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Az ánirészlctügyékről.
Kereskedelmünk egyik fallyu-hnjlásál 

végre megnyerni készülnek. A részlelüzle- 
tek kőiül szokásos szélhámosoknak és lel
teden kufárkodásoknak véget veinek. Az 
igazságügyi minis rter erélyesen kezébe 
vette ezt az ügyet s hogy nem az elinéh t 
szürke felfogásaival keresi a megoldást, 
bizonyítja az a körülmény, hogy a napok
ban szaktanácskozást hívott egybe, melyen a 
kereskedelem és ipar képviselői, tehát gya
korlati féiíiak is részlvettek.

Valóságos kórsággá fajait már a r.'sz- 
ietüzlet mai állapotában ; a szegény embe
rek szipolyozójává, a szükségbe jnodak 
zsarolójává vált. Látszólagos megkönnyítés 
mellett rendkívüli terheket rótt a népre, 
amely szűk anyaji viszonyok közt élvén, 
nem adhatott egyszerre nagyobb összege
ket a szükséges czikkekért és kapva-kapolt 
az alkalmon, liogv a nélkülözhetetlen tár
gyakat apró részletek fizetésével szerez
hesse be. Emellett persze tnlságosan ma
gas árakon juthatott csak a szükséges dol
gokhoz, de megvolt annak csábja is, hogy 
felesleges czikki kct vásároljon, mert hiszen 
a csel ély részletösszegek fiz.etése könnyű
nek látszik. Hogy ez az eljárás nem egyéb 
burkoltnak is alig nevezhető áru-uzsoránál, 
az az első pillanatra látható.

A részlelüzlettel foglalkozó kereskedő 
nagy koczkázattal dolgozik és e koczkázat 
biztosítási diját a ti‘ztességes vevőnek kell 
megfizetni, aki az áruért, annak értékét 
tetemesen meghaladó, sokszor kétszer-há- 
romszor akkora összeget kénytelen adni, 
ha az összeget azonnal készpénzben le 

nem teszi. Ha már most tekintetbe vesz- 
szük, hogy a tisztességes vevő - ha mind
járt apránként is — a valóságban gyakran 
értéktelen czikkekért nagy összeg I lizet, 
röglön szembeöllik az egész élj rás er
kölcstelensége.

Mig az uzsora vétségét már régóta 
bünteti a törvény, addig a részletüzleleknek 
mind-e mai napig szabad folyást engedtünk 
amin méltán lehet csodálkozni, mert a do
log természete szerint az uzsora-törvényt 
nyomon követnie kellett volna az árurész- 
letügyek szabályozásáról szóló törvény élet
beléptetése.

Immár végre ezt a dolgot is rendezik 
s ezen csak örülhetünk. Am nem hall
gathatjuk el azt az aggóddminkrt, hogy 
a rendezéssel együtt m igát a rész'etüzlelel 
is teljesen lehetetlenné fogják tenni. Ez 
pedig nagy hiba volna, mert, a részletüzlet 
ha egészséges mederben folyik és vissza
élés vele nem történhet vagy ha történik, 
súlyosan megtoroltálik, valóságos áldás a 
népre, mely ily módon könnyebben fedez
heti szükségleteit.

A legjobb kulcs, mely a kérdés helyes 
megoldásán vezet, az áru érlékét venni 
alapul. Vagyis a törvénynek pontosan meg 
kell határoznia, mennyivel többet szabad a 
kereskedőnek részíellizelés mellett az áru 
lényeges értékénél követelni, más szóval 
mennyi kamatot fizet a vevő azérl, hogy 
a megvásárolt czikk árát egyszerre le nem 
fizeti.

Ha az uj (örvény alkotásával ezt az 
elvet tartják szem előtt s a törvény rész
leteit e szerint szabják meg, ugy olyan in
tézkedést fogunk vele nyerni, mely a gya
korlati életben ign üdvös hatású les'..

XxrrÁT.s.:tö.séf/ rs K iado/i i rutai: 
l Aszódon. Grosz. S. pupirk« reskedúaében.
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I G(J fillér. Klöfizetöinkiiek nnj’v árkedvezmény.

Természetes, hogy együtt d mindama 
I csalafintaságok is, melyekkel a részletüzlet- 

kereskedők eddig éltek, lehetetlenekké té
tessenek, még pedig nemcsak akként, hogy 

| a csalások utólag inegbüntellessenek, ha
nem már a részlet üzletek megkötése alkal- 

I m ivat ne lehessen a vevőt becsapó'.
így a rései tfizetéses vevők, kik leg

gyakrabban a szegényebb néposzlályból ke- 
i rülmk ki s a kereskedőktől nem igen fog

nak ezután részletfizetésre egykönnyen 
i árut kaphatni, az uj törvény életbelépleté- 
I sével nyilván tartózkodóbbak lesznek a 
i különféle kereskedők mézes-tnizos kiszol

gáltatásaival szemben. Ennek meglesz az 
a prak'ikus nemzetgazdasági haszna, hogy 
a nvomas tó helyzetűi k a takarékossághoz 

I szoknak, amennyiben készpénzzel vásárol
nak majd, mert addig valahogy nélkülözik 

| ezt vagy azt a tárgyat, holmit, mig a meg
engedett határokon belül, félrerabolt fillé- 

I rekből ki r ém kerül a vásárolni szándé- 
i kozott portéka arra. S igy a kamatokat, a 

kamatok kamt íjait megtakarítják azok meg
maradnak nekik.

Irodalmi törekvések.
A Petőfi-tár.-aság legutóbbi nagygyűlésének 

egyik kimagasló momentuma a vidéki irodalmi és 
művészeti körökre vonatkozó tanácskozás.

Szó van ugyanis arról, hogy az irodalmi és 
művészeti mozgalmak együttes működés eredmé
nyei legyenek s óképpen közös munkásíágot fojt- 

| senek ki. Hogy ezt elérhessék, azt az indítványt 
lelte Pékár Gyu’a. hogy minden fontosabb moz
zanata irodalmi gyűlésen a vidéki irodalmi társu
latok és művészi körök képv se't- ssék magukat 
kiküldöttjeik által, akik részlves/jiék ugy a tanács
kozásokban. mint a dönUsi klum.

T A 1< C Z A.

Vallomások.
Hideg világ van olt künn. Fu a szél. 
Szemombo köny szökik, azivem remeg. 
Maradjunk itthon, lásd, oly zord a tél 
S irigyek és durvák az emberek!
A tarka élet nem való nekünk, 
Nőm jobb-o suttogásom hallanod ?
Elöltünk játszik édes gyermekünk 
b nyakamba kulcsolódik két karod.
Feledjük a hiú komédiát,
Mely földi létünk piaczán folyik: 
A félhomályban hadd ölellek át, 
Elálmodozva késő alkonyig I
Lámpát ne gyújts, szobánk sötét legyen I 
Én látlak igy is, lelkem napja te!
Szemem a mindonségben látható ?
Hunyt szemmel ériemén varázsodat; 
Szeretnék maghalni, boldogan,
A mig fölöttünk ez a pillanat
Nyom nélkül, mint egy álom elsuhan.

