
1903 február 8.
IV. évfolyam.

es
E I ö f i z e t e í arak:

Kreíx.rre, . '2 kor Negyedévre .
Fel vre ... 6

közgazdasági és irodalmi lietila;
Szer/testtoséu cs kiailohii-atal: ’

Aszódon, Orosz. S. pupirkereskedésébon.
I I írek ’tésck :

egyezséi’szerint iiitanvot ar«>n közöltéinek. Nyílt-tér ior.i
1 '0 fiilt'i'. I I'tfiZfi.tinkn.-k iih'v ar k ed vrz m é n y

, „ ----- 3 kor.
Egyes szám ára 30 fll'ér. 

HermentMkn leveleket n.-rn fog.-uluiik el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Gyermek nevelés.
Boldis István aszódi tanító ur tollából 

vesszük a kővetkező' sorokat:
Igen tiszteli szerkesztő ur!
Becses lapjának január 25-én meg

jelent számában egy fővárosi tanító a 
vezérczikkben pálczát tör az elemi iskolai 
tankönyvek használttá fölöd. Ebben nem 
volna semmi különös, ha a czikkiró ezzel 
kapcsolatban alaposan meg nem vádolná 
a fővárosi tanítóságot, a miért a tankönyvek 
használata melleit szavazott. Azt mondja 
ugyanis: ^Kimondták nyíltan, hogy ők nem 
éreznek elég képességet arra, hogy a gyer
meket könyvnélkül is megtanítsák arra, ami 
a könyvben áll. Vagyis, hogy ők ezután is 
és mindig, úgy akarn tk t .nitani, mint eddig 
tették, hogy azt mondják a tanulónak: 
•Holnap feladóin nektek azt, ami a 16-ik 
oldalon áll.« slb.

Ha ez áll, amit a czikkiró mond — 
amit én kötve hiszek — hogy a fővárosi 
tanítók igy tanítanak, akkor megérdemlik 
a vádolást.

Nos mit állít tulajdonképen a czikk
iró'? Azt, hogy a fővárosi tanítók nem taní
tók, nem tanféríiak, s nem értenek a gyer
mekneveléshez. Hogy a tankönyveket csak 
saját kényelmük kedvéért használják ; hogy 
csak leczkeudók és kérdezők, egyszóval 
magoltatnak az érlelem rovására. Ennél 
jobban nem lehet megvádolni egy tantes
tületet. Azl his'ein, hogy ezt a fővárosi

T Á R C Z A.

Rövid boldogság.
Madártőrt énét

— Irta : DURA MÁTÉ. —

Fiatal kenderike röpköd nyugtalanul a kert 
bokrai között. Fészkét keresi szegényke, az oly 
régen nem látott fészkét, Ugyan hol is lehel? Úgy 
emlékeik, mimha ebben a bokorban volna. Do 
nincs, cm.ti sincs . . . Pár hót alatt olyant váltó*  
zott a világ? Vagy csak az ö szemei nem látnak jó.?

Panaszos, uyögdéc-rlö hangok töltik el pi- 
czinyko szívéi, a mint szárnyai fáradtan meg*lib-  
berniek.

A kertben tréfás sietséggel dolgozó n unká
tok rúgnak nagyokat a földre tiport madárfészken. 
S mig ők gondtalanul nevetgélnek a hajléktalanná 
lelt inadáipár szomorú sorsa feleit, a kert nap
fényes oldalán hetyke urli töltögeti Flóberót.

<> mennyire sértik özek a hideg jelenségek 
a szegény kenderiko kesergő szivét!

De megfcledkczvo a fájó jelenről, a mull 
édeskeserü emlékei lepik meg. Látja párját, a mint 
kedves gügyögéssel simul melléje s odaadó von
zalommal csókolga'ja néma ajkait. Ah milyen édes 
ez az érzelem, milyen foledhelellen ez a pillanat.

Aztán látja párját ismét, a mint megfeled
kezve magáiéi, egy büszke, éde kés hangú ven
dége szavaira figyel s megbüvölvo annak vará
zsától, utána száll, odahugyja otthonát, szerelmét 
mindenét.

E szörnyű gonoszság megbénilA erejét, so 
utána szállni, se sírni nem tudott. Csak várt, várt 
türelmesen, hogy v’sszajö, készséggel, örömmel 
megbocsát a bobé feledékenynek, a hűtlen oskü- 
szegeinek.

MEGJELENIK MINDEN VASÁBNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

tanítók nem hagyják m igukon száradni.
De részb n megvádolja a czikkiró a 

tanítóság nagy részéi, amelyik a tanköny
vet megtűri iskolájában. Felszólítja a vidéki 
tanítókat, hogy a tankönyveket I üszöbüljék 
ki iskoláikból, mert csak igy lehet az életre 
nevelni és mert . a tankönyv a legádá'abh 
ellensége a helyes paedogegiának »

Mivel a mi iskolánkban is dívik a 
tankönyv, engidje meg igen t. Szerkesztő 
Ur, hogy elmondjam szerény nézetemet a 
tankönyvekre vonatkozólag.

Az elemi iskolákban, ha van tankönyv, 
igen jó, ha nincs az sem nagy baj. Le, fel
jebb a tanító kénytelen lesz a tanitvá- 
ványokkal Íratni, mint, ahogy az az én 
iskolásgyerek-koromban velem is megesett. 
Nyelvtant és egyháztörténetet diktálás 
után irtunk. Ezt nem azért hozom fel, 
mintha helyeselném.

Hogy az elemi iskolai tankönyveknek 
létjogosultságuk van, mutatja azt ii mai kiter
jedt tankönyv irodalom. Hogy ez a tan
könyv-irodalom miivel', az most nem tar
tozik ide. Mindenki használhatja a legmeg
felelőbbet.

A legtöbb tankönyviró -- azl hiszem 
kiváló tanférfiu is, aki midőn tankönyvéi 
megírta, ezzel egyszersmind azt is bizo
nyította, hogy a tankönyv igen is szüksé- 
ó'os — de n ni nélkülözhetetlen az isko
lában.

A tankönyvek szükségessé e ni •llett 

Minek jöttél el szép, ifjú tavasz, ha őt nem 
hozted vis.-za ? Rügyek fakadása, bimbók patta
nása úgy sem hoz az ál váll hagyottnak sommi 
örömei, inkább sölétebbé teszi ijjeszlő magárnál.

Pajkos napsugár, to is hasztalan csókolga
tod a párjavoszlelt szegény kend mikét, csókjaid 
c:ak ke. erű emlékeket idéznek fel a múltból. Ak
kor is csak úgy csóko'gallad őket, midőn egy 
kertben, de kél fészekben először tekintettél be 
hozzájuk s olyan bűbájos, édes jövőt ígértél en
nek a migyon-nagyon boldogtalanná lett kis ma
dárnak I

ök hárman voltak testvérek, fiuk mindany- 
nyian, amazok négyen, köztük egy fiú és három 
leány.

