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Ib’im.'illetlen leveleket n«*m  foiradunk el.
Kéziratok nem adatnak vi<>za. 1 ■ "•

Parsaiig.
Az öreg lél : pó ismét inecliozla :t 

maga kedves ajándékai. Újra itt v. n a far
sang. Ili van a ina.,a vidámságával, bohó
ságával, tréfáival, szeri trcméllóságával. — 
Üdvözöllek Lolió Karnevál, ki elljöttél kő- 
zibénk újólag, és fölszabadítva bennünk'.! 
a hétköznapi gondok árjától elfelej'eted 
velünk n fárasztó küzd dmeket, és vidám
ságot örömet, életkedvet önlesz belénk.

Minden föleidül!. Az emberek arczán 
nem a kimerültség, a csüggedés lüki öző- 
dilí vissza, hanem a jó mu'alás édes re
ménye. —■ A fi ital bakfis leány, a ki a 
minap l-apta az első hosszú ruhát, boldog 
türelmetlenséggel készülődik gyermek ál
mainak megvalósulására, az e's3 bálra. — 
Hevesen működő képz lete már e'őre ki
színezi annak lefolyáséi. ■— Szinte láij i, 
mint fogúik a férfiak mind törekedni, hogy 
vele tánczolhassák a négyeit. De ő esdi 
egyel fog tánczolni egész végig. Az bizo
nyosán barn i lesz és ma;.as, Látja amint 
hozzásimu1, a mint az < pedő tekinteteteket 
vet rá, de ő szigorú in fog nézni és nem 
mosolyog ... És ezer, m g ezer, szebbnél 
szebb kép, álom, remény, ébred föl türel
metlen agyában. Boldog!

A nagy leány már nem türelmetlen. 
Elölte már nem újság a bál. De mégis ki
váncsi, hogy mint fog mulatni. Ö már arra 
is gondol, a mi a bakfisnak eszébe 
sem jut, hogy mi lesz h i zöldséget árul. 
Az bizony nagy szégyen volna, aztán meg 
szerelné egyszer 'magát kilánczolni igazán, 
alaposan — No meg arra is gondol, hogy 
hátha valakin.'k ur g akad rajt a szene, 
aztán beszél a mamával. Mert ez a bálo-

Kínos jelenetek egy szerkesztőségben.
A biró. Mi a foglalkozása ?
A vádlott': Gyáros és novellista vagyok.
A biró: Ugyan kérem: no nngyzoljon I Mi

fél 0 gyára van?
A — ~.......................................

rokhoz.
A

vagy a
A

vádloll: Szipkákat gyáriok virzsina-sziva-

biró: Hm. Aztán miből él: a ar.ipkákból e, 
no vei Iák hói? 
vádlott: őszintén mot dva. ha szipkagyá

ram nem voin.i, akár éhen halhalnék. Mert sz.ip 
káimxt még cink cl tudom holyezni, de novolláim, 
amolyek immár egy jókora ládát teljesen me-- 
löltenek, mind a nyakamén maradnak,

A biró (mosolyogva): Bizonyára úgy segít 
tehát magán, hogy szipkáit épen a novollákból 
gyárija, ugy-c ?

A vádlott (megsértődve): Ne tessék én velem 
gúnyolódni! A Uk nlolcs űrből is lehel még novel
lista.

A biró: .1-1 van no. Adja elő az esetét ér
telmesen és löviden.

A vádloll: Nincsen o’yan szcikoszlőtégc 
Budapestnek, ahonnan már egyszer-kétszer ki ne 
doblak vohu, pedig o'olvaslák a novellái nat min
denütt mig .Jelenkor0 szerkoszlöségben azi< meg
történt velem, hogy elkérték a fotográfiámat és 
én gyanuilanul átadtam ai.l, gondolván, hogy 
majd megjelenik a „J-jlonkor“-ban. Csak kósöb'j 
luJlam meg, hogy fór:ylUpmnel elküldték a rend
őrségnek a 1'ekt‘lo albumban leendő közzététel 

■ czáljáből. A „Jókai" szerkesztő égében szintén el
kérték a fényk p.mict s azt nyo i.b.tn kiad'ak a 
?• zerk eszi őség i sz dgámik nzzil ; z •dasiiá-'siil. Ii'jy 

FFRENCZJÖZSEF KES1

3. (1 GO ■ ■ z á m 3

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

zásnak a czé'ja nem a inul: Isáj és a tán 
| czolás. Legalább a marná'; azt his ik.

Persze már . If lejtették, ».■>. y ők i. vilink 
licitálok, ók is hálózlak < hogy őket is 

I első sorban a tánez, a mulatság vonzotta 
hogy ők is minden férfiben imádót látlak, 

j Ma már pírze mindegyikben vő-jelöltel 
I látnak. A férfiak, az ifjúság, mosolyogva 

várják a bálái. Már előre nevelnek a Iréf.ikon a 
miket otl el fognakkövelui, öi ülnek a kai in
doknak, m -lyekre olt bőven nyílik alka’om. 
Mert a bálban szabadabb a szeli,“in, feszé- 
lyezetlenebb a beszélgetés, s m:nd-.-nek fö
lött könnyű dolog az ismerkedés. 0:1 nincs 
rang külömbség, vallási korlátok nem ál’a- 
nak fönn ember és ember között sem az 
előítélet nem tartja meg itt hatalmát. Min
denki egyform i. mindenki jóbarát, min
den' i vidám, mindenki elégedett.

De ez a boldogság sem tart örökké. 
Rövid pár hét az egész és vége minden
nek. Egyet alszunk rá és visszatérünk a 
rendes kerékvágásba. — Újra kezdődnek 
a hétköznapok, újra kezdődik a robololás 
az elkesere dett küzde’em a létért. Felépít
jük újra a levált korlátokat, lenézzük azo
kat .a kiknek nincsenek őseik, meghunyász
kodunk azok előtt a kiknek a neve utm 

I több áll, mint mienk uláu, üljük a zs.dót 
I és nem fognak kezet azokkal a kiknek 

valamelyik ősapja börtönben ül'. Hozzuk 
újra az igát a falat kenyérért, újra < lad 
juk magunkat, vagy egymást | éuzérl.

Nevetünk a meleg szobában azokon, 
akik fiznak, vagy sóvárogva nézzük a hen
tesek kirakatait. Mert ilyen a mi köznapi 
életünk kép?, az önzés é> az irigység, az 
ural iodó planéta azok közt a kiket a Krisz
tus; a szerelőire laniioll. De ki gondol

ha annak a fotográfiának élő mása még egyszer 
megjelenik, bál már az előszobából minden teke
tória nélkül I ipofozlxssék. íxs mindez azért lörlént, 
mert nem volt protokezióm. Kérem, prolakezió 
nélkül a novellista sem boldogulhat!...

Lóvén Lennem óii.isi ki arlás és akaraterő, 
nem vesztettem el kedvemet s azon v. llum, Imgy 
ha töiik lei sz de. d, találj <k egy lapít, amelyből) 
nőve'lai mát elhelyezhetem.

Ez évi május hö 1-én „Kritika" címmel 
folyóirat indult meg a fővárosban. Kiválasztottam 
a legsikerültebb novelláim.t, amelynek czimo „A 
lolánczolt szerolem". Hős? Tibor, 9; y íiilal her
ezeg, aki halálosan beleszeret, így szép, d) na
gyon szegény leányba, és mert nem \elinti e', a 
öl.ik napon golyót röpi'. az agjába.