Az éjben.
Mind, a mit éroz. a szived 
Haljon meg benno bilincsen, 
Mint dallam a tört hegedűben, 
A mélynek hiirjit nincsen.

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVÍZ

Ha fájdalom ér. ha öröm.
Maradj egykedvű, néma;
Más sobaio hallja szavad,
Csak az éjszaka néha.
S kOnnyet, ha szived teli van már,
Méla kesergő I
Menj ki az ójbo : mogért a homály, 
Vigasztal az erdő.
üorn'j lo a hű anyaföldro
S bánatod enyhül,
Harmatos áldás pereg lo reád 
Lágyan a menybűl.

Iiiidiiyánsxl.-y Gyula.

Füst.
Egy pápaszemes tudós, a ki német volt, te

hát alapos és hosszú hajú s o mellett sok min 
donro iáért, a múltkoriban kiszámította, hogy 
évenkint mennyi dohányt füstöl el a tisztelt em
beriség.

Az eredmény kilókban egy rettenetes hosz- 
szu számsort telt ki, a mit alig tud az ember 
kimondani,

Az emberek azonban nem csak sokat do
hányoznak, do sokfélekópon teszik is ezt. A do
hányzókat általánosságban báron fő csoportba 
ősz'hajtjuk, vannak a kik pipáznak, a kik sziva
roznak és a kik czigarclláznak.

Talán fordítva kellett volna mondanom, az 
ember először czigarollázik, késő jb szivarozik s leg
utoljára tér a pipához.

A czigarelta az unalom, a szivar az élvezőt, 
a pipi nyugalom füstöld szere.

A czigarelta az ulczáé, a szivar h társa
ságé, a p pa a e aládé,

Legkönnyebb a czigarelta, a leg'zlésesebb a 
szivar, legkényelmosebb a pipa.

A czigarelta gondüzö, a szivar a mulattató, 
a pipa a jó barát.

A pipázó emberiség sok fajra oszlik !
A kávéházi pipázó valóságos zsarnok, az 

otthon pipizó családapa valóságos belőle. Amazt 
a pinézórok rettegik, emez a feleségétől retteg.

Az pöfékel, e< szopogat. Amaz egy-egy egész 
asztaltársaságnak a levegőjét képes megkéső: iteni 
— emennek a szegénynek még egy pár fehér 
ablakfüggöny is mcgkosciili az é'elét.

A szivarozók száma a czivilizáczió s a kul
túra fejlődésével arányosan növekszik.

Itt már többféle species talállniló.
Van, a ki elölt nem is szivar a szivar, ha 

csak nem staniol köpeny burkolj i gyöngéd tag 
jait, vagy legalább vitézitől}/ ne.n díszíti dagad > 
keblét.

A mint kigöngyöli finoman, gyöngéden, a 
mint megropogtalja óvatos szerettei, a mint ajkai 
közó viszi lassan, vigyázva, - a mint n eggpijl j; 
ügyesen, hogy egyenletes m fogjon lángol, oh, <• 
c.-épa művészet, csupa tudomány. A termet ki 
egyenesedik, a mó l m^gfe-zü1, az a réz hi/> 
komolyságot vesz fel és a mint az első kék fii-'- 
karikák illattal töltik be a levegőt, mennyei kéj- 
érzel lüktől végig minden idegen.

Ezek a szivarozás művészei.
A közönséges szivarozók azután igen sokfélék. 
Vannak, a kik világos ós barna szivart szív

nak s a kik vasár- és ünnepnapon jutnak ehhez, 
a gvönyf'ri'tghez. van a ki szipkába rakja elő.

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes 

hashajtó szer —«
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Magáról az indiivAny fölötti határozatról nem | 

akarunk ezu'.tak szó ani. bennünket csak az eszme 
életrevalósága és előnyős volta érdekel. Ha pár
huzamot akármink vonni a fővárosi é< a vidéki 
művészeti törekvések közölt, bizony tapasztalhat
juk, h ogy B.i l ipednrk megvan a sajit irodalmi 
elrlc, amely edd'g< lé megközelitholcllénül zárkó
zott el a vidék elöl.

Ez elszigeteltségnek az ldl a káros követ
kezménye. h P'y miala’l a n üvászo'ek középpont- 
j; bán n.cg volt az élet, megvolt a közönség és 
mig.'t't a. munkák dv és a t-ik r, mely a buzgal
mat kisci tr: addig a vidéki írod ilmi társaság >k 
magukra hagvaiva. vsak a helyi éideklödés áltul 
buzdít itva d g ztak, munkálkodtak — a sikerts- 
Icnség homáljlibán.

Farad i.’.m.k-al n-:n kísérte és nem is kísér
hette siker, mert ne n v >.l meg az egységes iro 
dalmi élei, mely hivatva lett volna az eszméket 
diadalra ju l.un . Mar tegi axiómája a közéletnek, 
hogy a Imi amisen összetartás, ott nincs a mun
kának sditre.

Hány o^ész égős es'.mo jutott már igy « 
meg-emniHÜ rs f >rgatag; ha, csupán azért, mert 
nem volt uő a Liviimhez IS hány káros követ
kező.éinii hal.nozat került már az irodalmi közé
letbe, mert min volt, aki felvilágosítást adjon 
azokról.

Teljesen eltévesztett azon fölfogás, hogy a 
fővári si irodalmi lársu alok nélkülözhetik a vidék 
Irssen lüktető i.odahni éleiét bennállni, fennáll
hatnak ur'un a fővárosi irodalmi társulatok a vi
dék hozzájárulása nélkül is, d.» ki sínyli mog ón
nak káros következményeit? A vidéki irodalmi in
tézetek Lián? Oh nem! Azok tovább működhet
nek kitti ölt feladatuk eléréséért, elveikért, hanem 
megsínyli irodalmi életünk fejlődése a tóvárosi 
irodalmi kötök rideg e.znikóioltsAgát és közönyös 
■égét.

A Pe'őli-'ár-uságé az érdem, hogy az esz
mét megpendítette b ozá la) jelezte azt az uj úti
rányt a közös működés felé, amely egyedül alkal
mas diadalra vezetni a közös akaratot és közös 
eszméket az irddalmi éleiben.

A tizennyolc/. d k sztzad vége felé irodal
munk még I ölt ső^énen i ingott, ekkor állottak alő 
az iicdalom korifeusai, akiknek hervadhatatlan ér
deme, ho;y Öna ló, nemzeti jeli gii magyar iroda
lomhoz juiotimk. Számtalan példával bizonyít
hatjuk, hogy u;y e korifeusok, mint irodalmunk 
egyéb hé oszai túlnyomó részben a vidék egész
ségei levegőjében nő.tok fel s mindig megő’Ízlik 
és i: üködoítHön viseltek a nemzeti jel eget.

