztán 
annyi mindenfélét igazított, amivel most liz-lizonöl 
hivatalnok kínlódik.

S Gergely ur igazította. Még prdig hogy I
Épen ezt akarom most elmondani s egjultal 

mcgbizonyosiluni, hogy nem írásban, meg para
grafusban terem a bölcsossóg.

Csnklibgy mindent elősorolni holniiputánig
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elfeledte amaz idő.el, mikor Magyarország 
az európai államok sorában mint a 
történelem tanítja — nagyon is számotte
vő, sőt vezető, irányadó tényező volt. Meg
elégedett azz d, hogy kimutatták, mik vol
tak a bőm 1 pitó Árpád érdetnt i, mily szol
gálatokat telt Hunyadi János a magyar ág
nak, emlegették igazságos Mátyás királyt 
c’e hogy Árpád a honalapító, c ben alapí
tásával oly or< ágnak vetette meg az alap
ját, mely mindenkel' védbástyáj i volt a 
nyuga'nak, meg liogy a lörökvcrő Hunyadi 
Jánosnak minden egyes ténye Európa ér
dekeibe vágott, arról szó sem esik.

Az eddigi lantéi v 1 alacsonyitotla a 
magyarság nimbuszát. Hisz még az 1880. 
tanlerv is, melyet pedig Kármán Mór a 
budapesti egyatem volt tudós tanára dol
gozott ki, arra figyelmeztette a történet 
tanárait, hogy pedagógigai szempontból ta
pintattal kell őrizkedni a 
nemzeti kizárólagosság és 
táplálásától.

A tanterv kosmopolila szelleme helyett 
tehát Wlasics Gyula rendelnie al. pján élet
be lép a nemzeti öntudatot ápoló tanítási 
rendszeresség, melynek középpon’ja a tör
ténelmi tanítás lesz.

Már az alsói osztályokban fognak tör
ténet tmitás al foglakozni, mindenkor fel- 
költve a tanu'ó ügy, linél,a királyához min
dig hű magyar

Áp .l uk i; a nemzeti öntudatot, 
juh már olt az 
mert ez képezi 
jobban valói terjeszki (lésének itt e 
bán, i.l a hol másnak, mint a magyarság 
szellemének létjogosultsága nincs hogy 
idővel h legvenek rombolva ama választ -

tanároknak a 
elbizakodottság

á,' nemzeti törekvései iráni, 
ápol- 

iskol.t f hér f lii kö/ölt 
zálogát ti magyatság rnind- 

hazá-

sem győznék, hát e helyett csak egy pár csele
kedeti t mondom cl. Beszélnek azok a többi he
lyett is eleget.

Egyszer n hetivásáron összeveszett két ka
nalas töt, de mivelhogy egyik sem bírt a másik
kal, líözakaraltul ti városházához ezibállák egy
mást: ott hadd büntrssék meg a másikat.

Szörnyen el volt keseredve mindenik ezn- 
lyák s rendületlenül hitte u maga igazságát. Út
közben minden lépten,-nyomon megállották s 
tajtékzó szájjal in igyarázták az ácsorgóknak, 
hogy a másik micsoda gazember. Fenyegetőztek 
is szörnyen. J.inő teljes meggyőződéssel hirdette, 
hogy Gyúrót még ma fehikn-ztulja, emez pedig 
kinyilvánilotta, Imgy Janóra ötvenöt vágat.

A magyarok nevetve hallgatták s uzt mond
ták, hogy csupa jó lesz. Csak menjenek u tekin
tetes ur elébe, majd elhúzza az u nótájukat, hogy 
fgyiköjüknek sem esik rövidségére !

Mig a (ólok föléikeznok, nézzünk szét addig 
a Gergely bátyánk hivatalt s szol újában. Epén 
ott tahijuk most öt magát i«, a mi nem csuda, 
mert szombat lévén: borotválkozás napja van. 
Pedig hál hol volna a borotválkozásra alkalma 
losabb hely a xilágon, mint a hivatalban. Olt a 
borbély raká on kapja a város clojil, u kályhán 
télen is hamar megmelegszik a viz, meg az idő 
som vész kárba, mert a borotvál .-.ozás ula l úgy 
sem igen beszélget az ember, s ogy két panaszt 
szépon ki lehel hallgatni.

Gergely ur lóhát fenn van, s izmos székében 
móllóságosan ollcrpeszkcdvo, pipaszóval nézi, a 
mint a czingár borbély nagy »eboscn keni feni a 
borotvát. 

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes

hashajtószer,

adisz.es


I ni' lyrk p; la' kápeziwk murik ntegvn- 
I hí á-:ili:i'i. I.o y: > Magyar >rs-ág lU'in 
v Ji, i.miéin lesz.

Ili nz. il’jiis i;.'>t mii'' 35 éve I cze'őll 
magi ,tr szelleiiilien itevi Búk v -I u, M - 
pyirország már régen vo'n.i,

A tanítói fizetések rendezése.
(A, S ) A tiinilói T/eitsek re j e/ó • n.'k 

örök kCrdeserel I g iilko-olt cgulóbb i^rí l n In 
nilók országos bizutlsagt ős az áliaini Innilók 
országos egyesii o!t» nbtiol n’í alkalombó1, Irigy 
nap n »p ipán in riiln k f I fél hivalnlói h rek az 
Állami tiszJviselők í.z tűsének rendezés hö.