A novellát r épen bcesomato'lam és bcáli- 
loltam vgIo a „Kritika0 szerkesí tőségébe. Egy 
vékony dongáju legényke volt «i szerkesztő ur. Na 
mondok magamban, ez az én emberem. Erre 
én ugy ráijísztek, hogy — hl tetszik, ha r.cm 
tolszik, — kiadj) novelláimul, ellenkező (setbe.i 
irgalmatlanul elverem. Meguntam a sok szekatúrái, 
a passzív szelep est, s elhatároztam, hogy őré 
lyosen fogok föllépni. Hiszen mindnyájan tudjuk, 
hogy a nagyképűséggel morzire eljuthatni. Be 
sok iról ismerek, aki (gé»z karrierjét egyes egye
dül a nagyképűségének

A vjkony dong'ju 
lem.

— Mi leiszik?
— Hoztam önm'k

köszönheti!
l-gényko megh 1 jóit elöl-

egy novellát a legközeleb
bi sz. mba. Fenomenális munka. Igazi szenzációt 
fog c inálni.

— N ;gyon köszönöm !
Szívesen. A kezdi embereket készséggel 

proli g Vont.
Kilwz. va ) szerére óm ?

'AJ
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S-.rr/cfs tőség és kludohiratu!:
i Aszó :or. Gfo>z S. papirk*  reskedúsében.

1 liiuh-l <-.-.<•!< :
egyezsi -.'érint iut.iny.i-áron közölletnek Nyilt-tór s»r;i 
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ezekre most farsangkor, n mikor a mulat
ság. jókedv, öröm hívogatnak mindenfelől. 
Örüljünk, vigadjunk, mulassunk tehát. Hi
szen farsrin; vaut Farsang- Mulassunk! 
I'.'jen a Karnevál! Éljen a f.n ing!

Nunc esi bibendnm! N.mc pede liberó 
Pulsmi-la I- In- . .

Az elmúlt év története.
Mi örikkévf.lá ? Az idő Ez a fogalom. 

il mely va jában nmei iá, e*ak  mi in gunk lel
tük létezővé. S a ni nni ( koiiy.>;i;ji!)lí mintájára 
felosztottuk a n j^ry. 11 111111 u.i; ó idol, p:rziny 
hal haló ié.-r. kre. Az <ml ereknek • z.ribad 1 yesum 
lenni, • z ember magához lui-oidová leheti tíz. 
ögész mmdciiségei. S az. cuibi r magúval i- 11 ér 
n indent. Emberélet: 70 év. H > ugyan tn< lyik cm- 
biTnek is ju'na eszébe cgv Irin.ya nagyságával 
méii.i a magasságot, vagy bagolyszommel a nap 
psll ?

Ilxlandóvá teltük telid az. idő'. S az 1902- 
nok. perczei már le jártak és tm hűségesen el is 
fjldchÜK már a jó öreg'*!.

Felhúzom I*  hál m:-ebeli hót apókat jiró sa- 
1 ruimat, megsuhinlom vaiázsvcss: címnél vigim és 
, felidézem üt l atot iáiból.

Hopp, hopp, legyünk az, elejénél. [.ássam a 
I világlörlencli ie.-zm.k egy kis töredékét! . . .

19’?, - m;>r a jé;.i újév, sok várakozással
leple ai a Silvmztcr ii-zöbél. Ködje alatt lör- 

, Iónt meg a lég J <i \ál.-i.«zJás, mely a „’i-ztu" elő- 
i nevet I apltt. ."JU. nek már es. k a polválaszlások 

és a pelilii k i. e •szá.;. ;t:h ;'.-t';.n f<ra mar. d . Do 
1 nevczole.-sé lé lében a déllift il-ai hr.boru is .‘Z.<- 

rcpe\ ugyanis ebben •• z évben kötöttek lékéi a 
; szorgalmas és maroknyi létül re íiös hun i., a vi 

lág legn gyobb h italmasság.ital az ango’okkul.
Nagy érdeklődéssel variak az. elinnh óv jö

veteléi az. ál ami lis.-lvisel ik is. Az eö.ő evben 
megkezdőit aktló befeji zését remél ék az. ifjú ev 
túl s a fizetés 1 ’iiülcs ’ényi yo emclk.déso még 

, a m^ik évben 111 vári ; 1' k 1 ■ I';i.

Hogyan, nem isner?... Nem lesz som
mit, nirjd megismer 1 esőbb. Ebun a ncv. la! 
Harmii.rz.pgy sűrűn teleirl lap Figyelmeztetem, 
hogy -ea.mifele koriga-áJ, siminist. átdolgozást 
nem tűrök. Az il.oi igéknek ellensége vegyek é-. 
n.mdent u.y irok, an.in' kiejtem. Ez I: 11 a ma
gyarnak! Ezt a szót pó dánt.„mondja-, a migyfo- 
jikklól ell rókg igy iiom .mongui?

— Helyei !„
— Ugy e ? ÓriilöV, hogy < gy vé e.nényen 

vagvtmk... Tehát a „Lolát czolt jzerelem" szom
baton megjelenik?

— Méllózlhfsck itt hagyni, he lnap:g elolva
som.

Nem várok.
- Ne-ein ?
- Nem. Oviién d. En leülök idő és vára

kozom.
Oly. )) energikusan l’p'cm fel, hegy a nyáp 

emborkj tüstént cn>’eduhimsked *!t
A novella cinjén mowlygo;t, a közepén m•• 

vstetl, a vége tele pedig el'-o nolyo L>'.t és kin ■ 
resztéit szamekkel bámult reá 11

II gy lelszi , I'atal l srá'a m ?
A novella js. de e*ak  egy O'.eih ’n k< /. i- 

belem: Ha Tibor, a fi ital herczeg. elveszi a . 
gúny leányt.

No hál. In esik azl liváijw. megt*.-/t  
az ön k (Ivéért. Mert tudja ö 1 tét zi < mién U; 
is ne vehetné el a herezeg jut a i '••geny leányt ? 
Nem igaz?

Egy napi rnnnl ámha ksriilf. umi^ a 1 ovellat 
ujri át lolgoLlam, M.isn p regg | < ll voltam a
redakcióbán.

Hozom n nov. i át. Áld-Igozt im. lg;;/a 
volt ktfdvws baiá mn : igy sokka jobb. A szerk< sztő 
fog'a a L ’á <■ >lt >z.or«iia“t e< út husin.
M I ' ' r <•) V gélé (')■■. u'Cg M V.) I 1 •:.! '

K az egyedül elismert kel
lemes izü természetes 
»-«-< <4 hashajtó szer 1
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Alig ia, a nagy és Int Ima*  oroiz/á i véri 
szomjazó természetét alig elégitello ki Dél A If iká
ban már i< u.j >bb harc/.bi logoit a Szí inAli földön. 
Légii; abban prd.g D?l Amerikái).n operálnak 
együtt a németekkel.

SensiHioban, nevezetes eseményekben sem 
szűkölködött ez az*  esztendő. Volt nji'ás is benne, 
mint más évben és hal ilo.-...s n. A hónapok jó 
formán csak éppen alig emelkednek ki eseménye’, 
dolgában a hétköznapot felelt. Egyedül a méltó 
büszkeségünkéül a szeptember hónap cmelKcdik 
ki. De ez aztán ugyancsak feltűnöm magasodik 
ki a löbbiekf.köziil.

Kossuth l/ijos századik születés napja volt o 
hónapban s a fel Istenhez mcl.óan ünnepeltük őt

Ilyen volt az c'.mult is'.Undö! . . .
Vázlatos történetet i.t adjuk:
w 1902
Jan, 1. A vígszínház mejc z.di a száz ma

gyar szinbá i o l e ö.idá al az Ocskay biigadéros 
századik eló.idá -áva'.