Szülőik jó barátságban éllek egymással cgy- 
gyült üdvözölték a felkolö napot, együtt jártak 
ólelem után a bársonyos rétre, n kalászos szán
tokon s mosszo ki a zöld fátyolos erdő aluli vi
rágzó kenderesbe. Soha rossz szó, megsértődé*  
nem e-ott közöltük. Il i az egyik apácska elfáradt, 
kéne-kérto a másik utitárs apácska, hogy kímélje 
magát a jó szomszéd, pihenjenek meg a Ilin lom
bok közölt, vagy a gyep langyos füzén, hiszen 
máskorra is kell az erő, család is várja otthon. 
Mamácdiáik meg addig, mig a kereső létjek meg
tértek pihentető hajlékukba, milyen okos figyelem
mel, kitörő ötömmel ápolgallák őket, a kicsinye
ket, sokszor egyik a másikéi.

Ah azok a jó mamák, milyen igaz szeretet
tel röpültek át egymás fészkébe, csovegni a nap 
élményeit s ápolgatni a nyafogó kicsinyeket.

Egyszer, egy szép délután, a két család feje 
közös tanácskozásra gyűlt a fészek mellett ma
gasan trónoló vadgesztenyéire s a fiuk apja kezdte
meg a szót.

— Tudja azl maga is, édes szomszédom, 
hngv mindig igaz barátsággal viselte!lünk egymás

vall az is, hogy a k rmíny a legkitűnőbb 
tankönyveket pályadijjal szokta megkoszo
rúzni, ez állal is előmozdítani a írván 
a tankönyv irodalmat.

l'.s azután csak az halad a leghelye
sebb paedogógiai utón, aki ne n használja 
a tankönyveket? Korántsem. Lelkiismeretes 
tanító akár tunkönynyvei, akár nélküle is 
gyönyörű sikert arat. Felületes, könnyelmű 
tanító, tankönyvei semmit tankönyv nél
kül annál is kevesebbet. Hivatását tudó 
tanító sokkal többet mond, mind amennyi 
a könyvben van. M r ■ való hát akkor a 
tankönyv ? A már megtanult dolgok meg
erősítésére. A másik dolog az, hogy a gyer
mek megtanulja a könyvet szeretni és 
becsülni

Arra kérem a vilié .i t.ini ó urakat, 
hogy ok nélkül ki ne küszöböljék iskolá
ikból a tankönyveket! Törekedjenek inkább 
a tankönyve:; paedagogia lag helyes hasz
nál itára.

Szaporítsuk a rendőrséget.
Alig múlik el h.'.mp, sőt hét, hogy 

egy betörő, szélhámes, konyöradomány 
gyűjtő, avagy tolvaj látogatásáról, vagy . L 
fogatásáról hirt ne adnánk. És In jól után i 
gondolunk, látni fogjuk, hogy várisiink 
azóta lelt az e fajta jó madarak tanyájává, 
mióta Újpesten a fővárosi rendőrség ural
kodik s a kétes cxisztenc iákat ki zorilot- 
ták a főváros hatiráia, s a köz I vidékre.

iránt, szerettük i gymást, mint jó madárleslvérek 
hoz illik, ti zlán, érdi k i é.kiií, őszinte vonzalom
mal. Nejeink is annyira ős zebarátkoztak, hogy 
bizony vétenénk a természet törvényei ellen. In 
gyermekeinket » gymásn-.k nem adnók ! Így cstl.- 
nem egy családot képeztünk, do akkor, ha ez 
megtörténik, igazán még a halál s o választ cl ben
nünket egymástól I

— Beleegyezünk, beleegyezünk! ismédé'., 
zajos jó kedvvel mindegyik löszről Csak az !c- . 
a dolog hibája, hogy gyermekeink tetszenek e mai I 
egymásnak ?

— Hogyne, hogyne?! Különben holnap már 
ugyis itt lesz a kiröpilés ideje, majd gondunk 
ni, hogy pár-pár után váljék a gyermekekből

Gsókot-csókra adlak egymásnak a rea -:;y 
édes magvaiban gyönyörködő szülök s ezzel pe
csételték meg szándékuk megmásíthatatlan- i tt.

A hangos örömre figyelmessé lelt rpi ■ • -tg 
pedig félénken húzta meg magát előbb, majd e, k 
fészekben is, a másikban is a bátrabb e őre l< 
deli nyomulni, hogy nyitott ajtón keresztül 1 '• 
hassa a zajos világot.

Két kiesi ks fej egyszerre bukkant ki ■ ; \- 
fészekből is, a másikból is s kél okos ki-- s n 
egyszerre pillantotta meg a másik Lét ukos k.s 
szemel. S ez elhatározó volt.

Mikor a fiuk mamája haza szállt, a háló; fin 
azzal fogadta, hogy innmuskám, én a szomszéd
ból ma két oly szép szemel lat am rám tekinteni, 
a milyet még soha. Mamuskám, mióta ón ezt a 
két szép szemel láttam, azóta érzem, hogy meg
nőtt cm s szárnyaim már nősek a legmerészebb 
röpülésro is ! Mamuskám, én meg akarom éket 
látogatni, vonz a szivem, annak pedig ellenállni 
nem tud k.

M kor pedig a leányok papája haza érkezett, 
szómra unn tapasztalta, h >gv I a 1 r I is há'ivt.'ja

FERENCZ JÓZSEF KESER0VÍZ az egyedül elismert kel
lemes izéi természetes
h-t™, hashajtó szer > i <
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II.i  a fővárosi reiuiő-n'-u razziái larl, I 
ideien alaknlikal ti'pesiil meg járásunk, 
kik üres zsebbel innét sem távoznak. II a 
a felvidéki vár. sok köles alakjai Budapest 
felé grr.vilúl :ak, mi termésűd-sebb, mint
hogy a legrövidebb utal vál iszlják s raj
tunk keresztül veszik azt.

A főváros és környékének fejlődése 
mutatja napról-napra, hogy az varosunk 
vagyonbiztonsága tekintetében változást 
idézett elő. meljyel szemben azonban tét
lenül állunk, de azért Így ti áradnunk nem 
lehet.

Nem czélunk a rendőrséget portálni, 
de ha li;:v h-nine vt szsz.iiK a város területi 
fekvéséi, azt, hogy egyik vége a másiktól 
vagy bármim gyed órányira van és a szol
gálati viszonyokat, a melyek melleit rend
őreink a szó gálát érdekében meg nem en
gedhető ho : zu időn t'l vannak egy búzám
ban szolgálatiam, úgy elsőrendű szükséggé 
növi ki magát, azok létszámának szaporítása.

Sokszor hallunk panaszokat rendőr
ségünk tevikenisége tekint, tikén, melyek 
azonban cs ■!; akkor lehelnének jogosultak 
ha m -g.dnánk az .kai az eszközöket, me
lyekre annak szüksége van.

A mai létszámúul a város polgársága 
közbiztonságát nem lehel megőrizni. Ez 
csak arra elég, hogy a vendéglősöket, ká
vésokat, sőt a vendém-kel bosszantsa, ha 
zárórakor nem csukják a korcsmát, ven
déglőt, kávéházal, ez eláll pedig bármelyik 
nn l ék utczában bátran, mind-n akadaly 
nélkül foszthatják ki bármelyik polgártár
sunk házát, háza népét.