Miu'án Wirtsict Gyula miuiit^r idei költ 
ségvolé* * indoklásiban kijelentette, h >gy nz állami 
tanítók fize'ésrendezé'émk kérdését, a többi tiszt
viselők fi ( te re idezé ének kérdő évtl együtt fog- 
ji megold mi s n i h’gy a tanítok it a lizelésren- 
d^zés készül- lenül lalaljH, kívánságaikat és igénye
iket az illetek s körök id -jókorán m .gvi allék, 
kívánalmaikat ös’z^gezvo

A tani'6-ág régi tradic iájához k'pcs’ e te 
ki ttéiben igen szerény volt N *ni  lép tt f 1 túlzott 
kóv-te'ésr. k I s mege égszon k iz'.nl, hogy ők is 
e'öiéph'-ssenelc mi- d izon f z-lési fokoz-tokba, 
melyekbe/, az érettségi viz3gi let t’ln szük-égcs, 
illetőié/ is iit-rlc-sé*  el, ho/y a tani ói oklevél az 
érettségi bizonyítvánnyal egyenö értékű

1 y mu-ikáiukban múlni még jo‘ bán fogin 
öko*  a kitir.ó le kcsedés v/érrlii, mert msgszii 
jiik m tjd a inellő ö tség fijd ln.a; érzése, mely 
ii un ij'ik közb n ne n c ged o, hogv od t emel
kedjenek ahova omekcd iie kell unnak, aki a nem
zeti kuliura ü -yát szolgálja.

Az á'lami hni-óknak egyik további kér lm*,  
hogy a lizeié i f /koz ilokbu való I eo?zlasnál 
( síi sorban a szolgálati idő vét- scék f-gyokmbo, 
még pedig képen, hogy a kii ré.-i, f I 'kezeli, 
vtigy b u iii' 'y j-lh’gü i k Iánál •Ibiit >tt szol/á ati 
id i hesniniitt issék. s mi c'cn Öt évien élőé; h-s- 
soae’c a m-guyitott fizetési osztályban egy f-k'<al.

A nem áll imi tmi'ók a tnni’«M fizetés mini
mumát 1*2(10  koronába kívánják ircgá’liipitani Ha 
az iskolát f nt-r:ó kö'.s^g, vagy fllekezel a tanító 
fizetését a fenti ö-s rgre felemelni nem kép°«, 
i' kiegészítést az állami pénztár terhér az 1848. 
XX. t C'. érte mében rs-kö-ölje h 1 özoktatá-1- 
iigyi mini-der, anélkül, hogy e:ro kü’ön felk'reti ék.

E'. altul az álamnak ig< n sík oly isko'árn 
l*nnn  h f .lyásű. amoíyri ma nincs, a nem lenne 
lehet éumjt. hogy mint Halász Feroncz ministeri 
esztá ylanácsos le/utibb megjelent müvében kon
statálva van. a fockomti iskolák jó rész', a ma
gyar nyel lo joszté-o és a magyar r emzeti érzés 
f jleszté e .-z ‘inponijábúl nem telel m?g a köve 
t.-lmény km k.

Eleje volna már. hogy végre az erre vonat 
kozó ígér tok ho is váltassanak, Érdekes és nem 
c ak a tani:óság iák, hanem a nemze'nalc i« fontos

A tekintetes ur egvébirán*,  félkarral a mel 
lelte levő asztalra I önyököl, mely anyját maga- 
szopta, ti-ztes korú lavórnak az a nevezetes 
tulaj ion-ága, hogy még mind a négy lába épség
ben megvan, sőt némi zö’d posztó maradványok
kal is ékeskedik.

Ez asztalnak legfőbb dísze kél terme'es, csz- 
torgálozoll faodény, az egyik kalamáris, di most 
gyertyái.ártó gyanint szerepel, a másik pedig por
zónak 1.őszült, hunom ez időszerint bagóval s 
pernyével van tetőst. Olt hév r aztán még az 
úszta Ion vagy tizenöt pii a, egy szörnyű nagyságú 
kostök, egy csomó vágathm magyar d.-hány, meg 
egy felborult üres üveg.

Az asztal melletti sarokba oda van hányva 
egy halom ólmosbot, vasvilla, fejsze, birkakolomp 
karikás, bókó, juhász kampó s más elfó'o: (gy
ógy kis verekedés, birkulopis vagy bilangolás 
néma tamij lei.

A másik sarokban a Bordás írnok sánta asz
tala támaszkodik a falhoz, ehhez meg Bordás 
barátunk, ki ipp?n a ptpaszárát tisztogatja nagy 
buzgó-ággal, m velll ’gy nz ármányom seho- ysem 
akar jól sz.o'olni. Az asztal egyébiránt szintúgy 
recseg a nagy teher alatt, annyi rajta a sok esz
tendei poros pókhálós, ócska marhapasszu 
Ezenkívül olt székel egy hatalmas termetű, rekedt 
hangú csengő, néhány p'paszír, egy fülellen zöld 
kancsó, ejy nagy lint ics--ppes kalamáris, szana
szét pedig egy immár üres pálinkás üveg 
mellett — szalonnabör, kenyérhaj és vöröshagyma 
maradványok.

A szemközti fül mellett egy hosszú falócza 
nyúlik végig, melyen öt-hal tisztes alak üldögél, 
— a rcndo< tanyázó vendégek. — kiknek nem 
lévén más dolguk, természetes hogy az időt itt 
töltik, s egyúttal majd mindjárt meg is borot
válkoznak, mihelyt a sor rájuk ki riil.

