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Kcziralok nem adatnak vissza.

Ezen czikk első része inkább a tör
vényszéki rovatba tartozna, s hogy még 
sem oda tettük, annak a másik rész az 
oka, a mely nemes czéljánál tiszteletre 
méltó törekvésétől messze elüt a liétköz- 
napias témáktól.

Sajnálattal látjuk napról-napra, mint 
nő és szaporodik gomba módra a nemzeti
ségű akczió. Igen gyakran megütődve lát
juk a törvényszék termeiben gyalázatos 
aknamunkájukat tisztán, minden — mez 
nélkül.

Oh, ha azok a szerencsétlen emberek 
is igy látnák őket meghunyászkodva, a 
kiket vakon követ más átkozott czéljukhoz 
eszközükké aljasulnak, egy perc.zig sem 
kellene védekeznünk ellenük. De a mézes
mázos beszéd, a szép, dicsérő szó, elra
gadja a köznapias, tudatlan lelket s magá
val sodorja kérlelhelienül. Jaj, támadnak 
lillenségeink. S hogy nagyon sokan gyara
podnak s még többen óhajtanak ilyeneket 
gyarapítani : a törvényszéki tárgyalások 
legnagyobb része, a hol csaknem minden
nap akad egy-egy nemzetiségi agitátorral 
dolog.

A héten is csak három ilyennek ke
rült az ügye a törvény elé. S ha látjuk 
ilyenkor, hogy mily primitíven és mily 
ravaszsággal gyűjtik áldozataikat, szinte el
ragad a szégyen.

Spanyolok.
— Irta : L U O Z I Á N. —

Zürichben a „tó“-hoz cziinzelt szálloda elölt 
két elegáns külsejű ember találkozott. Mind a 
kellőt fölötte meglepni látszott c találkozás. Az 
egyik sovány, ravasz tekintetű férfin volt, hegyes 
szénfekelo kcrskeszakállal és feltűnően sűrű ösz- 
szenött szemöldökkel. A másik élénk tekintetű, 
könnyed járá-u férfiú volt, szabályos vonásokkal, 
barátságosan csillogó fekete szemekkel és sötét 
geszlenyeszinü hajzattal. Határozottan szép em
ber volt és körszakállának selyemszállai arról ta
núskodtak, hegy külső előnyeit ápolni tudja.

Miután egy pillanatig tágra nyílt szemekkel 
egymásra tekintetlek, a soványabbik megszólalt:

— Salvados I
— Qtlires I
— Igazán le vagy ?
— Milyen találkozás I
A kél férfin kezet szorított egymással.
— Húsz éve nem láttalak szinröl szinre.
— Akkor még mindketten pajkos diákok 

voltunk.
— Egy van, Quirez. Útiunk nagyon széjjel 

ágaztak.
— Valóban, nagyon.
— Te rendőrkapitány lettél?
— To pedig rablókapitány.
— Ilyen az élet. Neked prolekeziód volt . . .
— Neked pedig rettenthetetlen bátorságod.
— Ah, Quirez.
— Salvados, ha két évvel ezelőtt találkoz

tunk volna, revolveremet sütöttem volna rád.

FERENCZ JÓZSEF KESERUVIZ

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Mi ennek az oka, hogy hogy a tudat
lan nép oly könnyen hisz s oly könnyen 
áll a többiek mellé? — az iskolázatlanság

Ma már, hála a gondviselésnek, ha
ladtunk e tekintetben, de netn lábaltunk 
ki belőle egészen, mert a közelmúlt hiá
nyai e tekintetben még mindig ránk-ránk 
csapdosnak éles körmeikkel mulasztásunk
ért, s ezen is csak az iskola segíthet. Az 
iskola, a mely hazafias szellemben tanít, a 
mely kivezeti a gyermeket az olvasott betű 
jármai alól s megtanítja a helyes irányra, 
a melyen gondolkozzék, a melyen higyjen 
az írott szónak, a gyermek ha kell a csa
ládból meg szokott hazaíiatlan szellem el
lenére is.

így menthető meg a leendő ember a 
létező emberek hátramaradottságától. így 
értette ezt a magyar kalholikus egyház 
ékessége, V a s z a r y Kolos herczeg- 
pritnás is kiadó t körrendeletében.

Vaszary Kolos herczegprimás e héten 
ünnepelte hetvennegyédik születése napját. 
Ezen a napon bölcs lelke elmerült a múltba 
s tényleges bizonysága lelt a fent irt el
mélkedésnek az a körrendelet, melyet a 
nagy tisztelettel környékezett egyházfeje
delem nemes szivének sugallatára e napon 
kiadott. Itt közöljük a hazafias ihlettől lelt 
körrendelet egy részét :

• Hazai nyelvünk terjesztésének nagy 
jelentőségét azt hiszem, nem szükséges 
bővebben bizonyi'anom. Azok közőt t a

— Feltéve, hogv én előbb karabélyommal 
czélba nem vettelek volna.

•— És ime e semleges területen barátokként 
üdvözöljük egymást.