Mi ezért lehat első sírban a rendőr
ség létszámának felemelésére gondolunk. 
Az a néhány száz forin', melybe a rend
öli lé-ls/ám felemelése kerülne, nem okozna 
zavart a köttségv lés tn< rlegében, inig a 
polg írok vagtonbizlonsága nem lenne ki
téve oly vakmerő támadásoknak, milyen •ív
ről nem cgyízer kell rzín’.ot adnunk. Ha 
figy leiniie vesszük az egyre rosszabbodó 
munkaviszonyokal, az ezt követő és nö
vekvő nyoméu l, el lehetünk rá készülve, 
hogy egyre rosszabbak is lesznek vagyon
biztonsági áll ipotaink.

Mindezek figyelembevételével égető 
szükségnek tartjuk, hogy az intéző körök 
sürgősen és komolyan foglalkozzanak a 
kérdés megoldásával

ko n<>.ya i l-■ cg. Oda in- ni hozza, gügyögött neki 
éd > >/•)’ a‘. hegy m ndj r meg, mije fáj, mi buja 
segít mjta mézzel, virágbogyóval és fügomaggal.

1.1 g is vallotta volna a kh bűnös hűsége
sen, hogy kel tüzes szemel látott és ubban a két 
tüzes a ben oly csodáhrossn vonzó erőt, hogy 
szinte m j! i tilfe I De mikorra mondokáját félig 
elmondta. i.n-« ni, mamája sarkán fürge urfi ugrik 
be s c.i: int-em gondolnák kiállja, hogy: ö az

A kis Icttgnek rögtön megjött az ereje. 
Gyorsan .kiszó ií a fészekből pillanat müve volt! 
S in ég aznap megtartották a lakodalmat.

A kert egy föhee<ő zugában, illatos jázmin
bokrok közt volt egy elhagyott e-aládi tűzhely. A 
fiúiul pár egy <ce azt választotta boldogsága ta- 
nujeléül s almai megvódohnezőjéül.

Ebben a kis hajlékban, hajh, mi'.y gyorsan, 
mily édesen tűnlek a perczek a szintén párokká 
vált teslvéiek látogatásai közepeit. Alig vették 
észre, L"gi jött az ősz, beköszöntőit u tél havas eső
jével és c k csak biztos hajlékot se készilénck.

De a mad .r boldogsága, szerelme is olyan 
mint az cinbeié : rövid ideig tart az irigy sors 
mielőbb megáss i sírját!

Ha éhezve, ha fázva, ha nyomorogva is. de 
egymást forrón szeretve, a fiatal házaspár siker
rel küzdött m -g a tél zjrdon-ágával, midőn egy 
napon a fiatal nő lo.a szállt és nem jött visz- 
sza többit.

Álmatlanul, I ónálló gyötörve várta a férj 
első nap és i>z első éjszaka, Má-nap keresésére 
indult. Étiéi' /omjan járt be l’ngol-Br regol, szállt 
síkon, erdőn keresztül, de mind hiába, nyomára 
sehol sem akadt. Hasztalan kérdő meg a bokro
kat. hegy iállak-e uz. ö páiját? kielégítő választ 
nem kapott. A locsa leeslo, szarka kiabált enk 
utána, hogy s >hu se keresse — talált az nála 
különb párt.

Gödöllő, — mini nyaralóhelyről.1
Irta: DKiLL BÉLA leír. Ítélő táblai bíró.

Valóban mog’epö volt azon közgyűlési hatá
rozni, a mely a gödöllői fejlesztési os f-zepilési 
egyesületnek’rzélbuvell nemes, hazi.íias törekvé
seit, támogatás iránti kérelmét mereven vis za- 
ulasilulla és n.mcíuk a tervbe vett modern fürdő 
lélo’itéséro telket nem adott, de egyenesen jelét 
iidta annak, hogy sem az egyesület, sóin a nya
ralók a község vezetőinek támogatására egyálta
lán nem számíthatnak.

Őszintén megvallom, leteltem ti tollal kezem
ből, midin e sorokat irtain és elgondolkozzam 
azon, hogyan is lehetséges az, hogy a fej eszlési 
és szépilési cgyesü'et hasznos, önzetlen, hazafias I 
működésé, a mely mindenkinek, egyeseknek, ngy , 
mint a községnek, de a hazának is csuk javam, 
anyagi és erkölc-i hasznára váihatik, — támoga
tásban nem tészesül?

Hogy lehet az, hogy a mai korszellem sze
rint mindenütt emelkedőben lévő, a ku'turit meg- 
hono ilani igyekvő községek közül csak GödöJö 
határozta el magát a megállapodásra ?

Pedig ludjití, hogy a természet törvénye 
szerint a megáll.ipodás egyenértékű a vissz; eséssd.

Kü.f Időn a községek elöljárói egyszersind 
hivatásuknál fogva a „•-zépilési egyesület“ és az 
, idegen forgalom emelésére alakult, egyesület*  k“ ; 
tagjai és intézői. Ha valaki olt a községházában 
jelentkezik, a legszivélyesebb módon gondoskodta k 
arról, hogy lészükro lakást és ellátást szerezzenek, 
és hirl ipi hirdvtmér.yek, falragaszok és a vasu
taknál I ifiiggcszlelt útmutatók mellett ajánják l'J 
közbenjárásukat a nyaraló közönség érdekéim.

Én nőm tudhatom annak okát, sőt nem is ;.i- 
vánotn tudni, váljon a gödöllői képviselő testület 
állá-pontját mi indokoja, mert bármely okot hal
lanék is, ez mind megdől azon érv mellett, hogy 
Ciödö lö lakosságának nagy része a nyaralók jöve
delméből él, és ha talán — a mit szintén nem 
tudok — volnának olyanok, kikel a nyaralók nem 
érdeke'nak, sőt azok nekik kellőmet ének, ezek
nek tekintettel kellene lennie azokra, kik nagyon 
is ráv. nnak utalva az ez utón szerzett jövrdt lemre.

Megdől továbbá minden indok azon érv mel
lett is, hegy Gödöllő voltakép n nem egyedül 
azoké, a kik i nnak fejlődését ellenzik, hanem . .. 
az országé, az üdülőké , . . az egész világé!

Ezt az egészséges, őzondus levegőjű darab 
fold, t nem lehet kínai fallal köriilsánczoini, jussa 
van ahhoz mindenkinek, a ki ott akarja egészsé
gét visszanyerni, fáradalmait kipihenni. Ez a kis 
darab föld . . . közkincs!

Jussa van tehát ahhoz a szépilési egyesü
letnek is, hogy kitűzött czélját tovább folytassa.

El fog jönni az az idő, a mikor emléktáb
lákkal fogják annak nyomait megörökíteni.

Én különben úgy tudom, hogy a: úgyneve
zett „alvég" lakossága, beleél ive az állandóan olt 
lakó egyéneket, villalulajdonosokat, és a kijáró 
nyárilakás-bérlöket egytől egyig helyeslik, é hatják 
és támogatni készek mindazt, a mi a fejlesztés 

.és szépítésre vonatkozik, származzék az az egye
sülettől, vagy bárhonnan is.