E derék, termetes urak — ki «ógor, ki koma, 
ki jó ismerős — szintén pipáznék kegyetlenül, 
c‘ak (g\ van köz'tik, a ki egy rostz szivarral 
vesződik: valami fiatal ÍMál.s fele szerzőt; ez

.SZÓD ÉS VIDÉKÉ

rz n-crl megoléprdi'll, :my gi gr-ndc kló) rzaba- 
I ilo i < háreme-ezer h z ti s lanti oly h-dse 0?, 

melylyol Magyi r >r.-zágol uj a ni g leiül hóiimiu.

A qötiö lói f jlmté’l és rzépitésl egye- 
sü i'-. l."'i mik i-lié'eii inogj-drnl rendki>ii- 
ki al isubjii e i liicsl t ■Iliink i rr. I a u ti l 
.’twirn.p lírlolt é tekczleiiől. rm ly Göd J- 
lő f< jleszlósének és szép lésének érdeké
ben indilaiidó ac'ió inodozal.nl lérg a'la. 
Az . rlekez el hatiíro'id il emelte azt az 
indi vényt, hogy a mozgdom vi zeté.-ére 
és i'ib'zéséi’e egynsiilel alakitass^k, mely*  
rek llipka Ferenci Alid f lolvas itt alapsza
bály 1 rvezel'l is lielyeslfi'eg fogadta az 
érh kéziét. Az egyesület n 1 a k ti- 
I ó közgyűlését ni a d é 1 u t rt n 
5 órára a köséghízán hivta egybe 
Ripka F rencz ideiglenes elnök és dr. Or- 
biy Dénes id igl. jegyző uz i löértcke; lel 

■ meg! i ásából. S minthogy u közönsé •. igen 
r.ik inszenvesen fogadta a kibocsáj ot! tag- 
vyüjtö iveket, nem lehet ki tségünk abban, 
hogy a valóban közérdek szolgálatába 
sze .öd l egye.-iil d ma délül in mind n gö- 
d diói lakos őszinte örömére meg is f g 
alakulni. Mii.d.-nki meg van arról győződve, 
hogy a megindított mozgalomra nagy szük
ség van Gidöllőn, mert hisz, a fejlesztés 
és szépítés terén vajmi kevés, vagy épen 
semmi sem törlént eddig községünkben s 
ezért nagyon sok Unnivalója lesz az egye- 
süléinek. De hogy a nemes czélt elérhesse, 
ahhoz feltélen szükség vin a község er- 
kö'c-i s a közönség hathatós anyagi tá
mogatására. S csak akkor, ha e két ténye
ző kar ütve segíti majd az egyesületet, fe
lelhet az meg n igysz rü hivatásának. Ré
szünktől legmelegebben ajánljuk a f j esz- 
tési és szépi ési egyesület ügyét a közön
ség jó ikaró pártolás 'ba s csatlakozunk az 
élőké -zilő bizottság ama kérelméh z, hogy 
mi lél többen vegyünk részt az alakuló 
közk'yüésen.

HIR E K.
Udvari hírek F. hó 4-4n és 5-őn a toska 

mi na-iyherczcg el éd jl ad )lt, melyre az első na 
p- n Gallé Antal virkapilány, Kapczy Vilmos fö- 
pzol/abiró, a III. oszt, vaskoronarend lovagja, 
Lónárd Pál csóndörszázado?, ős Nick Edo kir. tan. 
jó zápi?azgató, pén’eken f. hó ő-őn Pettera Ilu- 

már nyi ván a veszedelme?, nyughatlan újítókhoz 
szit, mert n é/ es ik kráglija is van, — jóllehet 
piszkos ős ki-ojtosodott.

A tisztes, szo’galinato?an köpködö társaság 
fel 'tt egy roppant hosszú fafogas küzködik a 
szuval; t-ajnos, hogy hajdani tizenkét fogából már 
csak egy van meg, s ezt is egy nagy kulacs meg 
egy zálogos juhászbunda húzza lefelé.

Egyéb aztán pókhálón, meg egy rósz egér
fogón kívül nincs is a tisztoletremőltó hivatalos 
szobában, csak épen még egy kivörösödött ol
dalú ócska vaskályha, moly azért, hogy nyár van, 
javában füstölög most is. H jóba, a hajdúk 
szalonnát sütnek odnkünn a kürtölyu'íban, s ki 
tehet róla, ha a fad valamely repedésen bekiván- 
kuzik !

•

Ezzol bofeiezliik a szemlét, do ideje is, mert 
a borbély szerszámait rendbi hozván, n szappanos 
tányérral Gergely nr fölé közeledik, ki is pipáját 
nz asztalhoz támasztva, egyet krákog, hármas 
tokáját felfújja, baialmus bajszán egyet simil, s 
vértől duzzadó, rövid, vas'ag nyakát átongedi 
Czinego mesternek, intő hangon ennyit mondván:

— Vigyáz, pattanás van az államon 1
A mint a filrgo C'.límge beszrpanozta a te

kintélyes ábrázolót, nyílik az ajtó, s egy pandúr 
botolja a két panaszos tólot oda súgva nekik :

— Od a tekintetes ur, mondjátok a bajo
tokat I

A két tótnak majd legyökerozolt a lába, a 
mint meglátták az 'igazság eme szí ppanbabos 
hatalmas kulfejéf, s tán máig szótlanul ott álla
nának, ha Gergely ur a szappan közül rájok nem 
harsog:

No, mitek foslelt ?
E hizlaló szavakra a két atyafi apránként neki 

bátorodott, s előbb csak az egyik, de azulán egy
szerre mind a kettő ráhozta. Eleinte magyarul 
próbálgatták, de aztán, hogy ez nem sikerült, 
mind jobban neki tilzesedvo csakhamar tótru fór-
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1,’r'. f r adászmester, dr. I’ruzsin'zky József apát,
р. rkn f Ernő f i •rJöineslor és <lr. Tegze l.ujos 
l.ir pal'ilu orvos vollak hivaliilosuk.