A fővárt.s téri e.ig< dh -l az idegen hutások
nak, ha ezáltal a magyar Géniusz ellen nem vél; 
ho, y pétiig i z ellen ne vétsen, szükséges, hogy 
cl ne vonja magát a vilik egészséges gondolko- 
dáMnó.’j.u ak. zamatos, lő-gyökeres njolvénok ha
lasa alul. S h gy nemz ti irodalmunkat egészen 
at ne hassa, m g ne ron'su a főváros löbbé xo- 
ve>lé idegei szerű befolyása és irányzata, ezért 
tartjuk hülyéi.valónak a vidéki irodalmi köröknek 
tjl. ü cr n kezeset a fővárossal.

Egy szebb kor hajnalhasadásnként üdvözöl*  
jiik az c.-zmól s újra latjuk felelevenedni Kazin
czy ék ktrál. a mikor a nemzet minden zugából 
vállvetve küldötte*  a nyelv reformálásáért s épp 
azért kísérte áld.V munkájukat, mert közös buz
galomnak, ornyadetlen szorgalomnak, lángoló ha- 
ászért telnek vo.l a iziEölle.

zör a becses tekercset és ki péppé rágja fogai 
űzött.

A iralik 'erméki i közölt legkapósabb a vir- 
inia. Es ez n gyón érthető.

A (Ebi y á« harmadik és egyre nagyobb 
rl hódító neino a czigarellázás.

A czig -n tlá/.ók is sokfélék. Vannak tokos és 
knélmli, trank és saját készítményü czigaretlá 
k, olégulelt, boldog férfiú végszükség esetén 

<ar csupa il.ilósp.tpirt is elvezettel tudna végig 
stölni.

A ki maga l.ó ziti czigarotláit, az gourmand, 
ki válogat cs l.mi/al. a sodrásban azomkápráz- 

-tó művészetet produká’, a saját készítményeinél 
.bbul nem isim r és a bajrsza állandóan le van 
erzsclve, ine;t addig szívja czigarolláját, inig csak 
z ajkait iuo; nem pnr/.seti.

Végül talán szintén a dohányzók közé soroz
atnám azokat a luvaszkoru fut il urakat, a kik 

ookrok árnyában nádpá czát szivaroznak. Nem 
mondok róluk semmi rosszat hiszen legtöbbször 
cppe.i azzal bünteti ök d a világra Uúgycló bölcs 
gondviselés, a mivel vélkozénok.

Mit integetsz . . .
J/.f inbgetsz halvány fényű csillag,
S:.rcng viligod nem fley nelem,
Örök tiií-l.b a lángoló napok
Viligühatjdk csak meg éjjelem.
Jíiába int sugdroi hittaton,
Kihall f elvemből régen a remény, 
Jhigyopj! ragyogj! már nem Ibseik neked, 
Tudom hogy eny m nem vet t a fény.

Horváth Vilma.

HETI KRÓNIKA.

Jelenet a M ?nyország
ban.

Tudvalevő, hogy néhai jé her- 
c/.cg Urassalkovit ' szerette Gö
döllőt. Azt uradalma u) öngyé
nek t kintette, érdeklődött iránta. 
Ezen érdeklődését t idva saját 
kfilűa munkatársunk feker«sle 
a kegye’mes ural a mei y r-zág*  
l>an s a követk< z.ö p.irbosz.ed 

'e k’dőtt ki közöltük

uj. sztcndól kegyelmes u a n I 
mar liz napul.

m 'i vors/ágl a í 
nem késő

l'n Boldog
(5 E késeit
En. (Cscdálko/vu ) Hat a 
Lalcn láváim. — de s •baj. még
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Ö L’gf látszik járt iskolába, mire; köszön
hetem. e s erői e-ói ?

Én Híreket hozl; in kcgnolmes mink Gödöl
lőről, 'larl tudóin, hogy érdekli, aztán meg . . •

Ü. X s . . .
Em E *.  az egyetlen n ód, hogy me y< r>záybn 

csak p :r peleire i< bei.ézh-*  sek tetszik tudni a 
riport rck mind p ko r ju imk.

Ö. (Nevelvi.) Ez }t./. Tetiál mi ui>ág az én 
kedvel' faumb-.i!, rég nem jártam mar hihétos 
jobb.iuVnim közt.

E ’i ll.it im.nl puezről porezro szépül, c ino- 
s <1 k Gödöllő. Mire Kegjcmus Ur feltámad, egész 
Csino-- vArobl fog találni

Ü. Etmrk ig-.zán örülök, szinte s'.crolnék már 
fgltámndti' . . . s mm k köszönhető ez a szépü és.

E'i. .A szépé’/oli bizottságnak*
() Mi élő c u l bo. ár i z?
Éi E^v o'vnn egyesület, melvnek az a fel- 

ada-a, hogy'Gödül öc ine^szt piise. Viilanyvilágbás, 
hidegnyógyin ózet, lóversony es parkírozás. Ezek 

főbb ezé jai.
0 S a lép?
Én. Ah! ki gondol ma a népr?. A fő, hogy 

szem Iá-són szépet, a bizottság szépdi es izé
it és a hiányt ... a rz gény- 

Apésiet. Bo kell takarni nyomort,

a

a
pi'geli a nyomort 
sógot. Ez is s 
mert ár*.  a Rzépéj-zetnak

ö. (Sóhajtva ) Szegény falum ! Eszembe jut 
egy jobbágyom, l.in.-k sirjara kővetkező vers volt 
Írva :

,Egvsz r volt egy koldus
A ki éhen hala,
1 Iár gyönyörűséges 
(i y é n n1111 k ö v e v a I a. “

Én. Pompás sirvers. Ez lesz a Gödöllő sorsa is. 
ö, Mondjon vidámabb do’gokut
Él. Van egy niA-.ili binolLAgunk is: .A Po- 

Kfi-szobor bizottság. Mi n fallftaud kegyelmes 
urain lesz Pelt.fi s'obra Gödöllőnek.

Ö. (Mosolyogva.) B:ir már láthatnám.
En. M >,t gyiijiilnk folytonosan, kunyhóban, 

szalonba, zsírói é i. Pc öl'i szoborra eszünk, iszunk 
ii'szmik és tánezolunk. I)» azért nrbozen ni-gy a 
gyűjtés, linó egy tiszta f-hér lap. Ez egy aláírási 
i Ép ilyen tiszta és ép ilyen fehér a többi is. 
ltn mélluzta ik u'éiiui. A földön már ugy sóin 
fog az ember áléiról.

Ö. Hét nem ludjn, hogy minden vagyonomat 
ti földön felejtettem.

Én. Pardon I (Mosolyogva.) En nem fogom 
annak idején a földön felejteni vagyonomat.

Ö. Miéil ?
Én. Azért, mert nincs, nem i« volt és nem 

is lesz.
Ö. Ne személyeskedjék. Tud még több új

ságot ?
En. Igen ; a „Gödöliö és Vidékét**.
Ö. Milyen újság az. Sok jót hallottam már 

i róla.
É.i. (Szerényen). Szerénységem tiltja fölein', 

mert kebelbéli vagyuk.
0. Akkor menjen vissza kebelébe,
Én. Igenis. Jó napot I X,

Petőfi hangverseny és bál Aszódon.
Az idei aszódi bálok sorozulát fényesen nyi- 

lotlii meg o hó 4-ibéu a PelcE o-lCly. Sikeréi 
I szinté eloro Li/lo.-ilo 11 a kél óv előtti Pcti.fi bál 
j melynek ji hiro, elő le járt.