Ezen, bár egy községnek — do a fekvés 
által is elhatárolt. — kél részében az ellentétes 
irányzat nyilvánvaló és én azon csodá kozom, hogy 
eddig a különválás eszménye, külön kis község

Szomorúan, megtörvo indult hazafele, kény 
lelcn ke'tlcllen nézve pár szemecske után, de dalra 
vajmi ritkán kelve. Pedig előbb olyan szép bána
tos dalokat zengett, hogy az útjában talált fülc- 
mile édes testvérének szólította.

Hetek múltán érkezeti vissza otthonába. De 
otthon minden mennyire megváltozott ! A keit re 
alig birt ráismerni. Jázminbokra még ugyan ott 
állt a helyén, de a pompás gosztenyefa és a szü
lők hajlékát őrző két korona akácz tőből ki volt 
vágva.

Ah, mint fájt a kis madárszivnek, hogy már 
szülőit és testvéreit se találhatja fel.

Könnyező szemekkel röpült fészke fölé, attól 
végbucsut veendő, midőn szemei a jázmin-bokor 
ágai közölt holtan fennakadt párján akadlak meg. 
Hangos zokogással szállott mellé, hosszú fájda
lomban akarta kisírni lelkét, de az ö kínján is 
megkönyörült a Flóbert csövön át szivébe fúró
dott halálos golyó. Legyen szegénynek könnyű a 
föld . . .

A Te pedig jázmin-bokor, suttog; szomorú dalt 
a pK’id boldogságról . . .

A sir felett.
Kics'ny hely ez, kicsiny sir ez, 

gis ő mi végtelen/
Hiszen egész világom lett
Élteméivé e helyen !
Virágul hoz emlékedre,
Arám a szerető kebel.
Lelkének kinyilt virdgi, 
Sirodnll hervadnak cl.
Hervadjanak itt e tirncll,
Hol nem bácntják erv kezek,
X világon igy is, úgy is . . .
Li tépnék az emberek, Sass István 

alakítására senkiken meg nem fogamzolt, a minek 
már azért is kel ö alapja volna, mert míg a régi 
városrészben lalun csak szórványosan akad nya
raló kö/.ö sóg, addig az újai bi „alvégnek*  novo- 
zut résznek — a szó szoros élteimében — min
den házában a hka-ok ki szoktuk adva lenni.

Azonkívül ezen városrészben vannak tulaj
donolok állal lakott vil'aszoHi nyaralók is.

Ha tehát fej ódé ról, szépítésről, a kor igé
nyeinek mogfelö kényelem szervezéséről van szó, 
első sorban és talán c ak ezen városrész van 
érdekelve.

Már most, ha az itteni törekvéseket a régi 
városrész nem méllányo'ja és kijelenti, hogy a 
nyaralók érdeké', en mit sem hajlandó tenni, 
hova fog az vezetni ? Azt fogja eredményezni, 
hogy az alvég lakosságát rósz napok fogják érni. 
A publikum bele fog unni ama primitív állapo
tokba, mit az alvég neki nyújt, e'hagyja Gödöllőt, 
a lakások üresek maradnak, a házaka’, melyek 
javarészén terhek vannak, elárverezi:, és előáll a 
vándorbot és tarisznya. Előáll továbbá az, hogy 
azt n ezrekro menő összeg, mit a nyaralók örö
meit költenénok itt. kivándorol valahová kül
földre. mert ha nem találnak itt közelben maguk
nak való jő nyaraló hely- l és kénvlelenok az or
szág határáig utazni, akkor már valamivel tovább 
is elmennek.

Talán maga a régi városrész is öiiiln', ha 
meg zabadulna az alvég kellemetlenkedést ítél ?

Hiszen mikor én a saját költ-égeomn felál
lított ulcz.ai lámpának m/ggyujlá-at sürgettem, 
olyan nyilatkozatot halottam — bár nem k ’zvet- 
loniil, csuk másolító1, hogy a on ah int /' mellett 
nincs czélja a világításnak, ho'ott én az utczában 
lakom és utánam még több biz van ugyanazon 
útvonalon.

Én tehát szükségesnek laitanék egv oly irá
nyú mozgalmat, mely egy helyes megold issal ke
resztül vinné azt, hogy uz ; Ívég önálló fejlődése 
biztosíttatnék, annak egy díszes nyaraló helyivé 
való emelése lehetővé tétessék, modern fördö, 
villamos, világítás és szórakozó helyek létesillfs- 
senek. anélkül, h- gy a régi városrész csendes 
nyugalma megzavailátnék.

Meg vagyok győződve, hogy a jó példát a 
sok szépet és hasznosak;?, a közel és inesszs c-ö 
szomszédok — talán idővel a régi városrész is 
— követni fogják !

1IIR e k.
Volf Gizella, f

Ásók moraja veri f I a néma 
csendet clt, hol az emberek 

ezrei nyugoszszak örök álmukat — boldogan. A 
holtak zajtalan világa az. a csendes temetőkért, 
lelve van emberekkel. Könnyozvo á Inuk a fris
sen hántolt sírnál, melynek párkányánál rideg 
koporsóban nyugszik csendesen most is moso
lyogva, az a szép önökké vidám leányka, ki sze
retett mindenkit, a kit szerettünk. Még egy hét 
elölt a lé i napsugár bohém kedvvd k;.czérkooolt 
arany fürtjeivel s ma már az édes enyhít adó 
anyafőid takarja testét, hegy soha többé vissza 
ne adja az élőknek! Angyal kelet az Istennek! 
Elvcllo öt tőlünk! Szemünk foiró harmatja ön
tözi a virágokkal ellep II hantot s bánatos szi
vünk panufezra tör! Messzin 1 nézem könnyezvo 
a siró tömeget, imát morzsol ajkam .... Nyu
godjék csendesen! . . .

♦ »
Wolf Gize’la, özv. Wolf Anlalnó úrnő bájos 

leánya életének 2Ö-ik óvébt n f. ho 8-án, Buda
pesten, hova gyógyulást keresni ment, elhunyt. 
Csütörtökön délután volt a temetése, óriá>i rész
vét mellett. A gyászszertartást dr. PinzHnszky 
József íipátplebános végezte. z\ kántus Szvoboda 
Ignácz kántor és főlanitó személyes vezetése 
alatt énekelt Megjelent a temetésen a gödöllői 
dalkör is testületileg s gyönyörű gyászéin ki I óno
kéit, mig végül az eLö bánd i lm ott cl egy pár 
gyász dalt búcsúztatóul. Azután elindult a gyász
szekér s a több száz főre menő szomorú gyász- 
kisércl az ö:ök nyugodalom ho'ycre, a temetőbe.

Műkedvelői előadás. Nagykartalon — írja le
velezőnk — a kurtuli műkedvelők január 81-én 
és rá február l ón másodszor is előadlak — Szig
ligeti C z i g á n y á t — nagy orkölcsi és anyagi 
sikerrel. Az előadást nagy közönség nézte végig 
s igen jól mulatott, ami tormószeies is. mert falu
helyen hamarjában műkedvelők aligha arattak még 
ily szép és általános sikert. Különösen kiemelendő 
— Márkin segédjogyző mint Zsiga czigány — és 
a kántoráé mint Bözsi — mindkettő le elléb tel
izett. A kalh. iskolának igen szépén jövedelmezett 
a látogatott színi előadás.