Személyi hi'ek. I)r. Itoyder Ödön föszo'ga- 
biró liélfö óla ruyos betegen fekszik lakásán. A 
öiszi lgabi o ur o miatt 1B napi szubtdsrg d ka
pu t egészsége helyroallilása végoll. — Téchy 
ú lila kir. járá bi'ó vissza éikozetl szabadságáról 
61 átv no hivrtalál,

Adakozás A gölöllöi Petőfi szobor alap ja
vára Fisékor Zs mi urhölgy 1 koronát kü dőlt be 
rzerkosztöségüakbo. llondollelési helyéro juttattuk.

Bankett. Tegnap f, hó C-án kitűnően sike
rű t ban'telti.t roudozett a gödöllői Kaszinó távo
zó Ingja: dr. C ongey Miklós kir: aljárásbiró 
tiszl.-lotére. A banketten Gödöllő egész inteligen- 
li íja c akiiem teljes számban meglelem, de részt 
veitek ar. m m iit vendégek a távozó bitó nagy 
számit tisztelői és b irátai közül többen a vidék
ről is. Az előkelő társaság a kora reggeli órákig 
maradi együtt a legjobb hangulatban.

Szüreti mu atiág. Az aszódi iparoi ifjú ág 
f. é. szept.'mber hí Zl-én, az alaku'undó ifju-ági 
kör j ivára nagyrzabá’.u szüreti mulatságot rendez, 
A megállapított műsora következő: 8 órakor 
délután a csőrzpárok, csikósok és a szüretelő köz
ség lakói diszfelvonulása Cserebogár vezetésével 
a Zöldói vendéglőbe. Fél 4 órakor az ünnepély 
kezdete. 1. Alkalmi dal, előadják a csikósok, 2. 
Megnyitó beszéd előadja a hegycsősz. 8 A szü
ret megkezdésé. Általános lopás. 4. Műit kostolás. 
5. Konfetti csata, szerpentin dobálás, világpó ta 
stb. s'b. 8 órakor este a táncz kezdető lampión 
és gázvilágilás mellott, a „Körmagyar tánczal a
с. söszpirok által. Kisebb szünidők közben szavu- 
1 ltok és monológok előadása. 12 órakor éjjel a 
jutalom tárgyak kiosztása. Ezokután táncz vilá
gos virad'ig. Ezen mulatság Aszódon a legelső ér 
a legnagyobb szabású ilyen mulatság az idén és 
azé:t már eddig is nagy érdeklődéssel néznek elé
be. A pái'to'ást különb n a nemes czél is megér
demli, miért is melegen ajánljuk olvasá közönsé
günk figyolmébe.

Botrány a vasúti állomáson Csecseik a Jó
zsef rákoskoroiziuri lakós a múlt vasárnap este 
9 órakor boái ilotl Volnor Alajos füszerkeroskedé- 
sébe s azon át akart az udvarba menni, hogy 
Volnerék kocsisát megverj?. Az üzletben épen 
zárni készüllek és nem volt ben más, mint a tu
lajdonos nojo és á'icder Salamon keresztúri ke
reskedő, akik azután egyesült erővel útját álták a 
dühöngtünk. A zajra figyelmes lett a csendér jár
őr is és megjelent a helyszínén szép szerivel 
akarván eltávolítani a dühöngő legényt. Ez azon
ban nem tágított és csondöri as istenczia melleit 
is oly éktelon lármát c ápolt, a közvetlen közol- 
ben levő munkásotthoni vasúti állomáson vára
kozók épü éaéro, hogy a csendö.-ség végre is kény
telen volt öt letartóztatni.

Bünszsrzö tizes. Milus Mária gödöllői ház- 
tulajdonosnő f. hó 27-én egy drb. tizkoronás 
bankjegyet adott Erdélyi Józsefnó 10 éves István 

ditot ák. Bezzeg dőlt is aztán belőlük, mint re
pedt dézsából a czefre.

Gergely ur ugyan egy szót sem értett belőle, 
hanem azért méltóságos nyugalommal hallgatta.

Szólani is csak egyszer szólott közbe, de az 
is a nyilván (igyetlenkodö borbélyt illethette, mert 
ilyenformán hangzott:

— Meg ne karezolj I mert pofon váglak I
E kis közbeszólás után megint mélységes 

hallgatásnak t dia magát; a borbély t)vább mes
terkedett, a két tót még jobban vérszemet kapott. 
Már egymás nagyapja álnokságait is elöhordták 
s látszott ajk >ikon a kaján öröm, hogy most egy
mást ilyon takarosán eláztathatják.

Tán estig is elárulkodlak volna, hanom hát 
C’inego körülvakarta a tekintetes urat, módosán 
moglörülgotte, sőt ogy száraz pamacscsal is meg- 
sopregette a fényes ábrázatot, ozu'án pedig n 
borotváló levet karikára szótlocsolva a dühöngő 
tótok előtt, hajbókolva jelentette, hogy a fontos 
mivelet immárom véget ért.