— Igen, a hogy régi iskolatársakhoz illik.
— A Madonnára, e találkozást egy pohár 

borral kell megünnepelnünk.
— Semmi ellenvetésem, menjünk a forraszra.

■— Néhány perez múlva a két férfin piros 
spanyol bikavér bori töllögetelt egymás polnuáni.

— Hogy történt az —- kérdé Qnires, a ren
dőrkapitány - hogy tj két évvel ezolölt hirtelen 
letűntél a szereplés színteréről?

— Mikor nagybátyámat az állami tanácsba 
beválasztották, fölkeresett és megkért, hogy hagy
jam abba a mesterségemet, tűnjek el s ö néhány 
év múlva kegyelmet fog számomra kieszközölni.

— És le ?
— Doferáltmn neki. Igen jó ember az öreg. 

Azon felül egyetlen örököze is vagyok.
— És vagyoni viszonyaid ?
— Tiirhelöek. Három érsok váltságdíjából 

csinos kis limitére lettem szert. Ebből élek most, 
fíiggolleniil barangolok a nagy világban, olybá 
tekintvén azl. mint egy őserdői. Legföl.ebb az 
zseniroz néha, hogy karabély helyeit esernyőt 
szorongat' k a markomban. De hiába, a cz.iviliz.it- 
czió igy kívánja.

-- Ah barátom, — sóhajtja dón Quirez, — 
az én kmriérem sokkal bonyodalmasabb.

— Ah.
— Néhány hóval ezelőtt egy sikkasztó! tar- 

tózlaltiim le Toledóbnn.
— A madonnára mondom, holyosen lóvéd. 

Ezek a 1 nndilák nem érdemlik meg n szabadságot.
•— A nyomorultnak nagyon sok pénzo voll.
— Értelek.
— Fnlni engrdlrm.

Szerkesztősét/ és kiadóhivatal:
Aszódon, Grosz. S. papirkereskedésébsn.
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fontos tényezők közölt, a melyek n nem
zeti erő és nagyság előmozdításában hat
hatósan működnek közre zengzeles, nyel
vünk általános elterjesztési kétségkívül a 
legelőkelőbb helyek egyikét foglalja el. 
Azoknak, ennélfogva, a kiknek a szellemi 
fejlődés és haladás magasztos munkájában 
osztályrész jutott a legkitartóbb igyekezet
tel kellene arra törekedni, hogy hatáskö
rükben mindent elkövessenek a magyar 
nyelvismeret terjesztésére.

Meg vagyok győződve, hogy e 
lességnek tanúságát a t. lelkész, urak 
mélyen érzik. Hiszem, hogy buzgón 
keznek ide vonatkozó feladatuknak 
get tenni.

Mindazonáltal nyomatékos hangsúlyo
zással kérem nagyon tisztelendőségedet, 
hogy szíveskedjék odahalni, a kerületén 
fekvő vegyes ajkú községi iskolákban a 
hittani tárgyak khetőleg magyar nyelven 
adassanak elő és i y módon előkészítessék 
a talaj arra, hogy minél előbb szent be
szédet is mindenütt magyar nyelven lehes
sen megtartani.

A mennyiben pedig nem értenék meg 
a gyermekek annyira a magyar nyelvet, 
hogy a hittan tárgyak magyarázatát e nyel
ven felfogják, ne kíméljék a t. lelkész urak 
a fáradtságot és német vagy tót nyelv 
magyarázata kapcsán adják elő magyar 
nyelven is a hittani tárgyakat. Kellő igye
kezett mellett, rövid időn belül képesek

— Rosszul tetted ... válaszolt az ex-rab! > 
kapitány.

■— Átlátom.
— Az élet kötelességeit komolyan Iteil venni. 

Ha valaki rendőr, legyen nz tosteslöl-lolkestí.. 
Végre az nem az utolsó mesterség. Képzeld e-a.., 
milyen oesmány mesterség tenne u biindilasag, 
ha rendőri assisztenezia mellett fosztogatnám, 
az utasokat. Ismétlem, Quirez, hibát követtél el, 
súlyos hibát.

A rendőrkapitány szemlosiilvo szívlelte meg 
a rendőrkapitány feddését.

— Igazad van, Salvados, meg is lakottam 
érte. A vizsgálat elöl menekülnöm kellett. Nagy
bátyám, ki, mint tudod, színién idlaintiiiiz . 
megigérto, hogy oltussolju a dolgot. Azóta 
élek a húgommal.

— A húgoddal ?
— Igen.
— A szép Asízuntávul?
— Úgy van. Te ismered ?
— Igen. A bordóval országúton egyszer I - 

állottam, s láttam öt öszvérhálon. (iy. i.y iben 
tereintés.

— Szegény, sokát szenved miattam.
— Hogyan ?
— Nyomorgunk, Snkndos, ennyi az eg< z. 

Gyakran alig tudjuk a szállodái számlát l.irgyi-u- 
lileui. Nagybátyáin egy grundenzás „n 
bujtatott llarpagon. Alig küld unyuyit n 
megélhetünk.