.I.n, 2. A >záz magyar színházi est első pre
mierje ktríil színre, a Bontó Pál.

.lan, G. A l’e öli társaság negyed százados 
jubileumát i llő fényes ünnepséggel.

Jan, 8. Az elméleti jog é< államtudományi 
állam vizsgáról és a jog oktatásról szóló törvény- 
javaslat elkészü’t.

Jan, 9. A .«7áz magyar színházi est második 
premierjét adják, A „képviselő urat.' — Az or
szágos kulh iikns kongresszus megkezd', nagygyű
léseit. — A de -i mandátum gróf Te eki Domon
kos ellen beadóit p.-tiiio s/.eiint a kúria n.egso- 
misili a vál •szl.isl. Ez volt az első ilyen csel.

Jm, 15 Konkoly Tege Miklós i agylelkii ala
pítványával vívja ki a nemes h lkok bámulatát. 
Másfélezer hold földet ajándékozóit a 1.épnek, lo- 
lepitési czélokra.

J in, H. A ma;y ir cz.klus harmadik újdon
sága kerül sz űre A dada.

Jan, 22. A nemzet adományából készülő Er
zsébet szobor pá vázától birá'ja a zsűri

Febr. 6. A c < rbai tavat az állam birtokába 
veszi egy kü földi Imre, og megvételétől megmen
tendő. — Győri Elek meghalt.

Febr. lí. Lo r . j.dl az angol-j pici szövetség.
Febr, 12. Triesztbe véres és hatalmas sztrájk 

ütött ki.
Febr. 14. Kítchcner lóidul vissza hívják Dél- 

Afrikáböl.
Febr, 2G. Szigeti .1 z ef a kiváló színész 

meghalt.
Márcz, 13. Delt'iay -jir generális*  Lord Me- 

Ihucn angol tábornokot sci égéstől Dgyüll cl lógja 
és nagylelkű ii szabadi n boc’ájlj.i.

Márcz, L’-ón a nagy nap évfordulóját ülik 
az cgyolemi ifjak, a polgar.-ág és az újságírók.

Márcz, 18. A subáczi puccs szerencsétlen 
következménnyel járt. — Tolnai Lajos író meg
hal'. A sokat halogatott Kossuth Lajos szobra 
a főváros á túl végleges eiintézóot. nyer.

Márcz. 13 Tisza Kálmán meghalt.
April, 2. Fiúméban kiütött a sztrájk. — A 

szoczialis'ák nemzeti kongress. u ra gyülLk Bu
dapesten és Mmotoron.

April. 10 Belgiumban kiüti tt a forr;.dalom 
a szoczi ilis ák és liberálisok zászlók alá gyűlve 
járták b • a vári st.

April 11. Wcszoli Károly a tragikus sorsú 
ifjú kid ö meghalt.

a 
a

meggóto. h'gz kiadja a novellát. Szombaton 
megvoltéin a ..Ki inkát ‘ ós kivire i voltam, hogy 
már a trafikban lázasan kcrosgó'ni kezdtem 
novellát, de •— Liáb1. Nem közödé. Futottam 
szerki sz’.i. be s kérdőre vontam a lodxktorl.

— l’nnil Ön engt m lóvá lelt!
— Il-’ly ziike mi itt l.imtradt.
— Nem iga I Hazudik. Hol a nőve lám?...
— >zvrr.(’«-. tö ur zavartan I eresgélt az 

íróasztalon, d“ a „Lolár.czoll szerdem" nem került 
elő.

Nekimentem a pa| iikosárnak és megtalálam 
a Lelánczolt szerelmet is.

— l’rrain !...
— L’rram I...
— Semmi uram! Miéit nrm közölte a növel 

Iámat? Őszinte hgyek: az a Tibor an'ipaihikus 
firma. Csupa gőg. Csupa elbizakcdoltsáu 1 Csupa 
szemtelenség! Ejtyo semmirekellő! (ja Tibort 
sérteni moré.'zli? E szavak után az orrára ütöttem 
a szerkesztőnek 
biróur, ha tudtam volna, hogy n „ 
folyóirat r ak kit számol ól. nem 
volna dl szerencsét. A biró (a 
Ki ánja a vádlott megbüntetését? 
Megbocsátok neki.

A váll ti: Köszönöm. Ha m 
fejében 1 üldök önnek <zcr

Nagyon m gb.’.i.liin, s higyje ki
Kritika* 4 ezimíi 

is próbáltam 
panaszoshoz) : 
A pMiiaízos:

gíligedi, hálám 
virzsiniu-s; ipkát.

Gutlus.

A szer, lem a delej >rö ősfo^al na,

A bírni-4 mindig igazi.

C<ak a fejűiket ne ve.-z.il.-ük el! — nior.dla 
a giliszta.

April, 19. Horánszky Nándor elhunyt
Szipjagin orosz miniszter a diák és nép fór-

1 rndaloin al lozalu lett.
April, 1,0. A sziámi trónörökös Budapeslro jött.
Majm 1. A ga'ambősz Vad.íny Karoly 70 

éves jubileumát üli.
Május 2. Pallay L-<j >s nagyváradi ügyvéd 

pÁrbajb*.n  halálosan megsebesült.
Május 9. Negyvenezer embor lelté szörnyű 

halálai Marlinique pu .ztulásán.
Május ló) Az ifjú XIII. Alfonso először elnö

köl a mii.i-ztcr tanácsban, mint király.
Május 16. A magyar arisztokráczin banderiu- 

| mos lovas játék .1 rendez Ö felsége jelenlétében.
Május 25. Hjicó g János a kiváló ifjú poéta 

meghall.
Jun, 2. A délafrikai béke meg ötöse.
Jun, 3. Lembergbea vérei zavargások vannak.
Jun, 5. A híres Wuldeck-K )inso cabinet be

adja lemondását és Francziaország miniszterelnöki 
székéi Combes szenátor vá'lalja ok

Jun, ‘>0. Albert száx kirá y meghall.
Jun, 24. Az angol koronázást a Welsi hor- 

ezeg súlyos bei cg-égő n.iall el kellett halasztani.
Jul, 11. Scb'auch Lőrincz nagyváradi püspök 

78 éves korában meghalt.
Ju', 15. A G nnpanille leomlott.
Jul, 28. Vadnay Károly kiváló iró 70 éves 

korában meghall
Aug, 9. VII. Edvaid angol királyt nagy ün- 

I ncp-égek közt megkoronázták.
Aug, 11. Incződy Lá zló a lehetséges iró és 

köilö 4< éves korában meghalt.
Au/, 16. A moző gazdasági és ip.<r kiállítás 

mogr.yilása Veríeczen.
Aug, 18. Schenk, a vi ághini professor meghalt.
Aug, 21. Lanka Gusztáv a 84 éves jolts iró 

meghalt.
Aug, 27. Biró Lajos tudós, ki a | ájuák föld

jén utazott, hazaérkezel!.
Aug, 18. Tisza László meghalt.
Szepl, 1. Sváb Tivadar, az ifjú és teheti égős 

tsurnalisla meghal1.
Szept, 1. Stcindl Imre, jeles építész, műegye

temi lunar az uj orszájház n. gy tehetségű ter- 
vozöjo a egbalt.

Szepl 8. Pozsonyba Frigyes fchcrczcg meg
nyitja a II. n.c-zZgiudas: gi kiállítást, a megnyitás 
nagy ünm | séggol történik.