Erre Gergely ur ogy nagyot nyújtózva fel
ötlött recsegő székéből, mogtöllotte irnokjával a 
pipáját, s miulán vagy kettőt pöffontett menny
dörgő hangon a tótokra kiáltott:

Fogjátok bo a szátokatI Csengoss Bordás! 
A tótok egyet se mertek többet szólani, csak 

szörnyű kárörvendö arczal pislogtak egymásra, 
mindenik szentül meg lévén győződve, hogy ö 
lesz u nyertes s a másik mindjárt kikapja most 
busásan a magáét.

A Bordás csengetésére csakhamar clöter- 
mett Rácz Gyurka, egy roppant szál, orős hajdú 
és sarkantyúját összecsapva, mintha nyársat nyelt 
volna, úgy várta a parancsohilot.

— Gyurka, — mondá Gorgely ur, — vidd 
ki ezt a két tólot, vágj mindonikre vagy hatot, 
avvul hadd monjonek a merre látnak!

A tótok nem értették tisztán a rövid senlen- 
cziát, hanem uligha mindenik a maga javára nem 
magyarázta, mert egymásután hálás arczczal csó
koltak kezet a tekintetes urnák, a ki még atyai 
intést is adott nekik: (Folyt, küv.)

inodozal.nl
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novii fiiunk, hogy az a p'aczon részére bevásá
roljon. A Hu azonban nem vásárol', Inneni a 
psnil II idics Vilmos 14 évei Rudié, Mihály 1“ 
„rés és Ridics József 20 éve. czigány.'kkal kom 
páriában elkö.töltő. A re mén y télj»» csőmet) fel- 
jjluifetett.

Bátoréi Zsámbokon. F. bó 25-én éjjel 11 0. 
12 óra közi MrkiiJy G .-rgoly zsámboki lakos hó 
„Végót kiásták s asuli.1 a padlá.on át a kotiv- 
p ,ba hatolva oman 1 zsák tiszta busát és B 
zsák rozsot 88 korona értékbon elloptuk. A let 
test u nyomozás Makády Jánoi sz'mélyében dóri- 
telte ki s a búzát is meglalallák Mo nár István 
Honke zsámboki lakosnál a kert alatt a polvvában 
Mik.idy bciimerte tóttól, Mon tr azonban azt á1- 
lilja, bog/ nem tudott semmit a dologról A- 
ügyb.m a nyomozás folyik.

estik-í kisb ró S adón mull hó 28-án reggel 
S-hboy J >zief jegyző Uiijkü Andrásai midőn 

nv‘iv * hivatali) i, az h ló föuönyvön né »y di- 
rab k ílcsot t ilti l Ez feltűnt neki s nyomban 
inogkórdozte az ott a vó k sbirót Petrák Jánost 
E kérdésre a- Lthitóbig meg zeppent s azt 
mondta, hogy bilö-ók jár.>;k ott uz éjjel s mire ö 
gyertyát gyújtott, elfutottak. Azonnal hozzá foglak 
a víz igá atkoz és megállapították, hogy 6 ko
rma inrglipki', lrányz.ik a községi bíró fiók- 
jtból s a wertheim szekrény is mnngrongá'ta- 
titt. Ezt megállapítva a csendörsjghöz kii dtek 
melynek egy járőre a helyszínen megjelenvén be 
is vezette a nyomozást, melyek s órán kisült, hogy 
a betörő tolvaj non más, mint Petrák Jims ki 
éjjeli őrzésre volt berendelve. A tettes átadatott 
iu iigvészséírnolí

Varekedáj a majorban. Miszos Pál gödöllői 
forrás majori lakos mull hó 80án reggel össze 
veszett pajtásával Dénes Sándorral s azt egy 
visvi'lával össze szurkolta. A halálosan sebesült 
ez id ’ig kihallgatható nem volt.

Gyilkosság e vagy öngyilkohaág ? E czimen 
hozott hírünkre bagi tudósítónk értesít, hogy Zi 
hor-zky József 68 é/es bagi lakost f. hó 1-én 
dr. Téchy Gyu’a járás bíró személyes jelenléióhen 
bonczollák fel, dr. Andreánszky Jenő és dr. 
Sebőn Gyula törvényszéki orvos szakértők s a ha
lál okául fif'a.tást állapítottak meg, nuly valószi 
nüleg Önak»i8ztá« következménye. A szakértők o 
véleménye alapján a gyilkosság ki van zárva.

Betörés egy községházán, haszon f. hó 
5 én éjjel feltörték a községházát és elvittek on- 
nan egy vaspónzszekrónyt és 160 korona készpénzt. 
A nyomozás folyik.

Rövid hírek Betörések. A múlt hó 24-én 
Kikos Szont-Mihályjii feltörték K’szeli Jánosné 
szobáját, mig ő távol volt a híztói ■ onnan 9 
k) ona készpénzt s egész csomó értékes ingóságot 
elloptak. A betörök az ablaktáb'a ügyes benyo
mása után hatoltak be a lakásba s munkájuk 
gyikci’lott kezekre vall. A nyomozás ez ügyben 
ed lig orod.nónyre nem vezetett. — Múlt hó 27 én 
meg Péczelen törtek be Sánlha E eniórnól este 
8-9 óra közt. A tettes bemászott a keri'ésan és 
ellop >tl minden elvihotőt, legnagyobbrészt ruha- 
nemüoket, mintegy 100 korona értékben. A nyo- 
mozá< kiderítette, hogy o betörést egy Budapestről 
kiránduló csavargó kövt?tte el, ki — mint értesü
lünk — már el is f >gatott. — Betörök jár ak a 
mull héten Pirkner Ernő erdő tanácsosnál is Gö
dödön. Távollétóben álkulcs segélyével feltörték 
uz egyik szobát és onnan egy öltözet szürke ru
hát eilopt ik. A nyomozni folyik. — HcvvizyyörkÖn 
Gyetván Istvántól a múlt héten 27-én éjjel a 
kannából 2 zsák búzát 8J kor. értékben elloptak. 
A lopással Mártha Mihály hávizgyörki legényt 
gyanúsítják, ki aznap este ott járt Gyotváék ud 
varában.