— Haha I — kaczagott nz egykori 
knpi'ány. Igazad van. Egyszer elcsíptem.

rabló- 
Hogy 

alkudott n váltságdíjra. Eskü-zöm. mint egy lingj 
más kofa. Alig Indiain löle 8110 durol kmüklimdozni.

.— Nyolczszéz duró? Oh, Sa vndos, ne cin'o- 
gess ilyen ö-szegekot, a rzivem elszorul. Ne 
feledd bogv nálam o pilhinnlImn alig van fü fiunk.

a ■
az egyedül elismert kel
lemes izü természetes
mh—t hashajtó szer >—*—
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lesznek a tanulók is tisztán, magyar nyel, 
ven az előadásokat eredménynyel hall
gatni.

Ne riadjanak vissza a I. lelkész urak 
a netán felmerülő nehézségektől. Meg fog 
valósulni e téren is a régi jelszó: »Labor 
omnia vincit. <

Fürdő-intézet Gödöllőn.
Ennek a — Gödöllő jövő fej ödésére nézve, 

korszakalkotó intézménynek a kor.*a  dőlt cl hét
főn délután Budapesten azon az értekezleten, 
melyet a mull év szeptember havában tartott 
gyűlésen kiküldött szükebb körű bizottság hívott 
egybe, hogy azon eddigi működéséről beszámoljon.

Az értekezleten, melyet Drill Bé'a láblabiró 
és Ripka Feroncz a fejleszt, egyesület olnöko hív
tak egybo e hó 17 én nagyrészt nyaraló tu’ajdo- 
nosok voltak jelen, da képviselve volt az Öreg
hegy Kafka László min. tanácsossal, Szada Hajós 
Menyhért földbirtokossal és Bcsnyő is Mustár 
Kálmán ügyvéddel. — Gödöllőről csak dr. Jtoscn 
féld Sándor és lapunk szerkesztője voltak jelen.

Az egybo gyűllek Drill Béla üdvözlő szavai 
után Huszár Kálmánt választották meg elnökül, 
a ki köszönetét mondva a bizalomért, felkérte 
Ripka Ferenczet, hogy az előkészítő-bizottság 
jelentését terjeszszo elő Ez a jelentés behatóan 
ismerteti a bizottság eddigi működését nevezete
sen : a víz- és telek kórdóst továbbá a fürdő-in
tézet terveit és költségvotósét. nem különben az 
intézmény létesítésének pénzügyi megoldását is. 
A jelenvollak nagy érdeklődéssel hallgatták a 
beható je.entést, melynek végeztével élénk vita 
fejlődött a tervezet kivitelének módozataira nézve. 
Kaffka László min. tanácsos a fíírdöintézettnek 
lelkes hive örömmel kész őzt a gödöllői nyara
lókra nézve rendkívül fontos ügyet tölo telhelöleg 
támogatni, de nézete szerint ennél az intézmény
nél no csak a nyaraló közönségre számítsunk, 
hanem olyan idegenekre is, a kik külön a fürdő 
ólvezhetéso czé'jából jönnének Gödöllőre, s azért 
ezt a fürdőt egyúttal kellemes kiránduló helyivé 
kellene tennünk. Egyben ama nézetének r.d kife
jezést, hogy ezen intézmény létesítésének előmoz
dítói közön első sorban a községnek, mint er
kölcsi testületnek kellene szerepelnie, a miért is 
azt hiszi a kiküldött bizottságnak tovább kellene 
működnie s tavasszal egy újabb gyűlést egybe
hívni, melyen a járás főszolgabírójának elnöklése 
mellett részt kellene vonnie a községi elöljáró
ságnak s az összos helyi érdekelteknek. Ezt az 
indítványt melegen pártolja Kelem fy Károly máv. 
felügyelő, a ki jellemzően ecsetelte azokat a szo
morú tapasztalatokat, medyekot a község vezetői
nek indolontiájáról csaknem 20 évi nyaralás alatt 
szereznie kellett. — Bettelhcim Miksa is a-t az 
el'enséges indulatot panaszolja, melyet a község 
a nyaraló közönség iránt tanúsít. Dr. Rosenféld 
Sándor szerint a községre nem számíthatunk. 
Drill Béla az előtte elhangzottakra ref.oklálva, 
azt tar-j i hogy a község mint ez a legutóbb 
tarlóit képviselőtestületi gyülészen nyíltan kifeje
zést is nyert, ellenzője minden fejlődésnek, min
den haladásnak u'ját állja a nyaralók kényelmére 

1 v létesi é*én?k  s igy a bizott-

— Szegény liu.
Salvados megemelte poharát és kiilla. Azu

tán sokáig nézőt magi elé, ujjaival szép göndör 
haját borzongatva. Végre megszólalt.

Quirez.!
— Sjlvados ’

hn egy becsületes ajánlatot teszek neked.
— Beszélj.

800 durot, mit nagybátyádtól szereztem, 
nyomban a közeidhez szolgáltatom.

t’^lálj, Salvados. Nem illik gúnyt 
űzni egy felfüggesztett rendőrhivatalnokból.