Hymen. Doésy János kolozsmogyei fejérd 
nagyközségi jegyző eljegyezte Eötvös Jenő tör
vényhatósági ulmesler nevoll leányát Tc'.ler Terézia 
kisasszonyt.

Kitüntetett cselédok. A földmivclésügyi mi
niszter László Zs gmo d dcnwnyi földbirtokos 
Lengyel József nevű és gróf Báday (íedoon ikladi 

1 nagybirtokos Csahóczky János gizdi-su-i (,-eléde- 
j kot Ó3 Szira József vácz-széni Jászlói gazdasági 
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munkást 100—100 korona jutalomdijban részesí
tette éi olismeiö oklevéltől liiritotto ki. melyet f 
hó 5 én fö«zolgabiráuk adott át Gödö'lö.i, a' szel- 
gabirói hivatni helyiségében szép boszéd ki éréi.;- 
ben n kilünlctsllctnek.

300 gyermek kitüntetése. Érdekes mozgnli m 
indult meg Ha lupesten, hogy az. iskolás gyern:.-- 
keket szabiid óráikban a virágneveléssel 'l'm-i ,;. 
koztassák. Ezen n így jelemöségü eszme hdl'c's 
olöimrczosa Maulhner Ödön c-. és kir. udvmi le- 
retked a, ki már 19 'l-ben löbb ezer nővé: vt ősz 
tott ki továbbnevelésre gyermekek közi, most pe
dig díszes éremmel dijizla mindazo ni, kik n leg
jobban nevelt és ápolt virágokat mu'atlák be 
Mint érle,ülünk o héten isinél 5000 cserép já- 
czintot osztott ki közöttük Mauthner Ödön, kinek 
a kertészet terén már annyi áldásos ói szép köz
hasznú intézmény létrejöttél köszönhetjük. Mandi
ner nemeink az ö i-mert áldozatkészségével ha
nem mngvainak kitűnősége révén is rászolgált az 
általános elismerésre és büszkén vallhaljuk, hogv 
Európa három elsőrangú és legnagyobb mng- 
fteroskedőinek egyiuo Maulhner Ödön. T. olvasóink 
b. figyelmébe ajánljuk legújabban megjolenl igen 
gazdag larlnhi u képes miigárjogyzékól, nielvet 
szívesen ingyen Idild az érdeklődőknek.

Gyászrovat. Tónika Kálmán czinkolai kör
állat orvos meghalt. Temetése e hó 6 án pénte
ken ment végbe nagy részvét mellett.

Betörés Keroposen. Tunkli Márlonné kamrá
ját a mull bélen ismeretlen tettesek betörték 
Kerepesen, s minim nagyobb értékű füslölthust 
viliok el. A esondérség szorgos nyomozása ez 
ügyben eddig eredményre nem vezeleit.

Ellopott jegygyűrű. Verler Béla aszódi lakos 
karika gyűrűje a múlt hét folyamán eltűnt. A 
csendörség nyomozni kozdelt ez ügyben és pedig 
csakhamar meglepő ersdménynyel- Feltalálta 
ugyanis a tellesi Búzás Borbála aszódi leányzó 
személyében, kinél a bűnjel mog is találtatott.

A dalkör hangverso :ye. A gödöllői polgári 
dalkör vasárnap, e hő 1-én tartotta meg tánccal 
egybekötött hangversenyét Gödöllőn az Erzsébet 
szálló termeiben, mely várakozáson felül sikerült. 
Nagy közönség jelent mog ezen a mulatságon. 
Szinte jól esett a szemnek a Károli nagytermét 
egyszer már zsúfolásig meglelve látni. Pontban 
8 órakor kezdetlo meg a dalárda a műsort egy 
kellemes nyitánynyal, hogy mintegy hangulatot 
csináljon Pécliy Károlynak, a hegedű virtuóznak, 
alti Goldmark /Vizával és második számában llu- 
bay csárda jelenetével va'ós.iggal elragadta a kö
zönséget erős konkuronczdál csinálván Trommer 
Rezsőnek a zongora műrésznek, aki azonban 
Gapius Polonnisével mogálta a helyét- E művészi 
pon ok közölt f.lendítjük Kék F. szép szavnlHtát 
cs különösen kiemeljük Hejk Pál és Volf Ernő 
kitűnő humorral előadott prológjál, a ■— K á t s a 
c z i gá n y l. S végül eljutottunk dalárdánk kar
énekeihez, melyek a programút egyes számai kö
zölt voltuk előadva. Igazi műélvezetet nyújtott az 
énekek meghallgatás i és elmondhatjuk, hogy da
lárdánk nem líii^y fenn kívánni valót. Minden 
tekintetben kitűnőt produkált, olyant, ami a leg- 
szigorubb igényeket is kielégítette. A hangversenyt 
világos reggoiig tartó táncz követte. A mulatságon 
a következő fslülíizolés k történtek: Majkráb Ká
rolyié ‘2 kor, Szalay Vincze 1 kor. Boksilz Jó
zsef 69 fillér, B rzo János 60 fillér, Szabó Balázs 
40 fillér, Szerényt József 40 fillér. Tisztelet dijat 
iidtuk : Ripka Eerencz 5 kor, Szhtboy József 3 kor, 
Eek Flórián 3 kor. Rózsa István 2 kor, Teér 
György 1 kor. és Xdám Ferencz 1 koronát.

Jegyzői gyüiés. A Gödöllö jegyzői egylet 
választmánya lláviz-Gyöikön f. é. február l én 
ülést tartott. Jelen voltak: Paszkay István elnök, 
Fridrik Béla tdilnök, Ilanisch György, Elefánty 
Béhi.JL’brankovich Dániel, Poli.er Sándor választ
mányi Ingok, Szabó Ferencz járási számvevő, 
Knhx Ziigmond egyleti jegyző, továbbá dr. Zs
ellér Kálmán és Micsimiy Ernő, mint vendégek. 
Az ülés tárgya nz alapszabályok olökószitése, n 
folyó ügyelt s ezek közt a községi nyomtatványok 
ogyöntelüségo s n számadások ogyszerüsitéso tár
gyában tett előterjesztés. E'fogadta továbbá n 
választmány, hogy tíz egylol hivatalos lapjául a 
legközolobb megtartandó Itözg)ülésnok lapunkat, 
mini járási hivatalos lapot lógja proponá ni. Az 
ülést kedélyes társas vacsora követte Fridrich 
Béla hgyörki jegyző i.ri házánál.

Mulatságok. Hál Vcrsegcn. A vérségi közmű
velődési olvasókör 2ö éves fönnállása emlékére 
mi zá'.lkörii lánczmhhilságot rendez. A bál véd
nökségét pinkafői Forber llélání úrnő vállalta cl, 
ami már maga is biztosítéka a sikernek.