Verekedések. Gödöllő ) az utóbbi időben is
mét kezd divatba jönni a duhajkodás. Alig két 
hite, hogy fényes nappal, délután véresre verték 
Tóth Gábor czipész segéd-.t az utczán. Vasárnap 
ismét véres verekodés volt. Az áldozat most Unyi 
And ás a kit Pohoradi Jánossal vivőit csa
tája u*án  a’ig tudott megmenteni az orvo i tudó- 
máiy. Három napon át élet és halál közt feküdt 
esakmrn eszméletlenül. — Id ?jo volna t-ilán már 
•m i l 'tékos hatóságaink (hiszen oly sokan vannak) 
••zyölemro méltatnák ez eseteket. A büntető fel- 
je.e ítés különben mindkét ügybon megtótotett.

Eltűnt háziúr. Sutor József budipesti hkos 
kl jelenleg a Munkás otthon telepen dolgozik, 
megbízta Varga Béla munkásotthoni lakatos mester 
03 háztulajdonost, hogy 240 korona értékű kerék
párját javítsa meg. Ez még körülbelül két bél 
mólt történt. Sutor azután — hiába várván haza 
kerékpárját, — felkereste a lakatos mestert. Leg
nagyobb meglepotéséro azonban azt az órtesüíóst 
!óíCr!° annQk házánál, hogy már két hete, n on 
•ittak. Azóta ollünt, de eltűnt vele a kerékpár is. 

A Csondőrség az eltűnt házlulujdónosl most or- 
sz«g-<zerts körözteti.

Ellenőrzési szemle. A nem tényleges á lo- 
n.i közöshadseregbeli legénység részéro az 

Imiörzési szoinle a következő helyeken, időben
sorrendben fog megtartatni: [Aszódon

i n * g y v e n d é g l ö b o n :
; ’• 6. okt. 1-án d. e. 8 órakor Aszód, Boldog.

’,0'"ony, Vorseg, 2. f. é. okt. 8-án d. 0.8 órakor
Galgahóviz, Hgyörk, Iklad, 3. f. ó. oki. 4-en

I

ASZOD óh VIDÉKE

?észére.OlínGröKdr'öal’I?flra’ Z,ftn,bok községek 

, 0 a ö 1 1 ö n a n a g y v e n- 
kor Oinv ' ° 'i/' é' Olit' 6‘lin d' p' 8 ór"’
f í 1 a,(!’ K8reP°8. Ktarcss, Valkó. 2 
Szadi V-7Íb 7.8 órjk01' riőtllUö, Mogyoród
^^. Vsz.thl.z'ó községek rérzére. 111 I?. K e 

!■ f é ok fi Lnd ‘ kQö “ M Mzil n á I

™n’\mtalé'ío'llénÖr'f“i

líSvB.ni Aepzcson re ízt nem vett
hé fő*  hsz"^ .lbU?U' M“ Tasári,0P és holnap 

búcsú Bosnvőn *i U' Vl >“ lllr<H kisasszonymipi 
szokott lenni0.' at" ■ Og ú,°ííl‘1<'.ttabb búcsúja 
re az nruia i“ ^esilyöi kogyhelyuck, mely-
össíeseriX b768;sl«vel egész Magyurorságbol 
tanusámt^n, “ “n "Í!’’ h'>gy ^‘“'“"kodásokkal 
ami ágot tegyen l.uvallásáról. A felvonulás már 

g'»;p-““.haton egész napon át tar őü s mÍÍ 

renge.eg n p van együtt Mária Besnyön.
őr link a’hám b°jörö. Jó csinált esendör-
Mkímri s é'?k'riWt‘ a m“sl“ná‘tnn Pé- 
29 é , ,vP a'? Ievfl ‘‘c'ö'-'-’sok lenesét. F. hó 
koía rXl'a SZ i\?yi E "il p6czeli lakó házában 
bkon .sz'‘ l3zt'’163 ’égett nyi'v“ v0,‘ ab-
bkon át bemásztak s 11 drb. ezüst kanalat s 1 
dftraL hnk°rtartÓt ’ 1 höm6rat ellop'ak. A cs-en- 
Béa í.ínn 8by0niOZ<l’U'án elfjgta Bmchner 
látgy írat°“v !b M egyÓn'’ kÍ"é' '”Cg ÍS ,alá!tak “ 
97 ón V; 1b ás során bei merte, hogy aug. 
s sn il 4 é ' ránÓ7|Ó1- j,,li 18 ál R;z Da’id“éÍ 
. aprít 4-é.i Határ János s az izr. hitközség há
zán elkövetett betörés, és lopá; oka is ő követte e'.

^Íistill Sde
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN, Váczi-utcza 460. szám. 4 + -^-+

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vajy fényezett d áfából, 
kisebb-irigyebb méretben Szemföddek, virágok, szalagok, sirkO3zoruk, v.aszgysrtyák. 
Szobabehuzások, ravatal-felállilás. a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott h dottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtalik.
t®- Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek.