— Komolyan beszélek. C-upán egy feltétel
hez kötöm.

— Mondd a fe tételt.
— En húgodnak udvarolni, f 'gok tisztessé

gesen, mint a hogy spanyol nemeshez illik. S ha 
tdhzem neki, féleségűi veszem.

Itt a kezem rá. Semmi kifogás un sincs 
provenieneziád ellen. Ösxid vitézül küzdöttek a 
mai.rok ellen.

- Tubát á l az alku?
— Ál'.
Sohados zsebéhe nyúlt, elővollo checkköny- 

vet. írószert hozatott a pinezérrel s kiállította 
frankokban a <SU0 duronak megfelelő összeget. 
Mindezt könynyedén, habozás nélkül telte meg 
Csak éppen azon tűnődött egy pidanálig, hogy 
kellőjük között voltaképpen melyik a nagyobb 
bandita o, a volt rablókapítúny, vagy pedig barátja 
a volt rendőrkapitány? ’

Este a szálloda éttermében találkozott a 
szop Asszunlával, ki bá'yjával és duennájávnl íu- 
lyoibilva jeleni meg a vacsoránál,

\ acsora u'án a terrászra mentek, hol a szép 
nyári éj ciillagos égboltozata alatt regényes tör
téneteket beszélt cl a viharos pályál fulolt kalandor. 

I ságra nézve megszégyenilönok tartja, hogy az egy 
| újabb visszautasításnak legyen kitéve. Szerinte 
I csak önmagunkra vagyunk utalva és saját erőnk

ből kell és lobot is a torvot megvalósítani. Ezért 
I nem volna értolmo annak, hogy olodázlassék a 

de lóg, báno n ez az értokezlet döntsön és hatá
rozzon a részvénytársaság megalakulása felelt. 
Huszár Kálmán ugyan ezt a nézetet vallja. Bőké 
Benő pedig kijelenti, hogy a terv megvalósítóm 
pénzügyi szempontból som fog mohózseg >kel 
okozni, a mennyiben már is jolentkozlek oly pénz
intézetek, melyek a finansirozásra nézve készség
gel támogatják a részvénytársaság elökészilö- 
bizottságát

A jelen voltak Kaffka László, Ripka Feroncz 
és Mustár Kálmán ismételt fo szólalásai után 
halározalkép kimondjak, hogy a részvénytársaság 
203.000 korona alaptőkével megalak t issek, a rész
vényjegyzési fdhiváso'e kibocsajl aszúnak s a rész
vénytársaság megalakítási müveidének végrehajtására 
végrehajtó bizottság küldetett ki melynek tagjai 
Huszár Kálmán, Hajós Menyhért, Bródy Jó/séf, 
ll'pka Forencz, és dr. Iiosen féld Sándor.

II 1 R E K.
Kitüntetés. Ö cs és kir. Felsége legmagasabb 

elhatározásából f. é. február hó 16-án Ludvigh 
Nándor cs. és kir. udvari fővadászt- Gödöllőn szá 
mos évi kitűnő szolgálatai és hivatali buzgalma 
elismeréséül az arany érdemkeresztel legkegyel- ■ 
mesobben kitüntetni móllóztalolt. Örömmel hoz
zuk e kitüntetést, mint olyant, mely a gödöllői 
közélet egy kiváló s közszeretetben ál'ó tagjának 
ismeri és sok éven át kifejlett munkálkodását 
jutalmazza meg. G titulálunk!

Felolvasás. Mai nap o hó 22-én ismét ér
dekés napja lesz a gödö'löi polgári körnek. Dr. 
Bezsilla István és dr. Tegze Lajos kir. palota 
orvos fogják folytatni migyérdekü felolvasásaikat. 
Az előbbi alkotmá y jogi, dr. Tegze pedig kairói 
útjáról fog felolvasni

Farsang. Erdő altiszti bál. A farsang legfé
nyesebb, legsikerültebb báljainak egyike volt 
szombaton a Károli vendéglő nagytermében az 
erdész bál. A közönség, mely már 8 órakor zsú
folásig megtöltötte az ez alkalomra különös csiny- 
nyel és jó ízléssel feldíszített termel, nem csak I 
Gödöllő, do az egész vidék középosztálya srraiböl 
állott. Este 9 órakor Béla czigány rázendített egy 
jó csárdásra s vígan járták mindnyájan. Már a 
keringő édes ütemeire legény a leányt á'ölclvo 
édesen lejtőnek, súgva szorelmes szókat, kedves 
meséket, örök boldogságról, édes szerelemről. Soha 
ily élénkséget. Némelyek fáradtan az ablakokat 
díszítő függönyök mögé rejtőznek, hogy egy perc
nyi p benőjük legyen, hogy titkon egy kedves 
mezon pihentethessék tekintetűké’ ... de Tér- 
pschichore nem enged nyugodni senkit s tánezra 
készli újból. A táncz hevébe n a szép csokrok 
virágának levelei hullanak, felveszek egyel , . . 
ullcszem emlékül! A négyest 60 pár tál czolta. 
Olt voltak asszonyok: Berkes Jánosáé, özv. Gsud- 
nay Jánosáé, Dömötör Gusztávné, Filipovics Sán- 
dorné, Gavra Jánosáé, Grósz Péterné, Gynrmaly 
Mihilyné, llejk Islvánné, Illés 1‘álnó, Ivanich 
Ferei czné, Kiéin Mórné, Onody Ferenczné, Pol- | 
'•V 1 •étorré. Pirknor Ernőnn. Picekor A'foir/nó.