N gy és válogatott közönség gyűlt össze az 
aszódi nug. vei dóglö h rmoibo s hallgatta 'égig 

‘ az ig> záu mii.dt ii tol intőiben növés*  i színvona
lon álló hiú gvorseny t. melynek lefolyása igy 

I történt.
7(. má » Margitka k. a. és Korschn r Idvdu 

k-*zdl*k  m«g. E )i,.-c'm.’r l lváii „U.híús kél levél 
körüi“ ez mii ügyes dialógjával a hangversenyt. 
G < d di-unk kel őit P>omán M; r, i ka megl pü *n  
üg\(s játékát. E^é-z < lőadása változatos volt, rend 
kivit i ügyességgel oldo tii meg szo-t p-'mok nehéz 
forduluiuil, ugy hogy ul g isn.c.íübk rá ez el ö 
jel nel upac a kodó, iz -rrny hajadonírn «. máso
dik rt'sz temperamentumos, szilaj hányában. Nem 
kevesebb climriésíd kell az< Inunk Fonchner 
István j.dékáró , km. k minden mo/dululán nagy 

! gyako la' I u.-zoll, s h lás szerepé :öl semmit ki 
i aknáz Uhuul non hurvot’.

A útin Kr.inst Emma k. a. adta elő zongo- 
I rán I.'sft Ecrmee XI | rapszódiáját, i.agy őrével 

sok helyűit kápráztatóan. Finom játékát gyönyör
rel hal'giitta és viharos tapsokkal julalmazlu a 
közönség.

Majd Zsadányi Armdnd hegedűművész ját
szotta Henri Vieuxtfmps „Air varic“ ez. müvét és 
Bihari .Primalialis magyur' -ját saját átiratában. 
A zeneszerző művész hatalmas játékát régebbről 
ismeri már az aszódi közönség, de azért újra meg 
újra meglepett most is. mint mindég, mély felfo- 
gasa. s/.ivh. z szóló ereje és bán.n alos prec/i/.i- 
tási. Vajha gyakrabban hullán k müvó»oiét, 
vajha ne vonulna ugy vissza magányába, a zené
jében gyönyörködni vágyó közönség e.öl I Játékát 
firo iia:'. s nagy gyakorlottsággal ki.órte Krausz 
Emma k. a.

Ezután K-rschír Sándor szavalta el „Nóvle- 
h n Kis" czin.íi hangulatos szép költeményét a 
tőle megszokott igazi érzéssel.

Etdc'yi li-tcő czimbalom művész lépett 
esu’án az emelvényre, hogy llúzsávölgyi kesergőjét, 

R *p  ilj feidíó net. és egy magyar ábrándot olyan 
biavuros művészetiéi adja elő a milyet czimbal- 
iron még 8(.’hn soha sem halloitu <k. A közönség 
visszafojtott lélekzcltel hallgatta amint a víba.i 
erejéből a ize iö lágyságába ment át, amint jáló- 
kán-k finomságásói hinni sem hkurluk, hogy czim- 
bhlmon játszik. Játszót' a művész valósággal hul- 
galói szivének Imrjain is.

Utál a Kobiliez Emma k. a. játszotta zongo
rán Chopin Bal ada Hl. c. művét bámulatra méltó 
finomsággal, rendkívül kilejczőon. Hálás figyelem
mel hallgatta a közönség az igazán művészi elő
adást. mely ezt a magasan klaszikus zenét közel 
tud a hozni hallgatói szivéhez.

Mtijd kitünően szervezett férfikar (Tenor I. 
Boll i Lajos és Chugyik Pál, Tenor II. Háncsok 
Gyula és Bo!di< János, basso 1. Krenko István és 
P«rényi Rezső, basso II. Fejérkálhy József és 
Slraub Vilmos) énekelte el Zsadányi Ármándnak, 
ll'yés Bálint szövi gére Írott ^Bordái*-át.  A ^kar 
nagy erővel, kitűnő összhanggal emelte érvényre 
a bordal remek részleteit. A közönség tomboló 
kívánságára a szerző maga dirigálta a dal ismét
lését s szűnni nem akaró taps volt érte a juta
lom. A kardalt Kobiliez Emma k. a. kísérte mú- 
vés/i'og megfelelően emelvén a hatást. A szerve
zés Bolla Lajos gymn. igazgató ur gyakorlott ke
zét dicséri.

B/fejozte a hangversenyt gróf Zichy Gézá
nak „Zách Klára" czimű műve, molynik kezdetét 
és végé' nem kevesebb lökélylyol a férfikar éne
kelte, h a balladát magát Forechner Sándor szó
lóénekkel dalolta végig.

A hangverseny után szunot volt, s majd 
mindjárt kezdető.n nagy jó kedvvel kezdődött a 
láncz. S ez a jó kedv uralkodott végig. (Messze 
vidékről jöttek a lányok, s bizony, bizony nem 
sajnálták meg. Soha anyi buzgó tánczO; fiatalem
ber együtt mai nap*ág.  Do tán nem is annyira 
ö rajtuk mull, másutt talán ők is cda álltuk 
volna a tarom közi póré s bámultak volna fanyar 
mosolylyal, összefont karral : de lobot is az, ahol 
ilyen szép asszonyok, ilyen szép lányok moso
lyognak az emberro. Nőm lehetett itt nem tán- 
czolni 1

Ritki js párját siker tekintetében ez a láncz- 
n ulalság 1 Avagy sok bálról lehet-• ezt elmondani 
manapság, a mit erről, hogy egyetlen egy leány 
sem volt, ki pe'.rezselymot árult volna. Pedig ugy 
igaz ez 1

Gratu á’nnk el.ez a fényes sikerhez*  s a mu
latni vágyó közönség érdekében kívánjuk, hogy ez 
az aszódi Pelöfi-eslé'.y egy esztendőben se ma
radjon. do ismétlődjék mindig, mindig ekkora, sőt 
fokozódó sikerr I.

A tiszta jövedelem 175 koronával gyarapí
totta a Petöfi-szobor alrpot s ohez felülfizetéssel 
a következők járullak : Bogner Vilmos 8 koroná
val, Roincr József ói Fér Mihály 6—6 koroná
val. Bencs.k József és Dr. Fazekas Oszkár 5—5 
koronával, Böjtüs Imre, Hrüll Eoina, dr. Gál 
Adolf, Kossuth Sindor, Krím z Ernő, Mészáros 
Forcncz, if|. Rolf Camill, Steiner O.-zkár, rli-za 
Lnjo«, ifj. Sáikány László 2—2 koronával, Erdős 
Salamon és Rusznyák Gábor 1 — 1 koronával.