AIAGYAK ROKONA
GYÖGYSZERTAB Gödöllő, postabelyeg kelte.

T. ez .

Van szerencsém szives tudomására hozni, miszerint 
helybeli gyógyszertárammal kapcsolatosan :

SZIKVIZGYÁRAT

rendeztem be, mely nemcsak szorosan vett és a törvény ál
tal is előirt egészségügyi szabályok- és rendeleteknek 
felel meg, hanem föl van szerelve a modern technika leg
újabb vívmányaival.

A Vegytiszta-szikvi zet folyékony szénsavval gyártom 

és szabályos vízszűrőt is alkalmazok : szóval nem kíméltem 

semmi költséget, hogy a t. közönség legmesszebb menő igé
nyeinek is megfelelhessek.

Midőn tehát b. bizodalmát kérem, nem mulaszthatom el 
figyelmét még arra felhívni, hogy szikvizes üvegeim, gyógy
szertáram ozégével vannak ellátva.

Kiváló tisztelettel

S z e n t m i k 1 ó s s y Bél a.

8
Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy 

a Ferenci József keserűviz valamennnyi hasonló 
vizel, tartós hashajtó hatása és cml lésre méltó 
kellunos izénél fogva, már kis adagban is tete
mesen felülmúlj i. Kéijünk katározoltan F emez 
József keserüvizet.

Ingyenes dlszviü ajándék. A ki o csínét el
olvassa, akaratlanul is Amerikára, a képtelensé
gek házájára gondol. Pedig ezúttal sokkul köze
lebbről, Budapestről kél szárnyra e hír. A Pesti 
Napló, Magyarországa.ik e legrégibb, pártoktól éi 
klikkektől teljesen független, szabadé vü és szó- 
limonió nap lapja lepi meg vele karácsonyra 
ákavóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — 
lett Zichy Mihály Albuin-ot. E vulóban érde
kes és nagy irodalmi becsesei biró müvet — 
melynek az Athonaeu in kiadás íb m megjelent 
eredjtijo 90 koronába kerül — a Pesti Nap'ó uj 
kvart kiaiásá'jan karácsonyi ajándékban meg
kapja a Pesti Napló minden állandó e őfizelöje.

N Y I L T T É R.‘)
t

Fájdalmas szivvel tudatom, hoxy forrón sze
retett mostoha anyám özv. Baloidi Vilmosáé szü
letett Vajkay Ilona néhai Balogh Vilmos ministeri 
tanácsos özvegye f. é. szeploniber hó 
szenvedés u'.án éleiének 84-ik évében 
jobb létre szenderillt.

Szabó

•) E rovat alatt közlöltokór nem vállal 
szerkesztő,

2 án rövid
Budapesti)

B Gézi.

felolősógot a

renge.eg


4 ___________ ____________________________

2IO(ikb. 902.

1 [irdetmény.
A kereskedelemügyi m. kir. ministől- 

ur folyó év augus/hishó7-éii kelt Ü Í094 V. 
902. számú leiratát a. ni. ú. v igaz.'i.ló- 
ság.i állal tervezett a pás I i uj kaviej 
bányaiéi kevezi- -emlő szárin vágón. c.:él,<i- 
ira szükséges tniilet megszeret-belese ér- | 
dekében kisajátítási eljárás rendeltetvén ■ 
el, 1 levesvármegye közigazgatási bizottsága | 
az 18'81.évi XI.1 tcz. 33-szakasz érteimé- ; 
ben az eljárás foganatosítására a pásztói I 
vasúti indóházhoz, 1902 év szeptember hó - 
4-én délután 3-órára helyszíni tárgyalást j 
tűz ki s a kisajátítási bizot-s; got : Med- 
nyánszky Sándor m. t. fő-ügyész, mint . 
elnökből Kolozsváry Liszló és Kaluzsa 
Kálmán tagokból és dr. Vass J nos vm. I 
aljegyző, mint bi oltsági jegyzőből ala-I 
kilja meg. |

A kisijálitandó kerület Pásztó község | 
határában fekszik az oltani 1797 sz. lelek- 
jegyzókönyvben, özv. Zay Imriní 72o sz. j 
t.elekjegyzii'iönyvben, a p tszlói szent Cbtv.-a | 
Kadicha, 1226 sz. lelekjegyzók"iiyvben | 
Grünbut Adolf tulajdoniként Vali felve: e. [

A kisajátítási terv és összeírás oly | 
felhívással adatik ki l’ásztó kézség elöl- j 
járóságmak. hogy azokat f. évi augusztus 
íió 18-tól szí pti-mber hó 1-ig terjedő 15 I 
napon át közszemlére (egye ki, e hirdet- I 
meny tartalmát a behi szokáshoz kép-st 
tegye közhírré s ezeknek megtörténtet iga- ; 
zoló hivatalos bizonylatot, valamint a köz
szemlére kitett iratokat a tárgyalás alkal
mával a bizottság nőkének szó g íllassa áh 

Megjegyeztelik 1. a bizottság akkor is 
érdemileg határoz a kisajátítási ár felett, 
ha az érdekeltek közül senki sem jelenik 
meg.

2 a tárgyalásnál jogába n áll min
den telckönyvi tulajdonosnak a kisajátí
tási terv ellen s mindül telekönyvi érde
keltnek a fel ij.inlolt ár ellen felszólalni s 
kifogásait jegyző könyvbe vélellni

3. ezen jog érvényesítésének elmulasz
tása az 1881 évi XLI tcz. BO-ik szakaszába 
megjelö l jogi következmény. kkJ jár.