Quiroz pompás szivarokat szilt, a duenna 
egy karszékben elaludt, a szép Asszunta pedig 
ábrándos arczkifejezéssel hallgatta.

Mikor nyugodni tértek, Quirez megszorította 
barátja kezét és halkan igy szólt:

— Kitűnő chanseaid vannak.
Harmadnapra Salvados levélben forró sze

relmet vallott. A levelet a megvesz'.egetett duenna 
kézbesítette Ugyancsak a nmgveszlcgelett duenna 
hozta a választ is. Igen rövid volt. Így hangzott:

„Sajnálom, ön elké>ett. Szivem másó. 
Asszunta."

A megvesztegotelt duenna még egy levelet 
és egy kis csomagot kézbesített az ábrándos szemű 
spanyol leánynál-. A második levél igy szólt:

„Bájos scnoia!
Mellékelvo küldök egy salyem kölólhágcsól, 

mely sokszor kötötte már ös«zo a mennyet a 
löiddol. Ha szívó lovagjával valamikor egyesülni 
akar, bátran használhatja, akármily mngns legyen 
i< az az orké y. Isten önnel. este nyolczkor 
utazom. Ha kendőjével a lorraszról búcsút fog 
inteni, úgy örök hálát fog érozni világgá bujdosott 

imádója: Salvados".
A szép Asszunta pontban nyolczkor meg

jelent a torraszon, s látta Salvadost kocsiban 
ülni s látta a kocsit c'robogni, Hos-zan, sokáig 
lobogtatta kendőjét, még akkor is, mikor a kocsi 
már rég eltűnt. Aztán egy csillogó könnyel törölt 
le vele, mely önkénytelenül lopódzoll szemébe.

A duenna Ugyelrnezlolle, hogy a vacsora 
kihűl.

— Ah — sóhajtott Asszunta a duenna szé
les válóra tévő kezet, — mily kár, hogy a valódi 
a hamisítatlan romantikát már csak a rablókapi 
lányok konzerválják.

I

Beich Mi sáné, Sóváry .l.iimsiié. S/al.iy V nezéné, 
Sztélék Lnjosné, Sxvobnda Bő .u.c, Szűcs Já
nosáé, Türek Ferenczné, özv. Wilszky VI dimirné. 
Leányok: Alberly Mariska, Csudnay Jolánka. Dö
mötör Mariska, Gavra Mariska ós Böz-ike, Grósz 
Berta, llejk Gizella és Erzsiko. Illés Ferike, Já- 
nossy Margit, Linkes Bért •, Németh Erzsiko, Pol- 
lach Irma, Pirkner Ella, Picekor Vilma, Rozs- 
nyai Margitka, Simon Irén' a és Ilonka, Sóváry 
Muczuka, Staller Te*esi,  Szalkay Hermina, Stelek 
Bózsika ós Mariska, Szvoboda Margit, Szűcs Ju
liska, Türek Irma, ÁVils/.ky Luiza és meg többen. 
A bál anyagilag is fényes sikerű volt, a meny
nyiben a 877 korona bevételből a kiadások levo
nása után circa 200 koronát jövedelmezett a jó- 
lékony cxélra.

Műkedvelői előadás Aszódon a „Polgári Kör
könyvtara jav.ira e hó 15-én tánczn ulutság volt, 
molyét a ,Kó za Jutka" czimii népszínmű előzött 
meg mük» dvelöklöl előadva. így a <i őad ás vala
mint a táuczmulatság fényesen sikerült. Működ 
velőink ki tettek magukért mindnyáján sikeresen 
oldották meg nagyobb vagy kisebb szerepeiket. 
Az összegyűlt szép számú közönség jól mu atolt 
a darab mókáin az egész előadás alatt, derült 
hangulatban volt s mi geléged' ttséget viharos 
tapsokban nyilvánította. E kedves est sikerét nagy 
mértékben előmozdították Kovacsy Aurél r- iidezö, 
Bolla Lajos karnagy és Borítsuk János elnök, 
ki a mulatság kezdeményezője s valósápg: 1 lelke 
is volt és mindent elkövetett, hogy a jelenlévők 
jól érezzék magukat, meg is volt különben mun
kájának a látszatja, a mennyiben a mulatság reg
geli 8 óráig tartott. A négyest 89 pár tánczolta. 
Összes bevétel 4E0 korona, melyből tisztán E08 
korona maradt a jótékony czélra. Dtlii fizetlek: 
özv. Haraszty Pálné 3 kor Wimmort Frigyes 80 
fii!. Lövi Manó 1 korona, Chugyik Pál 1 korona, 
Brünauer Mór 2 kor, Steiner Oszkár 2 kor. Bolla 
Lajos 2 kor. Huszerl Sándor 2 kor, Fridrich Béla 
1 kor. Kiss Szö'gyómi Péter 80 fill. Jenes Zelma 
1 korona.