Szepl, 19. Migsarország dic-ö napra ébred. 
I A magyar szabedsag szü napja, a nemzet bálvány

képe us Lü-zke.é/ü Kossuth Ltjos születésének 
századik évfordulóját ünnopeljük Az egész ország, 
nni.t egy ember felbe hagyja a munkát, s ezt a 
napol dicső apánk emléken k szenteli.

Szept, 19. A belga királyné meghalt.
Szepl, 30. Zola Emil váratlan halála döbbenti 

meg a világ lakóit.
Old, 12. A kolozsvári Mátyás szobor leleple

zése fényes nagy ünnepély kiséretébon.
Oki, 13. Rullkaynó Kossuth Lujza, a sok 

szenvedést kiállolt mély tiszteletű i gg matróna 
befejezte életét,

Okt, 15. Európában és Amerikában roppant 
terjedelmű slrájk ütött ki.

Oki, 15. Idősb. Ábrányi Kornél a kiváló zeno 
tudói 80 éves születési évfordulóját üli.

Nov, 1. Apponyi Albert gróf felhívást bocsájt 
szól a Pozsonyi Magyar Közmüvelósi Egyesü'ot 
nevében s nomzeti-ófi mozgalom ellen.

Nov, 5. A szabad egyetem megnyílása.
Nov, 15. A belga király ellen egy Rubiné 

nevű olasz imnrchhla merényletet követ el.
Nvv, 17. Becsben a nagy nómtlsk az állam

egység ellen tüntetnek.
Nov, 24. A nagy port felveil Nosi ügyet tár

gyalj i a képvitelöhaz.
Nov, 26. A Nemzeti Muzeu n százéves fenná- 

lásám k juhok urnát üli.
Nov, 24. Ki tipp, a világhírű ágyú király 

meghal'.
Dccz. 5. Szombathelyt halálos kimenetelű 

párbaj történt, mely élénken fog'alkoztutla a köz
véleményt.

I) ez, 10. Venezue'ába kitör a forradalom, 
mely utóbb Anglia és Németország beavatkozását 
vonja maga lilám

Dccz, 20. A hírhedt világcsaló Htimberlókol 
elfogjak.

Dem-. 22. A száz tióuörökösné, fivérével el
hagyj t lóriét és Giron franczia nyelvmesterről 
Gcnfbo szöknek.

Ii.cz, 31. A kiegyezést a két kormányclnök 
megkötötte.

Decz, 31. Az érdemekben oly kiváló tehetsé
ges l.öltö, Bariók Lajo--, a 1’c‘őfi lársiság érde
mes alelnöke, hosszú szenvedés után elhuny'.

HÍRE K.
Személyi hírek Lrndrd Pál cs. kir. csendőr 

százados, több katonai kitüntetés tulajdonosa, a 
gödöl öi csendőr különít ncny parancsnoka egész
ségének hclyreállllá a végett 3 hónapi szabadsá
gol kapott. A gödöllői társaság ezen közszorolet- 
!)■ n álló tagja - mint értesülünk, -asztmatikus 
bnnlahnakban szenved s oivosai tanáésára most

_ ___________________________ 1908. január 18.

bal heti túrát folytat. — Polncr Zoltán, lapunk 
kiváló mu ikalársa, gödöllői lakásán influenzában 
súlyos I.elegen fekszik.

Kinevezés. Nyomárkay Kázmér tornaijai kir. 
ndólárnok a zilahi pénzügy igazgatóság melJé ren
delt számvevőséghez .‘z<imvizsgálóvá neveztetett 
ki. A kitűnő hivatalnoknak — ki egyszersmind a 
gödöllői borászati egyesület mint részvény társa- 
Híg fókűnyvolöje, --gratulálunk ezen felsőbb hely
ről jött elismeréshez.

Műkedvelői színi előadás. Az aszódi polgári 
kör február lfc-ó i műkedvelői színi előadást ren
dez, mely alkalommal a Kótta Jutla czimü ki
tűnő népszínmű fog színre kerülni.

Somló Sándor balesete. Gárdonyi Géza víg
játékénak az „Annuikaw-nuk bemutató előadása 
után balcsot óito Somló Sándort, a Nemzeti 
Színház igazgatóját. A mikor előadás után a dísz
leteket szétszedték, ogy négy méter magas díszlet 
az igazgatóra cselt s kínját és lábát megsértette. 
Botba dr., a színház orvosa Röntgen sugarakkal 
megvizsgálta a sérültet és megállapította, hogy 
könnyebb zuzódást szenvedőit. Somló Sándort a 
laká-ára kísérték s remélhető, hogy néhány nap 
múlva teljeson fölépül. A kitűnő iró régebb idő 
óti törzsnyaralója GöJöllőnek s itt is közszere
tetnek örvi nd Balosolo általános részvétet keltett.

Uj ezredtulajdonos. Bécsböl Írja levelezőnk, 
hogy János György szász herczwgo hó 13 án reg
gel Drezdából odaérkezett, hogy a királynak meg 
köszönje a 11 gyíl -gezied tulajdonosává történt 
kinovezlelését. A hoiczeg kérelmére nem volt hi
vatalos fogadás. Üdvözlésére csupán R< x gróf 
száz követ, Heynitz allaié és a herczcg mellé 
kirendelt diszszolgálat jelent meg a pályaádvaron. 
Az üdvözlés után a herczcg osztrák magyar ozre- 
dének egyenruhájában a Burgb.i bujtatott. A Va- 
léria-lópcsőn várta a herczegot a király szász 
ezredének egyenruhájában, továbbá Lichtenslein 
herczcg olsö főudvarmesler és Cholonievtki gróf 
föszerlár.ncster. A király melegen üdvözöllo u 
herczegot, azután lakosztályába kitérte és néhány 
perc/ig olt maradt. Másnap o hó 14-én déle Ött 
a király külön kihallgatáson fogadta a herczegot. 
György herczcg ogyiko Gödöllő szokott koronás 
v» ndegcinok, ki folszokla koresni vadregényes vi
dékünket mindon évben s hosszabb ideig tartóz
kodik nálunk, vadász szenvedélyének áldozván.

Közgyűlés. Az aszódi polgári kör mai napon 
d. u. 3 órakor tartja rondes évi közgyűlését az 
egyesület saját helyiségében, A tárgysorozat leg
fontosabb pontja a lisz újítás lesz. A kör este 
megválasztott tisztviselői kara tisztelőiére banket
tet rendez.

Gyászrovat. Nómedy Imre domonyi posta
mester, lapunk kiváló munkatársa 68 éves korá
ban Domonyban meghalt. A boldogult hivatalos
kodása melléit nevezetes irodalmi működést 
telt ki ói előkelő része volt abban hogy Aszódon 
a Petőfi kultusz felszinro került. M:nt Petőfi 
aszódi ék tőnek alapos ismeiőjo, siorgalmasan 
kutatott minden legapróLb részlet után, a mi a 
nagy költő aszódi éleiére vonatkozik és számos 
lárczát irt úgy lapui kba. mint a különböző fő
városi t.jiágonba Petőfi életének aszódi cpizodai- 
ról 8 ez állal nőm ctak a Petőfi kultuszt inozdilá 
elő. hanem sikeresen hozzá járult a nagy poéta 
hiteles élet rajzához számos érdekei adatot szol
gáltatván arra. Mint iró, nem az u. n, nagy em
berek közül \aló, Szorgalmas hétköznapi munkássá 
volt az irodalomnak de lelkiismerotcs, tisztessé
ges munkása, ment minden, az újabb időben any- 
nyira lábra kapott slrébcrségtöl, Gycrn.ok korában 
érték a 48-as idők nagy napjai s ez időkből is 
több érdekes feljegyzést találunk iratai között,