A hirdetmény egy ízben a Budapesti 
Közlönyben 3 ízben pedig a tiltván és 
Vidéke ciinni lapban közzé téteti;:.

Miről ain. á- v. igazgatósá-ga, a pásztói 
állomás főnöke, Mcdnyánszky Sándor ml. 
főügyész, Kolozsváry László Hatvani, Ka
luzsa Kiimán pásztói lakos, tölv. hatósági 
bizottsági tagok dr. Va s János m. aljegyző, 
Pásztó község elöljárósága s általa özv. 
Zay linréné, a Chevra Kadischa egylet, 
Griiuhut Adolf értesilletnek.

i » 
s fit 
w »
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| ASZÓD ÉS VIDÉKI-

Eger, 902 augusztus hó 13. 
Dr. Kálluy s, k. 

főispán.
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w Hitka alkalom-w 
nyomtatványok beszerzésére I

Tisztelettel hozzuk a n. é. közönség .-ziv< < tudomá
sára. hogy Gödöllön, az ,,Arany Sas" házban l< vö, korsze
rűen berendezett —l: ------------------------ "

érák mellett k‘‘szit uik :

i® könyvnyomdánkban 
az alant felsorolt nyomta1ványokat a következő ölesó

1000 ,. .. nvolezadré'ü . . 't r CO
1000 ., körlevél negyedrétű . . . <1 n —
1000 „ nvolezndrétü , . 4 n CO
1000 „ levelezőlap............................ « n — ..
100 drb. jó minőségű névjegy . — kor 80 fill.
uo „ eljpgvzési értesítés . . l .. 20
100 „ lakodalmi meghívd . . 1 N 20
1000 „ levélpapír ezégnvautóssal • ő U fii)
1000 lovéll'ül it.-k • 4 n 40
1000 „ számla, negyedrétű . . (•
1000 iv ügyvédi, jegyzői. pónzlnt< zeti vagy bármilv

szövegű ivomtatvány legfinomabb feli ■r papiron 10 kor.
Mind' nfvle nngyolili szabású nyomtatványokat is

rendkívüli olcsó Árban készítünk.

Kiváló ti-zf< 'eltel

,.I .i-zm'-I >< • I••-!<<■»i iv\ 11 \ < >i11<let
Gödöllőn, ..Arany Sas"-ház.

Németnek Eács.

Három i vi T 
Írásbeli 

jótáll .i s I- - - - - - - - - .eMagyarnak Pécs.
--------------------- a
Nőm tetszőéit 

a pénz 
vis«zan(l iiilc.

Schönwald Imre
látszórész.

ÍV
ékszersyáros, órás ó

pécs.
Ne küldjük pénzünket külföldre I

Hazai |>arunkat f-lömózdi.ó czógemnól mind nnoiuii arany < < ezüst láiyy ik, órák és minden o sznk- 
mába vag.> czikkek sokkal ootó'iban, Joliban ós msgblzliitobb.in szorozliotök ba, miatti külföldön.

o- •*>

Vnlő.li 1 í kar. a.
rom1 óra frt I I

Egviincz f< tb llfl

H kar. aranv per-ét gyűrű 
frt (i.80 

l’i aram hó! 0 kar.
frt 35) 

D<>uble arany fi t 1.50 
Mértékül elegendő ogy 

pnpirszallag.
Ugyanaz e

Va'ódi eiQit páncrél óralánezók 
fémjelzéssel

i-.-nim • ulvl-an ff 1.20 
iamin sulvhan frt 1 
min stilvhan fi t 2.20 
i.itblil Mllvhail fit y.fíO 
■ amin ulvki’i frt 3.25

Valódi 14. kar. arar.ylánczok 40 fé o 
divatos mintában.

:r súlyban frt j0 g
fr. mirhán frt. 30. - 50 g

SO gr. súlyba i fit 3

Egy 25 grnnnno 
mos köves lűgL'fléií v<

Kagy képe& Árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik' Valódi ezüst rém. Óra 
frt fi.— 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi (>zü«t ankre rom.

#.........dupla fedéllel frt 8.—
Piux-lili *.» fit. I L'v.’.nez arany szeg. 12 fit — Tula ezüst ankre ram ni. diip'a led'llcl 12 frt. Valódi 

li kar. arany ankr-1 i ént nl >ir óra '2 í- frt. — Dupla f<déllel 35 írt'

^(5 »

PÉNZ

kölcsönök leggyorsabb és legolcsóbb eszközlése

házakra, földekre
4'/s %-os kamat nelklt 50 évre is Kizárólag utólagos jutalék-fizetés ellenében, 

ujyszinlén köz- és magántisztviselőknek, katonatiszteknek, kereskedőknek, 
iparosoknak és minden hitelkép s egyénnek diseréten eszközöl hi'elt

Somogyi Bankiroda
bej. ezég.

BUDAPEST, VI. kér., Próféta utcza 5. szám.

(Válaszbólyeg csatolandó).

IIamJA I 5000 hektoliternyi legjobb minőségű hibátlan hordó minden nagyságbannOlQO BiuilúS i ^0 hektoliteiig — hektóliterenként 1 frt tO kr. — 2 fit fiO krig

Li n rl m n -i a r M i h I vendéglősnél. BUDAPESTEN, IX, Angyal-utcza 2 sz. inumayerminaiy, (a Mester utcza ia;Mny

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