Alarczos bál. Károli álarezos bálja iránt nagy 
az érdeklődés, különösen a hölgyek körébon, kik 
igen nagy számban fogják felhasználni ez alkal
mat, melyen az álarcz leple alatt megmondhatják 
az igazat s különösen őszinte kritikájukat lovag
jaikról azoknak maguknak.

Polgár házasság Kiéin Mór, vidékünk álta
lánosan ismert és kedvelt táneztanára kedélyes 
mulatságot rendez a farsang utolsó napján Gödöl
lőn, az Arany sasban. Az Ízléses meghívók ked
vesen össze állított szövege a kővetkező: 
Temessük cl a farsangot még pedig e szöveg alatt 
hogy asszongya Möghivó egy rendkívüli jó estéjre 
az arany sas szálloda ö.-szes termeiben fog meg
tartatni még pedig a farsang harmadik napján 
azazked *n  24-én Kiéin Mór táncz.anár ur vezo- 
lése moiet aki meg nem látott égy szép Polgári 
házasságot az igyekezék eljoni mer uzal lesz egy
bebökve továbbá szépség versöny és veiböny lánc 
öregek ngy mint fiatalok résztvöhotnek de csakis 
egy korona személyenkint belépti n e lelt a nagy
érdemű közönség kórt tik m né! számosában mög- 
jelenni do csakis a meghivollak mer zár.körüugy 
mint mindég.

Áthelyezés. Pákh Gusztáv aszódi kir. javító 
intézeti munkavezető fe ii/yelö hasonló minőségben 
Kassára helyeztetett át a kir. ja\itó intézethez.

Megföllebezett választás. A l.mholi’us iskola
szék megválasztásul meglőllobezlúk. Mint hírlik a 
megválasztottak szabad gondolkozás: u radikális 
izellemo adott okot a föilebozésro a oknak, akik 
félnek az. iskola széknél az uj.Fisoktól.

Ut ügy. Alispánunk szombaton reggel 9 óra
kor Gödöllőre érkezeit s a inra—hatvani törvény- 
hatósági közút. Aszód —Túra—Zsán.boki th. közút 
és R-Kero«ztur—Péczel-keszeg tbatósági köz
utak revíziója tárgyában tartott az érdekeltséggel 
tárgyalást a szolgabiróságon.

JárdikövezÓ3. A gödöllői járdakövezési ter
vek és költ.-ogvulérek jóváhagyva visszuérk ztek a 
vármegyétől. Mint ér esii link, a község a költség
vetést lulmagasnak tartja s igy azok ismét fel 
lógnak terjeszt tni a vármegyéhez.

Uj só árudák. A kir, kincstár az állattenyész
tésre szükségelt mérsékelt áru mai hasó eladá
sára Rá\cs-Csabán és Péczelen marba ó ámdát 
szándékozik felállítani s erre versenytárgyalást 
hirdet, mely márcz. 2 án d. o. 10 órakor fog 
megtartatni a bpe t vidéki pénzügy igaz állóság
nál. Vajba egyszer már nálunk is á'li’rn.'t fel ily 
közhasznú do got a kinc-áar vajba akadna 
váihlkozó, a i.i a .t kísiugc'no

Iskola zá<lat. Az {i}</ódi I <3 intézői
ben kany aró miatt szünetel ti ■ ö . IJgy lát
szik illádról ide is átrág .d má e .llemetlen 
ragul)os betegség.

Bekülda ett. A követ-ez . I . közlésére 
kéreltü k h l Biijj.h y G\ul . ö ur által:
A gödöllői járás ti zlelt jegyző lu i noz I — A 
jegyző állíd készíthető niagánmunká u ok díj sza
bályzatának elküldése végeit hozzatok intézett kérő 
felhívásomra — eddig lő-an nem válaszoltatok, — 
mondhatom ezen dolog jobban bánt mintha az 
egész vármegye községeinek része rém teagált 
volna levelemre, — de ellenkezőleg történi — 
már majdnem minden járásbcli jegyző beküldött? 
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díjtáblázatát csak épen ■— á gödöl'öiből hiányzik 
’ 6 mz, nőni ak írom feltiMelezni, hogy ez szán 
(lakos (tolna - "lort hisz ez közérdek f niimlen 
jegyző ölel kente- -, azért még egyszer lelkérlek 
benneteket, — a kiket i let legyetek kegyesei 
nagy elfoglaltságtok közepette néhány pereznyi 
időt szakítani és a díjtáblázatot nekem postafor
dultával elküldeni- — Bízva kérésein sikorébon 
vagyok tisztelő karlársatok Bitskey Gyula, községi 
jegyző.