Fogadják a szives adakozók é helyen u szo
bor bizottság hazafias köszönetét.

A király Gödöllőn. Megállapított dolog, hogy 
0 felségo a király febru ár közepén Budapestre ér
kezik udvartartásával, hol ez alkalommal nagyobb 
szál á-u fogadásuk, udvari bál és udvari ebédok 
lesznok. Az udv. r kél Létig fog nálunk tartóz
kodni s ez idő alá't több ízben fog Ö felsége ki
rándulni Gödöbör? vadászatra. Hosszabb tartóz
kodásra az nban nmn jön GödöllörO égyidcig.

A városok villamos telepei A M.gyar Mér
nök és Épilcsz-Eg e.-ű riben lloór Mer dr. mü- 
egyol mi tanár, a mngy. tud akadűmi tagja elő
adást tarlóit: az elektromoi központi telepek 
kö/gnzdas:$gi szerepéről küllönös tekintettel váro
saink háztartására. Gyakorlati tapasztalatok és 
stat szlikri adutok a’apj.in 1 in.utalta, hegy uz újabb 
időben léte.silóit csőatvitoi és világító czéiokat 
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szolgáló elektromos telepek, a kellő nüsiaki 
szolj'idalol ó- k< reskcdolmi iigyfsségel föltételezve, 
okvelleHil jövtd Imozó vajai tok. E tényből, vil
lan.int ez i Icólromos mimkurttvi.'«l hatalma ip -r- 
fejlesztő behatásából az következik, l:ogy az i yen 
központi telepeket a városok iitk saját számlájukra 
kell inegépi cniök <s nem szabad ezt a megbíz
ható jövedelmi f< r.ásl kezükből kiongodniök. Az 
előadó tz.áuu s p'Idával Lizmiyi'j i az olc ó no- 
torikus erőnek a ki< és közép iparra vuló dön.ö 
ós áldásos befolyását. Midőn a tudós profé s ói
nak eme mind n cselre hitelt érdemlő kijolen- 
léseit közöljük, ügyben örömmel kons’atrtljuk, 
hogy a gödöllői villamos telep is oly medon fog 
lótObülni, hogy az elérendő tiszta haszon nem 
magán vá'lalkozó z ebébe vándorol, hanem a 
concesiiót kérő egyesület utján fejlesztési ós sió- 
pitósi ezólokra fo'diltalik.

Ébersz Károly kir. lanác.-os a földmivelésiigyi 
minislcrium központi számvevőségének igazgatója 
folyó hó <v-án ülte meg hivatali szolgálatának 25 
éves jubileumát. A közliszlolelnok örvendő híva- 
talfőnök ünneplésére li-zle'öi egy nagyszabású 
társasvacsorát rendeztek a budapesti Drcchslcr- 
félo veudéglöb’ n, amely alkalommal az ünnepelt*  
nok egy értékes emléktárgyát nyújtottak át, A 
nagy számmal egybegyiileK ugyanekkor elhatrt- 
iozták, hogy a nagyérdemű hivatalnok 
nevére nagyobb ő- szögű alapítványt fajnak 
tenni az Országos Gazdasági Munkás ós Csoléd- 
sogólypérz ár javára. Kivánatr s volna, hogy a 
a számvevőség c nomes példája másutt is köve
tőkre találna.

Ázsiai állapotok. így nevezi vérségi tudósi
lónk a Verscg környiki tanyai lakorok népnevelési 
ügyét. Puszta-Viirsány, Kerek Ikiraszf, Fenyő Pa
raszt, Kis Kurtái, Puszta Mindszent slb. tanyáin 
(öbb mint 1C0 gyermek nő fel óvenkint minden 
iskoláztatás nélkül I Műt nincsen iskola. Báró 
Radvánszky és I áró Podmai.itz.ky csalágck olt a 
főidő*  urak, kik hivatva volnának ottan iskolákat 
felállítani s ez törvény órte'mében kötelességük 
is volna, de nem le znok ez ügyben semmit. Azt 
azonban nam érthetjük, hogy a hatóságok figyel
mét, hogyan kerülhet ő ki eddig ez a dolog, s 
hogyan nézhették el azt az igazán szégyenletes 
állapotot eddig, hogy az or zág szivében Pest 
vármegye kellő közepében egy egész néptömeg 
nevelkedjen és nöjjön fel min. en elmék ti I ép- 
zotlség nélkül s még az elemi tudást is nélkü
lözvén. így azután i.e csudálkozzunk azon, ha 
azon a vidéken a le pások, gyújtogatások. uton- 
állások ós más különö.sjn erkölcsi bűnök napi
renden vannak.

Nyilvános kÖJZÖnot Az aszódi r kalh. népis
kola által rendezőit jótékonyczélu pásztóijaiéit 
előadása alkalmával fölti.'fizollek a kövolki zö urak 
é3 hölgyek: Puulils Aulai 8 i.or. F. Magurányi 
József, Huszár László 5—5 kor, Bcnlsik Józsefné 
8 kor, Beke Gyula, T Clmgyik Pál. Percnyi Rezső, 
Sárkány N, llaulits Elemér 2—2 kor, Muzanelz 
Vinczóné, Bentsok Jánosi.é 1 kor GO fdl, Feisch- 
mid N, N, N, 1 kor 20 fill, Uoko Gyu'áné, Maznnotz 
J inka, Diner János, Wimmert Paula, Kailivgor 
Jánosné, Kőműves Pál, Búr it-IlonLőrerVincze 
Haulits M rgit, Buching< r Jei.ö, Haulils Ödön, 
Bursils Lajos éa neje, N, N. Tanchcr János, 
Pnrarzli Ilona, Koimtsni O.lönnö, Kafka N. Ko 
vácsy Aurél, Balli Mariska, Krcnkó József, Boldis 
István, Szalay Józsefné, Wall a Aloa 1 — l kor, 
Kovács Pál és neje, Scepanavszky N. Bulla Ist
ván. Preizner Fűlne. Püspök N, Gsobán N, Len
gyel l.i.rénó C0-GO fill, Kiinka Józsefié, Kovits 
ödkn. Major Pál, Gurnyik Józs fné, Guri N. Gre- 
gus Istvánná, Fölél Gáborné, Malhoidos N., Hau- 
lits Dezső, Dobroaay Gézáné, Püspök N nér Szabó 
József, Vörös Lá zi .*,  Banyák Jrtnosné, Kovácsik 
Pál. Bentsok Gyula, Pataki N., Lót ka Ká olyró. 
43-40 fill. llorvál János, Darnos N-nó, Mitnyrt- 
kovics Géspár, Motaj Györgynó 39—30 fill. I ta
gadják a nemes szivü i d.d.ozók a szegény gyer- 
inexok háláját és köszönetét.