As arany sas tálja Ma cslo lesz megtartva 
nz a kedélyes láncznnilatsig, amilyet már min
denki csuk úgy omlit Gödöllőn „a-. Arany sas 
bálja." E bál egyike lesz nz idei farsang leg
sikerültebb polgári mulatságainak, s Gödül ön sok 
fiatal lofmyka várja már nohezen ma este ti nyolez 
órái, amikor a muhi’ság kezdődni fog.

asióili polgári kör Aszódon, 19. 3. évi 
február hó 15 én saját helyiségében műkedvelő 
sziniolöadással egybokölölt lái.czoslélyt ruidez, 
színre kerül ti Kóiza Jutka. Eredeti népszínmű 
<1 dokkal H felvonásban. Irln l.ukáesy Sándor. 
Rendező Kovácsy Aurél . Karnagy Bella Lajos. 

í

1 r igÓ ‘Q-Straub Vilmos Személyük: Kondor Miit.', 
falusi bíró Szullösy Pál, Túri Gábor, kovát-- 
ír Knlga Gyula, Mnrezi fia Veisz Jer.ö, l- yu-., 

•hmc.-i gnzdae.nbor Boldis l-lvíui, Erzsi, f. h-.-g- 
Bontsak lrimi. Polyvás Tamás, esküdt e 1 bér Kő- 
müvei I al, Kósza Julkii, árva leány Dér Juli in 
•oga (linó, szegény özvcpynsízoi.v Dór Erzsik •, 

l.m-csa, kánya Ben s ,k M trislca, 11 adhicnek Jm.o, 
(lió.o -,u Balta Díván. Pmtes István, koicsmá os 
. chnovohz M kló*,  Árva G\mi, szolvulegény 
Benlsok Gyula, hmcses Pisla, futóbelyár ifj. Krcnkó 
Józsi I, Kövcuné, Kondor gazdaszonya Kovát5 
Irma. — Kezdőié este 8 órakor.

1 Vadá3z bankett Kedjlyvs vr.d.Dz ptrancsol 
kaplak a pénteki po Iával az aszódi vadász-tár
saság tagjai, mely őket szombatra rendello be a 
Krcnkó féle vöt dcglö'io. Mint kiküldőit tudó.-ilónk 
értesít, a vadász óvad o magnum áldomással tör
tént befej?zéso fényesen Gkoiült s jel ülése alap 
jnn konstatáljuk, hogy derék nimródjnink kezében 
nem csak a lancnsztcr nem mond éhülörlököt, 
hanoin még a pazsgös üveg is egész biztosan elsül. 

Kinevezésik A heiügyminÍBzlcrium vezetésé- 
sé7el megbízott miniszter elnök a gödöllői anya
könyvi kerületbe Szlabey Józsof községi főjegyzőt 
anyakönyvessé, Nagy Györgv nyug, posla- és táv
író tisztel pedig anyakönyves helyettessé nevezte I i.

A gödöllői takarókpénz ár közgyűlése Már- 
c^i1us 8’‘in d. e. 10 órakor fogja megtartani a 
gödöllői takarékpénztár ez évi rendet közgyűlését, 
^,eh‘ n pénz intéz Klünknél immár barmi ne/.négy.dik 
Az idei mórh g rendkívül kedvező szám dalai 
daczára az osztalék nz idén is alig f.>g magasa b 
lenni a szokat In.'.I, ami a tartalékalapok nagy 
összegű javadalmazásában leli magyarázatát. A 
mérlegre különben még v is’zn lóriink.

Halálozás. M rázik Károly 17 éves gym- 
naziumi hinn'ó rövid szenvedés után elhunyt 
Ászodon. Temetése — melyen a gyinmuiuin tan
testülete is megjelent — e hó 5-én ment végb * 
nagy részvét mellolt. O.<ztáb,társai i.cvébon P u s- 
k á s Kálmán búcsúztatta el.

Pályázat. A földir.ivelési minisztérium Gö 
döllö székhelyei vándorlanilói állásra hirdet pá
lyázatot. Má^czlus 1-ig adandók be a kérvények.

Tea estély Kényes mulatság volt Gödöllőn 
az Erzsébet szálló termeiben szombaton c h ) 7 én. 
A gödöllői inleligenlia gyűlt össze tea oslélyro, de 
részt vall azon a környék előkelősége is. An yi 
szép asszony és lány gyűlt itt össze, hogy diát 
hatlak volna egy fővárosi elite bálát szépségekkel. 
Este 9 őrikor kezdődött az estély, Károli kiváló 
konyhája kitelt magáért a magyaros menü lokin- 
lolében. Volt: sonka aspikkal, malaczpccscnye, 
rántott bárány, farsangi fánk és giardinello. fagy
lalt és toa. A vacsorát reggelig tartó táncz követte.

Magyar általános k ö t a n y a g gvar
BUDAPEST, VI, Kévay-uleza 13. s-zám.

Szállít tyári árban szülésznőknek a belügymini'Klcii BáiiO: I9i>2 
rendeletnek megfelelő bábaláskákal. ellenőrzökönyrek l éi j -gyzfí ióny- 
vekel; valamint a szülészethez szükséges összes kötanyago'mt és mii

szereket. ÁRJEGYZÉK INGYI-X.

Megfojt ez az átkozott 
köhögés I

Gödöllő: Sz ntmiklóssy Bála. 
■ Alberti: 
1 Aszód:

Kiiliiigís, rtkcillsré cs tlnyálkásvilns ellen sjois és liizlos Iwiá-nak

Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem ronljik és kitűnő ízűek

Doboza I kor. és 2 korona. l’RÓBADOBi)/. o-. I il.l.ídt 

Fő- és szétküldósi raktár :

N á d o r “ g y < > g y s z e r t; i r 
Budapest, VI, Váczi-körut 17. szám.

ÉLJENI

>tt
Eugor me|lp4sztiila 

csakhania-- meggyógyít,

Lacghof Gyula.
Sárkány László I

<1 * *-  ■ .€ í—r-ö B3RSZIVATTYUX ÉS BORSZUROXI$ A \ valumiut az összes pinczefelszorcl ^si c'.ik\ok n w jz
Amerikai gummilömlök, rézcsapok, bo.'lcfrjtö cd..-nyel<.
mustazellözök. bormérök Palaczkniosó, pilacik öltö
dugaszoló és kupakoló gépek Parafadugik, onkupi-
kok, palaczkok •oooooocooocoo c o c

SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN, 
K, Foneiéi -p-tlola.

p ( tv
Nngy képes árjegyzék ingyen és lx_r.ii. n’v ’• A
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VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
RÉSZVÉNYEKRE.

BUIIH.IKUVKKI.E, Á 1. 1 ,A M ! ' A 1 ’ I II < 1 U l| A 
KÖLCSÖNT —L. —

nrsz. I.SIT11BM Tl»’»>■..unlGi HLTtTILlK IELLITT
l ICUVILAQomi A^CN K IN< iVENI- 

HECHT BANKHÁZ 
BUPAPEST, f n< z.ii> rEp.E 6

:.yM^.<> ji <;•< i »\y mi’oh 
kkáróim/ kildnö külföldi gyártmányok » 
raktál a kölesm-zö-jnUzet W

V'ir&ly-körut 20. g
881 i. tk\. 1902. Iiovfiiil.< r 1.