Utczai csendélet Versegen. Vasárnap éjjel 
10 óra tájban meglehetősen spitzes állapotban 
igyekezett haza felé Suri András vérségi lakos, 
midőn valaki az egyik utcza sarkon elöugrott és 
erőszakkal lehúzta róla zubbonyát s azt magával 
vivén a sötétség leple alatt olmenekiilt. A csen- 
dörség Kiss Joahim személyében nyomozta ki az 
utón állót, ki feljelentetett a bíróságnál. Ez eset 
különben jellemzően illusztrálja a vérségi közálla
potokat s hűlő lösen a lakosság éjjeli közbiztonsá
gát. Hát az éjjeli örök akkor hol aludtak ? Ugyan 
ezen éjjen különben még egy verekedés is történt 
Versogen. Viceián János és Janik Pál bevorték 
ifj. Kalmár Gábor ablakát, ki mikor a zajra fel
ébredve kiment, letépték ruháját és elverték. A 
A duhaj legények följelentettek.

Betörés egy vendéglőbe. A múlt szerdán tör
tént. hogy betörtek A zódon Schweitzer Márk 
vendéglöjébo és onnan 10 üveg pezsgőt, bort és 
egyébb élelmi czikket mintegy 160 korona érték
ben elloptak. A csendörség nyomozása ez ügyben 
sikerre még ne.n vezetett.

Mindenki tudja, hogy a Mauthner-féle impreg
nált takarmányrépamag a legnagyobb termést adja, 
hogy konyhakerti magvaibél a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy virágmagvaiból fakad a 
legszebb virág. — Szóval a Mautner-félo magvak 
a legjobbak, készletei a legnagyobbak és Arai igen 
olcsók.

Vivő kurzus. A feloszlott gödöllői „Sport 
Club*  néhány volt tagja, mint a múlt évbon is, 
márczius, április és május havakban vivókurzust 
fog rendezni, ha kellő számú jelentkozö akad, 
A megvalósulhatás érdzkében tehát oz utón is 
felkérelnek a résztvenni szándékozók, hogy szán
dékukat legkésőbb f. hó 25-ig Sándor Oszkár 
joghallgató úrral tudassák. A vivómester valószí
nűleg Hollóssy Jenő lesz. A vivási módszer: olasz 
A leezkék bétánként 3-szor d. u. 4-töl */,8-ig  
tartatnak. A dij havonta összesen 10 korona.

Egy gödöllői nyaraló ügye. Nagy azoknak a 
száma, tik keresel forrásukat a fiatal korral járó 
könnyelműségre a családi élet nyugalmának meg
zavarására ala| itják és legtöbbször szerencsésen. 
A család rendesen inkább elviseli a súlyos anyagi 
veszteséget, mint az ilyen megbüntetése végett, 
meglmrczoltassa saját hírnevét is. Érthető tehát 
mért találkozik mindenütt megelégedéssel az oly 
hüntotés, mely az ily egyéneket nagy ritkán sújtja. 
Ilyen büntetés az, mely Marton József budapesti 
ügynököt érte, ki gróf Sztáray Tibort rávette, 
hogy anyja nevét hamisítsa egy neki adandó 
12,000 koronás váltóra, melyre ő csak 1000 ko
ronát adott, azon remén)ben, hogy az anya in
kább kifizeti a váltót, mintsem fiát a hamisításért 
elitéltetni hagyja. De föltevésében csalódott. Az 
anya kiszolgáltatta a bűnösöket s helyesen. A bu
dapesti kir. tszék gr. Sztáray Tibort, mint isme
retes felmentette, de a hamisilásru rávevő Mar
ton Józsefet magánokirat hamisítás büntette miatt 
2 évi fegyházra ité to. Az elitéit felebbezésére a 
napokban mond Ítéletet a kir. tábla, de elöro- 
lálhatólag helyben hagyja az első bíróság minden 
tekintetben helyes Ítéletét. Szükségesnek láttuk e 
közleményt, mert az elitéit állnndó nyaralója 
lóvén községünknek, villája is van az Erdő-utczá- 
ban nagyon sokakkal jöhet érintkezésbe Gödöllőn.

Marha zárlat. Aszódon és a környékbeli 
pusztákon kiütött az állatok között a száj- és 
közömfájás s o miatt zárlatot rendelt el a kir. 
állatorvos.

Nyilvános számadás Az aszódi leánynovelő- 
intózot legutóbbi házi hangversenyén, melyet az 
intézet tantestülete rendezett, 200 korona volt a 
tiszta jövedelem, melynek felo a Petőfi szobor
alap javára adatott át.

Orvo‘i körökbon, már rég ismert lény, hogy 
a FERENCZ JÓZSEF KESERÚVIZ valamennyi 
hasonló vizet, tartós hashajtó hutása és omlilésro 
méltó kollemes izénél fogva, már kis ndagbau is 
tetemesen felülmúlja. Kérjünk halározoltanFcrencz 
József keserű vizot.