Sorihuzás. A gödöllői járás területére nézvo 
a sorshúzás határnapja e hó 12-ről 19-re tétetett 
át, A sorshúzás o napon fog tehát meglaitalni a 
járás hadkötelesei számára Gödöllőn, a városházén,

Az aszódi gazdakör bálja, Az idői f rsang- 
nak kétségtelenül "gjik h ^sikerültebb mulatsága 
lesz Aszódon a Gazda Kör bálja mely o hó 2c-én 
fog megtartatni. A nugyszabá u mulatság iránt 
járásunk területén már is nagy az érJekiölés,

Alispánunk jubileuma. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye törvényhatósága diszközgyülód tartott o 
ho 12 én a vármegyeház dísztermében. Beniczky 
Lajos alispán huszonötéves hivataloskcdásánalc 
jubileumát ünnepelték. A törvényhatósági bizott
ság tagjai nagy számmal jelenlek meg s min
denki szeretettel c oporlosull a népszerű és ün
nep It alispán köré, a ki a jubiláns nap einlékéro 
diszkardot ‘ kipolt ajándékba. A díszközgyűlést 
Beniczky Fercncz föis| án nyitotta meg s ó üd
vözölte első sorbun az alispánt, a kit Prónay 
Dezső báró vesolősével négytagú küldöttség hí
vott a terembe. A főispán hosszú közpályáján a 
törvények mofflarláiában és holyes alkalmazásá
ban elüljáif. A főispán megnyitóin után Fioisn- 
ger Lajos kir. közjegyző fzóII. M >g s szárnyalása 
ünnepi best éddel köszöi tö'.ln a jubilánst a vár
megye közöl.sógo nevében. Majd Fazekas Ágoston 
főjegyző úlnyuj o’da a mejia'.olt jubilánsnak £a 
remekművű diszkardol, a melyet a vármegye tis; ti
kára ajándékozott. Mélyen megliilva emelkedőit 
sző'ásra ezek után az ünnepelt alispán. Köszöne
tét mondott a szép ünneplésért, azután igy foly-
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tátin: „Hu kutatón, minek köszönhetem o kiváló 
Ügyeimet, o nagy inegtiizleUalést, azt huzom, csak 
annak, hogy arra a zászlóm fülirl jeligét: „Mun- 
káisÁg és i.őtelességindáiM, a melyei incgváhuz- 
tásom alkalmával kibontottam, tehetségemhez ké
pest mogtaitoliam s r.^yanukkor telt igéikljim 
bcvál ólam. Németit a inunl a, de az«*rl  e ak 
annyit ér, mint a menni i eredményt f limitál. Ili 
munkásságomnál siioiült i$ mini eredményi f»l- 
inu'atnom, nem kizárólag az én érdemem, n v 
megye közönségének támogtlAsi, a lisztiiu-r. ak 
buzgalma nélkül a lorvezo'.l épül-lm k csak a 
váza maradt volna meg, a melyet az első vihar 
elsöpör Kivo'to a részéi a nemos munkából min
denki és en ugy érzem, hegy ez az iiirn p nem
esük az ünnepem, hanem a \á me. w nké is. 
Eleiemnek legszebb napj i ez s ezután műn mond
hatom löbbó, hogy hiába keresem emlékei n kö 
zött és nem találom im g a i yugpon'.ot, mert 
már van nekem egy oázisom, a hol majd kifáradni, 
a munkától, megpihenhet >k s hálakönynyeimmel 
öntözhetem az önök részéről nekem átnyújtott 
bizalom virágát.4 Lelkes éljenzői köveit .) az a'- 
ispán börzédét. Beniczky Krmiez fői.-pAn zajos*  
lelkesedés között azt indítványozta, hegy az al
ispán érdemeit f gla'jak jogyzököny/ba s i z ünnepi 
beszédeket kinyomalv >, o z : ák szét min ’cn bi
zottsági lógnak és a községeknek. E/.útin a pest 
megyei községek küldölttógei tisztelegtek az al 
ispánnál ós áladtik nexi a vármegye közönségé
nek ajándékát a számos remek darabból álló 
asztaldíszt. I). u. 1 órakor bankett volt a Hun
gáriában az ünnopoli lisz'elctéro.

Iskolai mizóriik. Lapunk legutóbbi szárnál nn 
rámutattunk azon ázsiai áll •po'okr.*,  melyek a 
Verseg községhez tartozó puszták tankötelest i kö
zölt nril ódnak. B ddogi ludósitó-'k mo.-l hasonló 
mizérabili.. állapotokról értesít. A Karsai Vi'mos 
tulajdonát képező puszta Teleken, Boldog n el
lett ugyanis GO tanköteles gyermek nem jár is
kolába azon okból, mert iskola nincsen. Ez ügy
bon a legfurcsább a\ hosy már G év óla tdile.l 
óvenkint jelentés a tanfelügyelőhöz, azonban az 
mai napig sem in ézktdoll.

Nyilvános nyugtázás. A gödöllői kaszinó és 
fehérkereszl-egykt javára o hó l('-én nndeztlt 
bál alkalmával folülíizollek : Krauso Géznnó 7 kor. 
Horváth László 3. Sürgőt Jenő 2, ifj. Szál ő Kál 
mán 2, Burg Dezső 2, Elandorfcr Iguácz 2, Roch- 
litz Tódor 2, Kacz Péter 2, Molnár Imre 2. Kiss 
Lajos 2, dr. Oalay Béla 2, Lendvay Bea 2. 
Ivhhics Ferencz 2. Ilofmnnn Dezső 2, Lipc-ey 
Leó 2, Szenger l/ijos 2, dr Orbay Dénes 2, 
Zinnor Oszkár 2. Kára z Gyula 4, dr Tegze La
jos 1, Bittó P. 1 1. Nick Kilo 6, Boda Jenő 1 
Beöthy János 1, dr. Heyder Ödön, Heine/. Iván 
2, Romeiser 3. dr. Bezsilla 1, dr. Guál Elek 1. 
Gaál Endre 4, dr. Reichardsp rg 2. Slrob1 3, 
Téchy 9 és Nyiry 3 k< rónát. Fogadják a jóté
kony feiülíi 'Clök ez utón a rot.d zéség köszönetéi.

Pestvármogyo közgyülnso E hó JU-án tar
totta meg vármegyénk cvnegyidcs rendes köz
gyűlését Beniczky Ferencz főispán elnöklete alatt. 
Az al’spán évnegyedi jelentésében a közigazgatás 
egyszerűsítésének nagy nehézségeit vázoila. Azu
tán a kö; igazgatási bizottságba váll szlotlák he 
Kossuth Ftrenez, Prónay Dclsö báró, Hajós Jó
zsef, Holló Lajos és Förstcr Aurél képviselőket. 
Lelkes momentum vo l az, m'dőn a közgyűlés 
tudomásul vette, hogy Csömör község egy 
terét Kossuth Lajos nevéről nevezte cL A közsé
gek zárószámadásai és költségvetései tárgyalása 
után a közgyűlés véjet éri.

Vadászat, Ma vasárnap Kerepesen nagyobb 
szabású udvari vadászai lesz, melyen több elő 
kelő vendég köztük több hölgy is fog részt venni.

Nagyldök tanúja. Wiltmáj r József 48-as 
honvéd ki utóbbi időben csősz volt Rákos-(Lábán 
78 éves ko.ában olt meghalt. E hó ló-én t mel
lék ol nagy részvét mellett. Polgár ár?ai a „Hazá
ért szabadságért**  feliratú ucmzt ti szalhigos koszo
rút helyeztek a rngvidök harezosa sírjára.