Az aszódi zárda betörője. Megírtuk annak 
idején, hogy a mull hó lC-áia virradó éjjelen 
11 órakor betörlek az asíódi loányncvelő inté
zőibe. A csondőrség végre kózro kcrilotlo a Le
töröl Gzikora Pál aszódi legény szomólyóben, a 
ki az idézel cselédlányaihoz, igyekezvén, bemá
szott a kerítésen s ilt.s állapotban lévén, a 
belülről bezá t konylinajlól gyöngédebb érzelmei
től bcfclyjsollatva — betörte. Az esetet Genor 
csics Karolina úrnő, az intézd igazgatónője föl
jelentő'lo a bün'etö bíróságnál.

UJ orvos Gödöllőn. Egy szimpatikus fiatal 
orvos telepedéit lo Gödöllőn: de. Reichardspcrg 
Lajos, ki orvosi rendelő idézetét a Kovács ulczá- 
bán, Ad un Fercncz házában megnyitotta. Ajánl
juk u l. közönség szives figyelmóbo.

Bolgár kertészet. A gödöllői m. kir. korona 
uradalom a felső malomnál lövő rélöket fel’zán- 
tatju, mivel azokat feles ir.üvJésro bolgár ker
tészeknek adta bérbe. Mondanunk sem koil, hogy 
n zöld-’égtcrnv lés nagy jótétemény lesz Gödöllő 
lakosságára, mart eddig ii zö.dség szükségletének 
legnagynbb részo Budapestről fedeztetett — ter- 
inészelo on méreg drága árukon. Ezt az abnormis 
állapotot szün’oli majd most meg a korona tirádá
iéin, melynek kiváló vezetősége mindenro kiterjedő 

gonddal támogatja Gödöllő népét, Sajnálatos csak 
az a dologban, hogy ezen nagyon jövedelmező 
ágára a gazdaságnak Gödöllő törzslnko.'-sága köró 
bői vállalkozó nem akad’, Mindig panaszkodnak 
gazdáink n föld hiány miatt s végül földünk meg 
is c.-ak idegenek kezébe kériil miivolés végűit. 
Szomorít állapot s eléggé jellemzi lakosságunk 
ölöt \iszm\ait|

Kasz r.o bál. Nagyszerűen sikerült, remek 
mulatságot rendezeti a gödöllői intolligonlia a 
kaszinó és a fohér I oroszt egy'o*  javára o h<> 
10 én, a Károli .‘/.állóban. Az előkelő társaság, 
amely ott m’gjelent ó, fesztelen jókedvei a kora 
roggelii órákig volt együtt. Béla cz.igány kitűnő 
zenéje mellett, igazán ogymásnak való volt. S/.ép 
asszonyok, hányok mesés toilellekbcn lündér- 
kerté varázsolták a szépen meglelt láncztermol 
és mulattak fesztelenül, szívből, igazi jókedvei. 
Olt voltak : asszonyok: Beöthy Jánosni, dr. 
Bezsilla Istvánná, özv. B.,da Lászlóné, Born Jó
zsefné, Bittó Pálné, özv. Dietrich Sziiárdnó, Guál 
Andi ásné, dr Gaál Elek né, Gu'nornó Dilrich Por- 
tonse dr Ileider Ölönnó. özv. Kolozs Lás’Jónó, 
dr Rudolf Bdánó, S-alay Sámuclné, Téehy Gyu- 
lánó. báró Wimmersperg Mr.nóné. Lányok: 
Beöthy Annuska, Bittó Iduska, Boda Margitka, 
Kolozs Dorika, Szabados Ilonka.

<042 tk. 902.
Árverési hirdetményi kivonat

A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi haló ág 
közhiné teszi, hogy a m. kir. államkincstár vég
rehajtóiénak Szabi di Mihály és társai gödöllői 
lakos végrehajtást szenvedők elleni 199 kor. 67 
fillér lökő követe'és és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területén 
lövő Gödö.lö község halárában fekvő a gödöllői 
201 sz. tkvi betétben Sz.badi Mihály, Gyulai Já- 
nosné szül. Szabadi Lídia és kiskorú Szabady 
Zsuzsámul nővén ál’ó A I 2—15 sor 11G5 l 
3542—3544704-4709, 5031, 1161,2 hrsz.
ingatlanra és az azon épült d05 ö. i. sz. házra 
3145 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban, továbbá az ugyanazon betétben A II 1—2 
sorsz. a. foglalt közös Isgelő és erdő illclőségro 
195 koronában ezennol megállapított kikiáltási ár
ban és az ugyanazon betétben foglalt A f 1 s°r 
1584 137 hrsz. házhelyro 26 koronában ezennol 
megállapított kikiáltási árban i z árverést elren
delte, és hogy a fenebb megjelölt ingatlanok az 
1903 évi j a u u á r hó 30- i k n a p j á n 
d é 1 o 1 ö t t 1 J órakor ezen kir. já
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Megfojt e2 az átkozott 
köhögés I

líiiliiWs, i'fkedisét és fliiiállíiismlás ellen gyors és biztos lialíisnak

Egger mellpasztillái,
az étvágyat na:n rontják és kitűnő ízűek

Doboza I kor. és 2 korona. PKOBADOBOZ □-> EILLÍJt 

Fő- és szélküldési raktár :

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

Kapható
Gödöllö: Sz ntmiklóssy Gála. 

I ■ Alberti:
1 Aszód:

Langhof Gyula. 
Sárkány László

ALKALMI VETEL
Midőn ügyvédi irodámat Gödöllő községben 1903. február 1-én beszüntetem, 

karban levő Lmtorokat eladom :
f 7) >Remrnglon< írógép

.J>) 8) 3 és fél m. magas velenczei liikíir
fekele pianínó igazi elefánt bil- 
lenltyíUkel Ii >zzá 2 mozaik szél; 
4 drb gázcsillár I drb nehéz nikl 
3 drb réz.

hely s íiké n>iatt az alábbi teljesen jó 
kélajlaju 2-es szármi pénzszekrény 
7 fiókos diófa író asztal 
faragolt két ajtós dióti szekrény 
egy kanapé két fotellal 
elegáns előszoba fogas 
ketuényfa asztal inárványletóvel

1)
2)
3) 
V
5) 
0;

o 
o

wl r- 'Magyar általános k ö t a 11 y a g gyár 
BUDAPEST, VI, Róvny-ulcza 10. szám.

-w—XGrvg.s--'

Szál'it gyári árban szülésznőknek a belügyininiszleri 95000 1902. 
rend lelnek megfelelő bábatáskákal, elknőr.zőkönyvekel ér jegyzőköny
vekéi; valamint a szülészethez szükséges összes köliinyagokiit és míí- 

AHJEGYZIÍK INGYEN.
8, ,vekel; vala 

szereket.w Ti

rásbíróság telekkönyvi oszt á • 
1 y á n á 1 megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is oladalni fognak.