Arverá i hirdetményi kivonat
A gödöllői kir. j 

lóság ezennel kőzhijró 
k a r é k p é n z t á r é 
végrelinjlatóknak 8 z I 
védő eü.'iii H>() kor. 
végrehíijtá-i ümőlnn a u-’> | .|!ői kir. i.u.i 
tón lévő ||ó\jz-(i\;.rk kő/-’tI'pii fi k\<i
13 sz. tkvi lii 'ófIipii Szlovák .lan no > n álló .\ 1 I -2 
sors/.. .3113, :>1>;O lirsz. ingatlanra 1" kor kikiált.i>i á:han :
— továbbá a h. gvör'iii 13 - ' tkvi I" fóti on ug\a-t.«•,• ak 
nővén*  (illő A II 1—2 sorsz. 117—1 is lir z. ó< J 6 ö i. 
sz. házra és keltre 853 kor. kii.i.tit. -i ári án; -- a '
a liéviz.i:vőrki 13 s/.. tk\i l><-tő!lx n tir\n.u nak n.-v. n 
állő A III 1—5 sorsz. |>C.< r.t. f ii.’ | r^'.
tanra és közős erdő ille’ő>-gre 90 k r. kikiáltá-i áil an. 
továbbá az ugvana/.on tkvi lu-téiIm ii ii^ maiinak nevén 
álló A IV. 1 -2 sors/, 188í Ixdyrajziszáiiiu ing it .inra 
és kőző<erdő il'olQségre 52 korona kikiáltási arban ;
— továbbá az ugyanazon t vi Ind’tlx-ii ugyniiannak n - 
vén álló A V. 1 -2 sor.-/.. 7G9,770 In sz. ingatlanra 2Sk<-r 
kikiáltási árban: — továbbá a', ugyanazon tk\i b iifboi 
iivx aiiannak n< v< n álló A VI 1—2 sorsz. 317*<.  317'.'Iir^z. 
ingatlanra I í< kor. kikiáltási álban: — továbbá az. 
iigvannz.on tkvi betétben ugyanannak i.<i'.én A t 1 -o.-/. 
80.3 hisz, ingatlanra 182 kor kikiáltási árban: tovább.*  
az ugyanazon tkvi bei ínén ugyanannak nevén á ló A + 
3 sorsz. 3132 1 lir-z ingatlnnra. 24 köp. kikiáll.i-i árban, 
továbbá az ugyanazon tkvi l-.-t.'tben ugyanannak ne\<- i 
álló A í s ó -/. 3132 2 lir.-z. in_atl.mr i 17 ' k .r kikiál
tási árban: <•- végre az ugyanazon ikvi li«-i>'tbin A v .» 
sorsz. Hl 12 Ih-z. Ingatlanja J0() kor l.ikia tá-i .•rb.-.n 
az. árveré-t elremb 'io rs b »_:\ a f i x-bli in-gji lölt in at 
lanok az. 10u,3. é v i in á r <• z i ti s h o i k n a |> i á ii 
<1 é lelőtt Pl ó r a k o r l|é*i  -.-<i\ö.-k kő/mg ház mai 
iito-j irtandó nyilvános ércei ' ti a inogaláipitott kikiá! 
tásl áron a'ul is elad.it ni f

Árverezni szándékozok tartoznak az ingat'auok 
ln>e«-áráink 10 százai l . t I..•»/1>.’• n.■ I en '?ig\ az 1*81.  
évi (ifj törvwny-ez.ikk 17'f-iK |..iraL,'r.ifii«-ál'. n jelz i' aifu- 
lyainnial s’.ániiloti és az |><i évi n - > .a' : 1 ra .3.333.
sz. a. kelt i^az.-ágíiu'yiniiiisz.le:i rendidet 8 paragrafusá
ban kijelölt ovadókkópes értékpapírban a kiKÜldött kö
zéhez let mii, av.iLfv az. JKSI. fi ) t. < z. 170 |»a ‘iisa
óit linéli "i á b.i .atpőnziiek a bir..-á/nál e!ől~ge v«
zéséről kiállított szaháltzorü elistnorv nívt AUzol/éltatni*  
(i ődől lön. 19t)?. de</.;-iiiln-r 5. kir. ihir. s.oj mini tkvi ha' -.u.

(P. II.) Lukáciy, - I. kir, nll Író.

5/

f

elad.it


K03. február P.

Legjobb bevásárlási források.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és 

wiicCO^ PÉCS.
Ne küldjük pénzünket

Három évi 
Írásbeli 

jótáll á s.látszerész.

külföldre I
........gynk.órilkós műiden o szak-i Iptrunkat elö.nozlli.ö czégemnöl mind nnemll arany és ezüst lám, • ... • ■ ■ i.mríiid,-,,,

' 1 , 1 ' zL. í. sokkal olcsóbban. Jobban és megbízhatóbban szerezhetők be, mint a külföldön.

Szükséglete brszer-óse előtt ne 
tnu assza el

TausExy J. Fiai
ruha- és fchérnemuek-gyárától

Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir.
fémjelzéssel.

frt 1.20 i fill gr. sulyban
frt 1.50 70 gr. súlyban
frt 2.20 80 gr. súlyban
fit 2.G0 | 100 gr. sulyban
frt 3.25 1 150 gr. sulyban

Pozsony
a sprclálh frjegyzekot, melv 
I ... - ■ lüu. ss eállitoit
kelengye kelt* cgvctlseket tartsd- 
n.béf mentesen meghozatni.

Me-bízható ezég ! Pontos kiszolgálás !
** jutányos szabott árak I *

Kmunka I Jó anya.g IJ

Új! Aranyozó, „ 0,.r,
* ■*  Kr r *slídpüw«t«t.ÍBohrot,

vítAc-inxirIi. leinp . .........  • — "
SÓ ’' 
ebe ÍV'

mclylyel mindönki axonntl
KiK'>r- is l.dpksí..... 

>:nc» : vi stb. — Égj- (nejt ae»eHol 
<t - 1.50, ' .litere*  t ;bv Üveg 3 ftl.

. gyei inéi, jatekszoi eh. haxtanAsi- ... 
.......................... lle eh ulnz’.«t. és heiegápúlAshot 
lurgy..^ M I n.igy. kepes árjegyzéket Dermedve küld 

KERTÉSZ TÓDOR Budapest, IV., Kristóf tér.

4s

KEWSTE0M FÜLÖP 
ezukrozott 

has la ajtó labdacsai
mit már évek óta a ‘legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó és oMószcit njinlanak, nem gátolják az emósz 
test cs teljesen ártalmatlanok. Czukrozott külsejük 

végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pilulá! tvlaltnazó doboz 39 fill., egy lekeres, mely 8 dobozi, 
lahál 120 pilalji tartalmaz, csak 2 kor. 2 kor. 45 fiit. előlagcs 

tekuldose után 1 tekercs parlómcntesen küldetik meg.
Óvás ! Utánzásoktól különösen óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent l.ipőthoz" czímzeti gyógyszertara 

Wien. !., I'lankongasse 0.

'GVílK MR
1
1
t
1
1
3
3 
1
8 .
1 szabi
1 drb .
1 - V
1 drb. Var
I asztal. 2

részű

" 1 • '"lt >- i: .t laszitinényű j.> niiib ségű Árúinknak 
árjegyzékét áttekintésre ajánljuk.