A mi villamosunk. E hó 14 én kezdték meg 
a fölméréseket a vácz-rákos-judola-budapesti vil
lamos vauit építésére nézvo Halmay é< Königs- 
berger tirvezö fő nérnökök. lóén mérték fel a 
gödöllői részt. A vasút — mint már jeleztük, 
Gödöllőről Szada, Veresegyház, Cs; mád. Fór, 
Alag, Rákospalotán ál jut Budapestre s Szudán 
elágazik Szt.’ Mikló?, Bottyánon ál Váczra. Gö
döllőre az öreghegy alján jön be s ismét kél 
felé ágazik. Egyik ág a vásár l.’nn s a fáczáno 
con át a m. á. v. pályaudvarhoz a má-ik a l’o'.őfi 
lé:cn, Ilid esetleg a Bakos u’.czán keroszliil a 
Ferencz József térre visz. Az engedményes Peti- 
vármegyétől £0C090 korona szubver.cziól léit, 
ami iráni a megye áprilisi közgyü'ésén fog dön
teni s kedvező esetben mz-g ez tv őszén m-’g 
fogják kezdeni a vonal kiépítéséi.

/G0 0. tkv. ISft'.t. -zamhoz A bdyő hó 23 napián kitűzött 
árverés hivatalból In-züntettetik.

Arv'ré.i hirdetni'ny.
Ahi.írott kiküldött liro'ági végrehajtó ezj*nn>4  

koz.hirt-e t •sz.i. hogy a g előliéi kir. jár.i-hiró-.ignak ls;i!) 
ovi V. 71X1 ; számit tégzá-é.el l». s .- Ii r ey e r S .1 m 11 
ngt véd áltál kepvistdl II a r t m a n n és 1< e I I n e r 
.- z é g feje.rés részére B I a u .1 <5 z - f ellen C.S2 kor. 
<‘•2 fi ko < tele, ó- j.H- ereje!)! elrmilelt kielégítési t ér- 

folytán alpe|-e«i ,| 1 . fo-l .!’ 1201 kor. GO fill
ing fagokra, a b-iitidózett gödöllői kir iá ashiró- 

>.i:i fenti -zain'1 véu’/.é.ét el az. ártéré*  elr.-mleltet vén. 
annak relilllo^la't tők kofete|e»e ereiéig i-. a nieUIIX’ibtUI 
azok történte-; zálogjogot nyertek tolna alperes lakásán 
T II r á n leendő megtart.1-ai a liatát-időüi l'<3. éti iann.ir 
h > 20 napjának délutáni 3 ót.mi (őzt tik ki. n-iker a Idró- 
ilag lefoglalt bolti áruk ■. <gtéid» ingő-ógok a legtöbbet 
Ígérőnek k -zpenz. lize’.-s me lett, sz.üks -g esetén Inn laton 
alul is elfognak adatni.

Eelhiyaitiak mindazok kik az. elárve.: z ndő ingó
ságok Vete'iliab da t egreliait llo kő ölelését megelőző k(> 
e|jgittele-hoz tartanak jog. t, a ni'-nniilien rész.ük-e fogla
lás k' rabban e-z.lioz. dl> lett volna és ez a v> gr> hat 
jeg.t zőkőny v höl ki tn-m tűnik, ol-őbbségi bej leütéseiket 
az árverés megkezdéséig a'ttlii..ti kiküldöttnél tagt 
irasban beadni, vagy pedig s<ot.i| bejelenteni tamznak.

A tort nt.'s határidő a hii d.tménvnek a lórság 
tábláján talo kilügge-zté- f követő naptol számittatik

Kelt (íoi|o|!őii, 1903. évi január hó |() napján.
(!’• H.) Böhl Ambru) s. k.

kir: bír. végiehajto.

87IS oki 20. tkv, inon.

Arvarósi hirdetmény kivonat
. . A gmlórói kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha

lomiig ko/hirró O-zi. In gy a magyar k<.r<'8lu.<l.lml
bíiük vŐLüvliaitJiiak 11 nay végrehajtást szriB'-dő
elli tii kor. (ifi fi!Ptők'> kővi iflé- és járulékai i án-
ti \ ••i'i i'h.i il asi ügyében a gödöllői kir. jár i-ltlro-ag terü
leten levő a r.-kereszt ti ri (Munkás olllioni közs-’-ulien fekvő 
s a r.-kere<ztnri 122'.i sz. tkv ln-téila-n IMnay Péter 
n-ven allo A ;• 1. soi-sz. 4527 t ii I hrsz. ingatlanra és 
íz azon rpüli <le (• I. kkör \ vileg f.-| nem tüiitelett lázra 
az árverést aoi."; koroin.lian ozcnuel niegállapitolt kikiál
tási arhan vlr>*n<lelte  és hogy a f< nn> l>l> megjelölt ingal- 
l;|11 a ■/ 1 '.i o v j ].- ,. |, |, ,-, | 3 j k na p-
J An délelőtt ( ak keresztur kö/ségha-
zunal inegtartandó mos n mcgáliapitott
I ikiá tusi álon ah I is

VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
RÉSZVÉNYEKRE. ' 

SORS J KO VKKHB, ÁtLAM l’A 1’1 It OK II A 

----  KÖLCSÖNT -
ARUNK, IKHILIKR TIBIKAF111TÉ81 TBLTÍTILSK HSLLBTT 
TE EL VIL AOOSITA 3U N K l N O Y E N E 3.

HECHT BANKHÁZ T
. BUPAPE5T, FEKENCHItKTCRf. 6. -=L I

Árverezni szándékozók tartoznak nz Ingatlan bee-- 
aianak l'l A/áznlékát vag.ti- LM. |< 30 ftlli l.. s/p«nzben 
V.tg.t az |ss| ó l t-< z <2 paragiafii-aban jelzett át folt ani
mál számított és nz. |>x- évi november hó 1 en ;:- 'j 
-z. a. kelt Iga'-águ_'\mtni-tei i rendidet " paia.iaf t il . 
kijelelt ota-lokkep-i eil.-kp ,pi|h.i|| a Ilkáidét! kezéli, 
letenni, at.uy az IhHl. G) t. ez l7u paragrafusa eit.lm- 
ben a bán .(pénznek a l.iro-agtt d előlege, . IheL ./,8-i,M 
ki.tilil t« szállá t-z.eü <• i'im-rt ént t át-zolgái! itni.

(iödö lön 1902 notemhorho |() én kir b,i-es.lL. min- 
Ikti hatóság

Lukácsy
kir. ;i|l>n •

HZ.