Árverezni zsándékozók tartoznak az ingat
lanok be< Sárának 10 s/.íz Lékát vagyis 814 korona 
50 fillért, j(J korona U' Liléit 2 korona 60 
fillért és 2 korona G1 fillért készpénzb-n, vagy 
az 1881. évi LX Icz. 43. ij ba.i jelzett ai folyammal 
számitcll és az lu8l évi november hó l en 3333 
sz, a, kelt ignzFágügymini.vteri rendelet 8. § bán 
kijelölt óvKdó'iképoi órlékpapírban a kiküldi tt ke
zéhez lolonni, avagy az If81, LX, l. ez. 17(1. 
értelmében a bánul pénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kialliioll szabály*z.rrü  elismervényt 
átsrolgáltatni.

Gödöllő. 1902. november 4 én a kir. jbiró
ság, mint tkvi hatóság.

Lukácsy s. k. 
kir albiró.

7(53 t v. 1902.
Árverési hirdetmény kivonata

A gödöllői kir. járásidra míg mint telekkönyvi li.i 
tóság kö/.hirré te<zi, hogij n Munkás otthon s/.5votkezet 
vógrelmjtatónak Hubai Karoly munkás otthoni lakos vóg- 
rohnjtást sze tvedő elleni -ISO kor. lökő kőv. n 'é> <•< já
rulékai iránti végrehajtási üiryéhon a gödöllői kir. j.ir.i — 
bíróság területén lövő a r.-kereszluri 1_’ i.» sz. Ix t.-tlM u 
Hobai Ká oly nevén álló A t l sor 458’> l’n hrsz. iiu.it- 
tanra é<nz azon épült, de le ckkönyvileg méy [< | nem 
tfinte’ett házra 80Ö koronában ezennel megállapított l:i- 
kláltá.-i álba i az. árv<*rést  elrendelte és hogy a fciineUb 
megjelölt ingatlan az. U03 évi i a n ti á r h ó 17 ik 
n a p j á n d é lelőtt 10 ó r a k o r IL-Kervsztnr 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a mej- 
éllapiloU kikiáltási áron idill is eladatni fog.

Árverezni sz.áii'tékozők tartoznak az ingatlan bers- 
árának 10 százalékát vupyis 80 koronát készpénzben, 
vagy az. IH81 LX. t. ez. §-áb n jelzett árfo|\amm.tl 
számított és az 1881 évi november ho l én 3333. sz. a. 
kelt igazságügy minist éri rendelet 8 §-álian kiielölt ova- 
dékképes értékpapírban a kiküldött kiz.éhoz letenni, avag\ 
az 1881 I.X. t ez. 170 £ a értelmében a bíróságnál elő 
leges elhelyezéséről kiá litott szabály szerű elismervén) t 
átszolgálta ni.

Gödöllő, 1932 október 17. kir. jbirojág, mint tkvi 
hatoság.

(P. III Téchy s. k.
kir. jbiro.

— Jíxm! lS¥«r&r.aa uivari szállttija, 
a Rijjir i'iliinjwtik ’**“.***"''

BUDAPEST, V., VZCII-ÓT S. BIÁM.

9)

10)

ÉLJEN.

E'.rger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

Dr. Zeke Adolf.
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IjCrfjobb bevásárlási források

—-r-r frlinilcn nap fr'so pörkölés -—— S

jó E[t£. TS1j olcsó '
I kgr. pörkölt kávé I frt 05 kr. J

11 i> nyers j> I n »» 4
Postacsomag 4‘ • kilo kávé portómentesen küldeti*.  J 
nniíI I nVili A (SZENES SÁNDOR UTÓDA) 3 
önULL ÜlULfl Budapest, V., Nádor ut za 16

Nem tetszőért 
ti pénz 

visRzandaiik.
< --------------------------

Ne

Hazai Iparunkat tlör.ozdl ó czégsmnóhnl 
mába vágó cziG.J.
Valódi ezüst női remont. 

óra Itt <5. -
I pvaiiez dupla fedéllel 

Irt 8.-
Valödi II kar. arany női 

lem- dia frt I I.
I gyanez dlipl

Schönwald Imre 
ékszergyáros, órás és látszerész. 

PÉCS.
küldjük pénzünket külföldi-el

Három évi
Írásbeli 

jótállás. 
---------------------- •

I

MeLbizhato

ruha- és fchcrncniuck gyárálól 

Pozsony 
a Fp'ciális í rjrgyzékot, mcJy 
ki loiilóle < zó-lb/i-l ti.-ii <><«zeál!itott 
kelengye kelt*  ógvotcstkot tartal

maz béimontesen meghozatni.
ezég ! Pontos kiszolgálás !
Jutányos szabott árak I

Kiváló munka I Jó anyai

új! Aranyozó,
túKbr ts kcpii-vilit, Mi'-hrol, 

virápMVah, winnloinc-iliAri »tb. Egy íoev •c«<U*l  
80 kr., */l  literes üveg Ir 1.50, 1 < litere*  nrv, flvef 8 fn. 
— Sport cTÍkkek, gyei mek jatekvzeteh. hlitzriAsi- te 
ehé.lló aetlal kellékek utazas- en neievipoltehoe vnl*  
l.1rgya^ felől n.igy. képes árjcgyxekei bennentve küld

iii. 
lm

KERTÉSZ TGDÜR Dudipeil, IV, Kristóf tér.

tat CÍÓT.OZÚÍ ú uxéu»u...ó; ...ind -nnamii ar inv és eziM lérmk. órák és minden o sz.nk-
z.ikkok sokkal olcsókban, jobban és meflblzliatólibin szerezhetők bo, mint n külföldön.

IV

15ci.ii.un-i.lvl...n frt 1.20 mpr.siilyl.nl
2 gnunin s.iívl..in Irt l.öl) 70 gr. sulyl.ni
.■lllpininn.siilVl.au frt 2.:<> RO «r. sulyl.ni
40pr..inui-..lylu.n hl .'.110 1.10 pr. sntvl.a.
50 pir.ni.lll M.lyln.n frt 3.25 150 gr. snlyl.n.

Valódi 14. kar. arnnylánczok 40 fé o 
divatos mintában.

,|0 gr. snltlian
50 gr. sii'yhait 
(íU gr. siilyban 

tnyláiiczlioz egy 
összegen 40 gramm 

Hí Irt 50 krajezárha kerül.
mos kot

U kar. Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve 

küldelik'

Im
ffl

Iö
úí

Wr ív imi. iiiriin <i'iiii,'i'''n "•'■’n • .... ■ ■ i - -

\ alődi ezüst rom. öra 
frt 5 — 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezü-t ankre rém. 
dupla fedéllel frt. 8.— 

ist ankre romon, dupla fedéllel 12 frt. Valódi 
— Dupla fedéllel 35 frt-

WEMSTEDM FÜLÖP 
,3 ezukrozett 

hashajtó labdacsait

a

rr.it inár evek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó és oldószert rtj inlanak, nem gátolják az emész
tést cs teljesen ártalmatlanok. Czukrozott külsejük 

végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pilulál tartalmazó doboz 33 fül, egy tekorcs, mely 8 dobozi, 
lahál 120 piiulJI tartalmaz, csak 2 kor. 2 kor. 45 fid. előlege*  

beküldésé után 1 tűkorcs porlómonlesen küldelik meg.
Óuáo ! Utánzásoktól különösen óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent Lipóthox*  c/imzott gyógyszertára 

Wien, I., I’tankengassc 0.