1 fi t 80
2 . t'O
3 . SO
5 « 20 
« „ 50
4 „ 50 
7 . —

10 . — 
H „ —

paplan

itz . 
]ue .

•r . 
sáli k

Agybetét..................
s : ...itratz . . .

;v tengciilü matratzal
5 B 

lő . 
10 .

1 „ 
5 .

20
50

fiO 
M

Gichner Mór és Testvére “““"P3ESJ
i t i IV., Muzeum-körút 27.

—■—” —i
REICH L. FIAI

Kiérgyárosok, cs. is kir. udrarl színitek j
BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér 2. szám.

Ajánlják It gj.ibb minAíígbcn gyártott Syphon- és gaxeuM* 
palarik-iknl lég. 1 - lt> árnk mellett é» pedig; I
! Láda W 233 drb. IS cactlti ma. fehér v. világos kék (aque- 
marin s:u.ti £ jhoGFalatzlol talppal vagy talp uélkal: 62 leróni 
1 Léét: 15. 2(’O drb. cuecie;iliczkol gumnugyOrtvol éa üveg
golyóval e'-r v ,.-y világa, kék in^uamarini asinll, 
mag-, vagy •>,. alak . ■ 52 korona

b.’, . .. t. :1, t beleértve, budapesti pályaudvarig bér-
I ■' 10 IMa rnr tolta
után . ríhat' . r.í.y ...,;uat. é, különféle általunk l<m enyeaen 
véd . -k ■ v '■ n 5n szállítunk. lTé«c1t írások vagy 
Ciégxr- .. -kr i . -i , . ji.. .-, onkr.ltsf v, t kintijuk, ellenben

mogv.r : ■ -•■ '-.x-r r.y.má’ii b'yphonpila->k • rk Magyi.'crvág-
bvo vek kllíróli'OSíd n a mi .•»*•  '<w . b.«

rSTSSTnr~r~.~n t-.-j m.ur~Tw,-~T-,Tr~J.ro.~i'snjuusi1 - jj in- *|

'Budapesti malomépitészet 
=---■■■ ■ ■ és gépgyár _ — • 
POPVlNECZ és heisler 

BUPAPEST, VAczi-ur ut/v. 
GYArtT: 

benzin motorokat és 
BENZIN LOKOMOBILOKAT 
szelepei vezénymllvel 2-50 lóerőig.

Megbízható képviselők kerestetnek.

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik-

15 gramm •ni.' lmn
20 gramm sulyban
3(1 gramm stíl) bán 
(0 gramm stíl) bán
50 gramm sulyban

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 fó'e 
divatos mintában.

frt 21.— |0 gr. sulybai
frt 30.— 50 gr. súlyba
frt 37.— 00 gr. súlyba:

grammos aranylánczlioz eg\

is tilt Sd e
-H-h- temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. -£~t

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, 1 .lényfa- vagy fénye;élt diófából, 
kisebb-nagyobb inérttben Szemfödslek. virágok, izalagok, sirkoizoruk, 
Szobabehuzások, ravatal-felállilás. a személyzet díszes egyenruhában, 
mellett fáklyával, — nyitóit balotlaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi,

is, minden felszereléssel ilfogadlalik.
KK~ Gyászjalsntésok I óra alatt elitészlttetnek. "SSsa

Tanningene
A szálnak és fogaknak fi C fi M ! 176 és 

legssleglobb at — 88 Ilii,
Cximy-féle keleti

RÚZSATEJ
Czerny-féle keleti . ........................ .

D n 7 c & TI- 9 <<ar*1 OvB°4rö 2 tor°n*- EM°< 
l! V LüR B L J hyo'en. bshtara-Mappan 60 Mlór.

Ftizettililtil hely: Czeroy |. Unta, í«c>, XVIII., Cári liutalgitr. 6.

Lohr Mária Kronfusz 
Csipke-, vegyészeti tisztító és miifestö intézető 

ooo Megbízások átvételnek: o o o 
BUDAPEST, Vitt., BAíiOSS UTCZA 85; sz. 
Tílefon 570a. Telefon 5708.

I

viaszgyertyák. 
a gyászt öcsi 
akár vidékre

Khiw’eh E-wni
— Jéasof ffbereaag udvari ssálWja, 
a ntsíír íllmasati't fli,^lii,v4UA‘M<"< 

BUDAPEST, V., VAOZI-ÚT S.' skAM.

5ZABABALHAKATI
víualai

EUOfífEST; Er<zsisE?ev-Kaf?uT IZ.
' -;'iElmíkat.ftnsnclruE

taiatrtisayittal^p^t^i^ron^j; vócljegyeSBt*  
^OT^rBlCVtt-AlF^«ÍTAta aÚTAMAM. 1

y ö’Tr

A—fi ®7nhÍ4Si kindó liifrts CIJÓSZ övre !:o- 
roslelik Gödöllőn, Ajánlatok 

a kiadóhivatalba Jó bérlő' czimro kéretnek.

I j >il<'| >KÍft,

* Vérgyógyítás (Hemopatia), Uj csere
den 15 óv óta kipróbált gyógymód, a moly 
lazánk és a külföld jobb köreiben általános 
«:is:nerésnek örvend. Rendkívüli jó sikerrel 
lesz alkalmazva asthnia, szív-, gvomor-, hólyag
ét idegbajokban, vér- és bmbanmlinak ellen 
éa ki. árja az elmeznvar és szélhűdós beálltát. 
A kezelése kellemes, nem gátolja a beteget 
napi f-’glalkozáíában és tartós, gyökeres gyó 
Syulást eredményez. E gyógymód niegalapitója

r. Kovács J fővárosi orvot, a kiiek Jfuda- 
fffslttt, I ., Viiczi-körúl IS. sz. alatt e>;y, ez n 
czélra berendezett orvosi rendelő intézete van, 
melyet mindazoknak legmelegebben ajánljuk, 
a kik a fent elősorolt bajok valamelyikében 
szenvednek. Dr. Kovács J. levélbeíi meg
keresésre készségesen válaszol. '

Aki ájulás, g-őresök és más 
Ilyen idegbántahnakhnn 
szenved, kérjen brossiirt 
arról. Ingyen és liérnicntve 
kapható a lialiyú gyógy
szertár útján (Scliwanen 
Apotheko Frankfurt a. M )

eladó ti 
9/VÜZ Hid-ut- 

ezábnn.
Bövebl el a l.indólnv.
Egy jó házból való 
fin nvomdánkba ta- 
nonczul fel vél étik. Bő
vebbel a kiadóhiva

talba n.

Egy jó házból való íiu szobafestő és
tanonczul felvételik ifj. Jurku F< 

rencznól, Gödöllőn.

HÖLGYEKNEK! Segélyt és lanrtcsol n *<*•  
tok. S z íi I ó s esetekiiui 
nagy gyakorlattal bírok. 

Csölle Anna egyetemi sziilészi.ö. Eercncz-József
iéi’ (Adler-hár) Gödöllőn.

CD7QFPCT könyvnyomda. könyv és bir- 
LiIÁíULULÍ lapkiudo válaht Gödöllőn.

Szállít mindennemű papir-árut, 
Írószert, üzleti könyveket és nyomtatványokat.

Gödöllői Erzsébet kftiyvn^omda.