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött bíi.i.Agi \ éwr.dtajt • . /.e 1 •./.

hirrA f.- i, ho2.\ a I.pesti V Imr l.irn-u l'.'UI. \ \V|||
H2S 3 -zaiuu v- gzésével Dr. I'őrők (ivttla l>p«-sli l > 

Ügyvéd állal képvi«elt Eh'riitrr)| «s J-'iK-hs Itstv-i i 
Végrehajtató n -zere Sehit.l'-r Béla inul:I. • ■ otthoni lale - 
végreiiai est szenvedett elleti i.’lt kor. tőke követelés - 
jár. erej ig olf.-nd It kiehuitó <! \ ómehnjt.is f<>l\t 11 \.g
rehajt ot szem edetttiél lef.rgla t <•-< J0 T.» 1 • • 1.. r. 1 I • ••< - ül t 

a fant idézett gödöllői kir. j.‘.rásliiros.iL' fenti 
>é\el az árveié-i elrendel'et \ én annak a 

Lajos lő’, kot llai pl Arnold 192 Imr. l-'atkas te-1 • 
zég 101) kor. Sidlatier l>. ez.ég 2‘ I kor. 5) lill. 

felülfog’alt.-it-di követelőké erejéig is, a mennyibeii az< k 
törvány.s zálogjogot nyertek volna, vén lehajlást s/enve- 
dett lakásán |{ák< skere-zt ni ott a Munka-< >t t h<> 11)>a 11, 
leettdj in •gtarl ísá ra határidőül 19i’3 é v i ja n 11 a r 
Ii o 21 11 a p i á 11 .1 k d. e. fe l| 0 i- á j a t rz.etik 
ki. a mikor a liiroilag lefo.'l.ilt szobabútorok s egyéb 
ingóságok a I gtőbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett 
szükség eseté i bee<át'oii alul i< el fogn i < adatni.

I-'. lhlvalnak mindazok kik az idárverezendó ingó
ságok vételárából a \ eg|-e||.iit,i!(i köt et> | --ót megelőző 
kielégittet shez tartanak jogit, a nuninv ílnni r s/.ükre fou’- 
l.i'ns kor.djban (‘szkőzölletelt tolna, és < z. a vógrehaitá-i 
jegyzőként t hol ki nem tűnik, miszerint el oLL-éji 
bejeleiité-eiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldött
nek vagy itásban beadni, vagy pedig sz ítai bejelenteni 
tartoznak.

A 1 ói vént es határ.'dő a hirdetménynek a birdság 
táldáián való kilügge-ztését köv.-to naplói számittatik.

Kelt Gödöllőit, l'JOJ, éti (’e.zember hó 20 nap.átr

TrsztyAnszky Kálmán «. Is. 
kir birdságl t ógrehajtjk(P. II.I

Egger mellpkiztilla 
csakhamar maggyógyitot

Gödöllő: Sz ntmiklóssy Eóla. 
Lar.ghof Gyula. 
Sárkány László

ÓH JAJ 1

Dr. Zeke Adolf.

Kíliiiws. írlíi'illsri! rs rlnyálliMás ellen eyois és biztos lialásuak

Egger mellpasztillál,
z étvágyát nőm ron'jík és kitűnő Ízűek 

és 2 korona. 1’ltÓHAIlÓBOZ o- I U.l.fiK 
l'ö szél' iildési raktár :

N á ti o r “ o- y ó g y s z c r t ;í r
Budapest, VI, Vzczi-körut 17. szám.

Megfojt ez az átkozott 
köhögés I

] ■ Alberti:
* Aszói!:

ÉL.ENi

*

Midőn ügyvédi irodámul Gödöllő községben 1903. február 1-n beszünlelim, 
s ii'ie n iáit nz alábbi teljesen jó 

kélajlnju 2*es  szán u pénzszekrény 
7 fiókos diófa író asztal 
faragott ki t ajtós diófa szekrény 
egy km apó kél fotellal 
elegáns előszoba fogas 
keménvf.t asztal n.árványletővel

kínban levő butorol al eladom :
»Heminglon< Írógép
3 és fél m. magas ve.'enczei tükör 
fekete pianino igazi elefánt Inl- 
ienllyükkel h >zz;i 2 mozaik szik 
i drb gázcsillár I drb nehéz niel 
3 drb réz.

Magyar általános k ö t a n y a g gyár
BUDAPEST, VI, Bóvny-u'cz i 16. szám.

Szállít tyiiri árban szülésznőknek a belügyminiszteri 050001902. 
rend ü tnek megfelelő bábatáskákal. ellenőrzókönyt i két éi j gyzóköny- 
vekel; valamint a szülészethez szükséges összes köliinyagokat és mű
szereket. ÁRJEGYZÉK INGYEN.

>■$

Ar'r/2-

------------ ------------------------------------------------------------------------------- • W V, ,,

^4—í BORSZlVATTYUK ÉS BORSZUEÖX! < 
vbliiiniut nz össze; pii eze-ft Is; er lési czikki k nevezd s n . 
Arr.orlkai gurmi ömlö'x, rézcsa’ o'f, bo lc-f jtö edenytk, 
niustszellözök. bormórök Pakczkmo-ó, palaczk'öltö 
dugauoíó c? kupakoló gépek P^rafaiíugók, ónkupi 
kot, palaczkok Oocccoocoocceocc =



K03. január ÍR
4____________ ____________________________

IíCpJoM) bevásárlási fór/fisok.

----- — Minden nap fr;ss pörkölés ==

* jó MíI/5L'WE& oh’só :
8 kyr. pörkölt kávé I írt 05 kr.

i ,, nyerő H 1 »» ?® , H
Postacsomag I i kilo kávé porlcmcnlcsen kulacti.i. 
DDÍÍI I PVIII A (SZEMES SÁNDOR UTÓDA) 
[dKULL UlULA Budipcst, v„ Nádorul zaj6

írisznél l

, ói* ás ós látsz or ész.

Magyarnak Pécs. Németnek Béos.

flí 
tó

ékszorgyáro
í PÉCS.

No kildjjk pénzünket killföldrel
H-allparunkatdö^^nnóInmH^mm^

Valódi ezüst pánczól óralánezok m. kir.

Három ovi 
irá’bcli 

jótáll á s.

a ükií^io;j2?í! 
Szüksc let) brsz'-r ése előtt ne 

mu assza el

sl’zj Fíaű 

ruha- cs fihcrueinüek-gyárától 
Pozsony 

íp' Ciális ; rjcpyzéko*.  moly 
1 .. ólsz. i íi.-ii <;ssz<-állitott 

kelengye költ cgvetéseket i.ntal- 
II az. béímcntesen meghozatni.

tép ! Pontos klszoljáiás I
* Jutányos szabott árak !
^Kivétő inunkat

¥

Jó anya#!

mába vágó czikkek s 
Valódi ezüst női lement, 

ó fit ■ 
l’gyanoz dupla' fedéllel

. aittin |

ara

Valódi 14. kar. aranylánezok -10 fé o 
divatos mintában.

■. snlvlmii fit | |0 gr
•. Mil'vhail frt 3i).

fit in.

-^s

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérnter.ive bárkinek 

küldetik* Valódi vzíi>t rom

TTi ! /Irnntíoo" ’ "’flv'vcl mindenki azonnal 
UJ ! rAla.lyuzjU, im-ut. an tjiA uranyozh r : 

tű v-r és i.< pk.< t< . w l r>>(, 
t i'ág isrtal , tcmpiomcs ' i ■ seb Í gy üveg ev erei 
Si) '.tct ...U' r 1.30, 1 i b'-te. ' KV Üveg 3 Irt.
— Sp >t t-c. i ' e -, gycriM I. j ucksiorelt, haziertiUi- «m 
ebe )■'• .v ■ . H . < . nt.i. -- <s beieg'.polA^hoz való 
largyaü fel. 1 n. i.v képes aijegyzeket bermentve kűlJ 

KERTÉSZ TÓDOR Budapest, IV., Kristóf tér.
-i ‘**<L. . U.íL’./.LufrZ/nyLMJBWW.1 U!