Ilistül Sde

r

e

BOG VAR BPAR

+4-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám, fi
Minik nnemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 

kis.bb-nigyobb méretben Szemfödrlek, virágok, rzalagok, sirko3zoruk, viaszgyertyák. 
Szolmbehuzások, ravalul-felállilás. a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitót! h ilotlnskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden fölszereléssel elfogadtalik.
BStF- Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. 30—52

Következőn Jelsorolt saját készítményéi j«» minőségű Aráinknak 
árjegyzékéi Áttekintésre ajánljuk.

1 frt 80
2 
8 
fi 
8 
4 
7

10
14

1
I
1
1
l
3
8
1
3
1 -----
1 drb
1 . , .
1 ősszeha
1 drb. tlai
1 asztal. 1

Gichner Mór és Testvére “““"“J

drb. bécsi piros paplan...........................
. b< rdoii . _ ...........................
. Sntin Clmcltmir paplan..................
» atlasz Caclnnir paplan..................
. selyem atlasz...............................

réazü voliii matratz...............................
. Crin .le afriquo...............................
, szőr .................................................
. szőr............................................  .

szalmazsák letűzve...............................
a.-z.il s .Ir.my Agybetét..................
párnázott ruganyos matratz . . .

jth.it . vaságy tciigciifíi niatratzal 
tel takaró....................................
! Agytcrilő ...............................

c.o
80 
*J1) 
50 
6-J

20
fiOfi

15 
10 .

1 , fiO 
fi . fiO

IW2. augusztus !i’> t-t-M IV., Miizoum-körút

------ —■
JREICH L. FIAI

tíreggyirosük, cs. is klr. oúiirl szillltók
BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér 2. szám.

Ajáulják legjobb tnioAzógboo gyártott Sypbon- «. gazolint 
paUdkokni I. golczóbb Arak mellett éa pestig:
1 Léét kk. 28C drk. I > tacxlü sima, fehér v. vilAgoz kék taquiv 
marta) anno 87/aOa>»!s«Jt«l talppal vág) talp nélkül: C2 korOEt 
t U<9 kb. Ztló drb. CU«afé|Alaeikat gumraigyüravel fa üveg*  
golyóval ollélv*.  feliér vagy nlAgoa kék (aquamarin) utat), 
magai vngy alacsony alak ...... 52 kereti

SzAirvu a csomzg'IAi-t beleértve, budapesti pályaudvarig b*r-  
laeotv.-, kóstpf" •flzotée nllungbeo 3*/«  Kontó — 10 11.1a rendelés 
útin rabatt ’l.-u ci'yaAguak éj különféle általunk törvényesen 
védett aleXolat mcgfcUlAeti olcaón aUllltunk. I*r*jel*.  irlaok v*cy  
ezékvér.. '.né! Csákinál alkeaxiléei Önköltséget narr.tj. k, ellrmkoa 
m alr.k én kHnéért keltáig ncmstémlttatik Hegj. iryi még, hogy 
isagviMgult'.'ti légkor nyoaAift Syphonpalncrkmnk Ma{>arer>«é,7 
baj c-uij klZéréltilí-J kfiivotlen a un gyárunk 1-Msrere.j. tűk bo
HK-K-~ W’ i.-^T’SJXOtr MaKT!-----" -TX.-JA.

Lohr Mária Kronfusz 
Csipke-, vegyészeti tisztító és müfestö Intézete 
ooo Megbízások átvételnek : o o o 

Bt DAPEST, VIII., BAROSS-UTCZA 85. sz. 

Telefon 570 3. Telefon 5708.

Budapesti malomépifészef
— és gépgyár
POPVlNECZ és Heisler

BUPAPEST, VACZi-ur mi/v.
0YÁHT:

BENZIN MOTOROKAT ÉS 
BENZIN LOKOMOBILOKAT 
Melegei vozénymUvcl 2 50 lóerőig.

Megbízható képviselők kerestetnek.

* V< i’.Tyógyílás (HeniOjiMla). IJj és ere
dői lő tv ó’a kipróbát gy g.\ inml, n nie y 
h zánic és a külföld jobb köreiben á'.talános 
c ism résnek öivvnd. Rendkivüli jó sí’érrel 
lesz alkalmazva aslhmn,‘■zív-, gyomor .hólyag- 
és id -gb .jo <bm, vér- is bőib miaimak cílvn 
cs ki'árji az címez-.var cs s>élhűdes beá llót. 
A kezdése ke lemos, nem gátolja a l e.ej; t 
napi f glaikozá óban és tara s, gyökeres g\ó 
g\ ulási eredményez. Egyógym d mcgahipi.ój i 
Dr. Kovács J fővárosi orvos a ki ok li.hLi 
pisién, I'., 18 sz. ida’.l r-v, ez n
czélra berendezett orvosi r. ml Jő inlézeic \an, 
melyet m nda.’x kmik legtnekgébben ajínljnk, 
a kik a fent elősorolt bajok vala n« b iké. i 
szenvednek. Dr. Kovács .1. levdbJi n e? 
keresésre készségesen válaszok z

GödÓUöi Er iébe! könyvnyomda.

_____ .......
U-l rÁNGZOK!!

Lsvonte tárcz Magyar Szalon
Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tidomásara hozni, hogy
®©T ÁNCZINTÉZETEMBE N®e 
a legújabb lánczokat u. m. Levente 
táncz, Magyar Szalon, Boston. Ma
gyar társalgó stb. bevezettem és 
tanítom. — E legújabb, könnyen el
sajátítható tánezokra felhívom a t. 
közönség figyelmét. — A kik o tán- 
ezokat tanulni óhajtják, szíveskedje

nek levélilpg értesíteni.
O'csó magán órák titoktartás mellett. 
Hál és estél{/ renélexések elfo

gadtatnak,
KTJCIX M()l< 

táneztanár, Gödöllőn

Aki ájulás, görcsök és más 
Ilyen idegliántalmaklmn 
szenved, kérjen brossfirt 
airől. Ingyenés bérmenlvo 
kapható a ha’iyú gyógy
szertár utján (Schwanen 
Apotheka Frankfurt a. M.)

I

eladó a 
HM-.it- 

czában. 
Bővebbet a kiadóin/.
Egy jó házból való 
íiu nyomdánkba ta- 
nonczul felvétetik. Bő
vebből a kiadóhiva

talban.

SZABADALMAKAT 
ÉRTÉKESÍTŐ VALLALAT 

11'
BUDAPEST, ERZ tjft’Á’aí

PÁSZTOR (TÖRVBm.CZiq)-ÜRVBm.czáq)
_.. isébet-körutIZ.
Íszabcdilmakit, fininclroz

»t. oR^ajskomnjt vtcjjcgyckcl•X5L.r
FKI.VllÁGÓ’gÍTAÍÍ'BUTAl.AM.

mpr.siilyl.nl
%25e2%2596%25a0lllpininn.siilVl.au