Ihipla fedéllel f 
Valódi ezti'l atik 
(lllpla fedéllel fit 

aiany szeg. I ’ fi t —Tűin ezüst ankio tömön, dupla fedéllel 12 fit.
A-j- lí kar. araitv ankre-retii nit iir óra 2 í frt - l’itpla fedéllel 3 • Itt .. ,

C3E8J5TEGE3 FÜLÖÍP 
ezeskrözeüt ;

E -a s lüjtó Bsabdacsaa
mit már evek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó és oldószert ajánlanak, nem gátolják az emész
tést és teljesen ártalmatlanok. Czükrozott külsejük 

végett még gyeimckek is szívesen veszik.
Esy 15 pllulát tartalmazó doboz 3) fii!, egy tekercs, mely 8 dobozt, 
tjhát 123 iiil il.il tartalmaz, csak 2 kon 2 kor. 45 fill. clólogts 

tckiillóse után 1 tekercs porlómontosen küldetik meg.
Óuás! Utánzásoktól különösen óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent Lipot!ioz“ czímzett gy ’-’j szertnra 

Wien, I., Plankcngassc 0

r i cn/m eewi Tass

+-J-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. 4+4+

Miniknncmii koporsók krphalók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kis bb-mgyobb mér.tben Szeinföd-.lsk, virágait, szalagok, 3irko3zoruk, viaszgyertyák. 
Szob ibelmzásck, ravatíil-felálli'tís. :i személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 

I mellett fáklyával, — nyitott h iloltaskoc-i vagy, díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 
is, minden 1 '-'szereléssel < ifjgadtalik.

®sE£~ Gyászjelentések I éra alatt elzószittetnek. 80—52

Köv IiI iák
árjegyzékét atiekintcsre ajánljuk.
l . - ;• tus paplan.......................................... 1 frt RO

' 1 - - .................................... 2 _ <0
I drb.
1 ,
1 .
1 „

3 részt ...................  . . .
3 . < .1; nf:i pe . . .
I . szór ...........................
3 . sz r ...........................
1 Malin.i. ■ k-tíi/ve . . .
1 drb a s . v Ag'.'l'ct.'t
1 ősszel!
1 dib. II;
I asztal.

ntl. 5
«
•1
7

10
I I

:my..s m.itralz . . .
sgy tengerárt matratzni

Gichner Mór és Testvére °"“"p3ESji
r.*"?  .h::! . t i« i • : ív., .Muzouni-körút 27. ||

2SZ.' '■

m-.'a r— ,A;' ‘ ' i 7^.,crasrsírTa^axrwr:.

reiosTí. fiai 
Sntöiwss, «. ts kir. uilwrl sitllllík 

BUDAPEST, VII. kér., Lc/ölde-tér 2. szám.
Ajánljak lej 

palaczk -Int I. g > 
1 láía kh. '' »

Kimluönégbon gyártott Syphon- és gazeuse 
■ • b árak mellett í-.< pedig:

éri. 13 ’lll sima, fehér v. világoe kék (nqua- 
t'.iUkot talppal vagy talp t-élkul: 52 korona 
.tarcJSí^alscr.Sot gurntnigyflrOvel é# üveg- 

viláj-os kék (aquiunarmi minit. 
......................... 52 korona 

leértve, budapesti pályaudvarig bér- 
’/o wontó — 10 |Ada rendelés 
i különféle Általunk törvényesei) 

élt ir« J: vagy 
niiiuk, ellenben

1 TgnnincrgnR hajfests szeri “ sititato. tsM_ísjelutA_ira5tw.
I (Tsiljiiali és fogatok{_ legeslagjofeb ai

; RÖZSATEJ
i

■>K«C Xfilűtl afajűtö 40 Uge£t5»»Kj«ató» jjtkgjlt#- 

” eior. ; üveg 4r*  2 karuua. EbUi 
hyjlán. b-l.’»em-i4c.ppan 60 flllár.

I ó'iítttlüil hely: Czerrj j. AntSR, Uócs, XVIII., Cári LadwJgitr. G.

Lohr Mária KrőnfaVz 
Csipke-, vegyészeti t'sz.itő és mlifestö intézote 
o o o M gbizásuk úlvólolnck : o o o 
HI DA-PEST, Vili., BAROSS UTf.ZA 85. sz.
Ttlefjn 570 3. Telefon 5700.

<2.

Levente tárcz Magyar Szalon
Van szerencséin a n. é. közönség 

szhes Indo imsara hozni, hogy 
eoT ANCZINTÉZETEMBE No© 
a legújabb láiiczokal u. m. Levente 
táncz, M.igyar Szalon, Boston, Ma
gyar társalgó stb. I evezettem és 
litiiilom. — E legújabb, könnyen el
sajátítható tánezokra felhívom a I. 
közönség figyi'lmél. — A kik e lán- 
ezokat tanulni óhajtják, szíveskedje

nek levé'í < g értesíteni.
O’csó magán órák titoktartás mellett. 
/M/ cs estély re ml ebesek cljb- 

(ja<l tatnak,
KI.EIN 

tűimztanár, Gödöllőn

---- T

'í-iudapeiifi malornéjsifészef 
é3 Gépgyár ■

T0PV1NECZ ÉS HE1SLER 
3UPAPEST, VACZl-ur ui/v. 

ÖVATjT:
BENZIN MOTOROKAT’ ÉS 
BENZIN LOKOMODILOKAT 
sielspe? vpzónymUvol 2 50 lóerőig.

Megbízható képviselők kerestetnek.

V< i'^yÓTyílás (thmopalh). U.i és e.e- 
de i 15 cv óa kipróbál gy»g\ni'd, a me y 
li zánk cs a k..llükl jobb köriben a l;t!á <•< 
c ;s n résnek örvend. Rendkivii'.i jó h circl 
lesz alkalmazva asilmtii,k ziv-, nyomor , hóly.i^- 
és i.i ylvijokban, vér- cs bubin:.i'iha'c ckn 
cs ki ólja az címez var és s éli.üde' bcá ka:. 
A kezelése ke lemos, nem gátlója a beié;; t 
naj i f gl ill < zá ál ..n és tar • s, \ < •'.< ?i - : ó 
gvulAs; med nénvez IC gyógyul d meg i'.-ri ója 
Dr. Kovács J fo.’árosi orvos a ki e\ //../a 
pisién, 1'., Vái.:.i-k>ríil /8. >Z ;1. . e,.\, CZ i) 
czclra berend-zeit orvosi r.'i.J.-'ló '.idézem \an, 
melyet nínda/.okn ik legmelegebben ajánljuk', 
a kik a fent e'ős'irult bajok vakr .<‘b i'.ié. ca 
szei.vednek. Ur. Kovács d. levclbJi n.c 
k.réséire készségesen válaszok

I € I > i 1 < ' J ) H i í I.
Aki ájulás, gőrvsök é< tmis 
i yt>n idt'gliáitftilnialilmn 

sz ’tti'íl k-'ijtm Iiro'sür 
tirrtil. I iigycn és hérmeiit \ <■ 
kaplmto a hattyú tiyögy- 
rzertár liti.íti tSchwanati 
Apothekű Frankfurt a. M )

eladó a 
^/VÜZ II.lm- 

czában.
Ilöveh! el a l iidóhiz.
Egy jó liiUból vulo 
fitt nyomdánkba ta 
nonczul felvétetik. Bö • 
sebbel h Idád ölti vil

láiban.

HÖLGYEKNEK! na;y gyalu,r.kiltal bírok. 
(öiie Anna egy térni sziiló-zi ö. Ferencz-Józscf- 

tér (Adier-ház) Gödöllőn.

KÖNYVNYOMDA, könyv és hir-
InídtüLI .Hpluulu válL.l.t (lödölön.

S allil mindennemű pnpir-árut, 
Íriszért, iz’cli könyveket éi nyomtatványokat.I

Gödöllői Er.*s(het ikiyv/Lyomda.