Rousseau. Voltairo és az encych prodi-ták 
voltak azok, a kik szellemben előkészítették a 
franczia forradalmat. Ölt rajzolták a csutak rvol, 
ők mutatták meg a hadjárat czélját. A löm gre 
csal; az ütközőt várt, a roham, a pm felhő tizük- 
lözés. Mert az Író — a mint Carlylc minta — 
vezeti szegényes kis szobájából a világo1, n di
dergő kezévol szántott sorok túlélnek nemzedé
keket és nevéhez nincs jussa a h-ilalnak. A mint 
XVI. Lajosnak mondta egy udvari embero Ilidé 
rotra : .Különös, ezek az oinborok a IV. emele
ten laknak s miodenki he zél tóink és egész Pa
ris ö utánuk igazodik.*  Rousseau erás m ggyőző 
dése és radikális természote. D'Alombort mély 
tudománya, Voltaire költői és humánus leiké, Di 

árról ragyogó szelleme lobbiinak össze nn-j.Tl.i- 
gitani a jövőt. Gyönyörű kor, a mi .-. einhnta i.n 
Imii bellii az cgyotlon, a mikor uj igazságok-t 
látunk támadni, a melyek tiztan átmenni I; ; tö
megbe is. l-.zzel ti ragyogó m i gárdival nyitja 
meg Marczali Henrik a franczia forrodaíóm tör
ténetének kötelét, a mely mint a Nagy Képes 
Világtörténet X kötete most hagyta el a sajtót. 
Tömérdek illusztráczió diszili a kötetet, a mely
nek első füzete, mint o nagy vállalat 176 kötete 
minden hazai könyvkereskedésben kapható Révai 
kiadóknál (Révai Testvén k Irodalmi Intézet rósz- 
vénytá-sasng Budapest. Üllöi-ut 18. sz.)

N YILT-TÉ IC) "

Értesítés
Minden ismerősömet ez úton értesítem, hogy 

nőm született Bum Mária engem — összes vugyo*  
nőm, ruházatom, szerszámaim magával vivő, — 
hüllenül elhagyott, ennélfogva ellene a váló pert 
megindítottam, öt nevem viselésétől ezennel ellil- 
tóm s mindenkinek tudtára adom, hogy neki semmi 
féle hitelt vagy kölcsö it ne adjon mert én azt 
megfizetni nem fo om.

Gödöllőn, 1903. február 16.
Pólyák András,

ács mester.

*) E rovatban közöltökért nem vállal felelőséget a 
szerkesztő.

Hirdetése k.
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Arveréai hirdetmény kivonata.
A gödöllői kir. jbiróság mint t .vi hatóság 

közhírré teszi, hogy a rákoskeresztúri takarékpénz
tár végrehajtalónak üzv. Szabó Andrásáé mint 
gyám végrehajtást szenvedő elleni 1100 kor. töke 
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
gödöllői kir. jbiróság területén levő Czinkota köz
ségben fekiö a czinkolai 4 sz. tkvi betétben kis
korú Szabó István, Terézia, Mária és János nevén 
Álló A I 1—2 sor 220, <21 hrsz. ingatlanra C. 
10 sorsz. a. özv. Szabó Islvánné szül. Sztankó 
Erzsébet javára bekebelezett özvegyi haszonélve
zeti jog épségben tartása mellett 1181 kor. kiki
áltási árban, továbbá a czinkolai 10 sz. tkvi be
tétben ugyanazok és Gubek Pálné szül. Szabó 
Judit nevén álló A + 1 sorszámú ingatlanra az 
<881. évi LX. t.-cz. 156 § alapján egészben 33 
kor. kikiáltási árban elrendeltetik, azzal, hogy a 
mennyiben a czinkolai 4 számú tkvi betétben fel
vett ingatlanért 2105 kor, vételár el nem éretnék, 
ezen ingatlanra az árverés az özvegyi jog fen- 
tartása nélkül nyomban folytatandó, az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat unok 
az 1903. ó v i m á r c z i ti s hó 20 ik n a p- 
j á n d é 1 o 1 ö 11 10 ómkor Czinkota község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen s meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 százalékát készpénzben vagy 
az 1881. 60. t-cz. 42 § bán j -Izeit árfolyammal 
számit tt és az 1881. évi november l:ó l én 
3333. sz. ». kelt igazságügymi;ii;ztoii rendelet 8. 
§-ban k jelölt óvadókképes értékpapírban a kikil'- 
dött közéhez letenni avagy az 1881. 60 t.-cz. 170. 

értemében a bánatpénznek a bíróságnál előle- 
ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgálta'ni.

Gödöllő 1902 deczember 13. 
kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
(P. H.) Lukácsy. s. k. nlbiró.
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Gödöllő, 1902. deczember KI.

(P- H-) Lukácsy, s. k. kir. nlbiró.

8085 tkv szám 1952

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tk 

Iliire teszi, begy 1’ r e s k ó .1 a n o s n <• 
Katalin és t á-r s a i v- nrebitatóknak 
I s t va n végrehajtást szenvedő 
követelés a járulékai iránti áégre 
döllöi kir. ,iáráshiró<ág teiűlctén 
községben fekvő a rákoskeresztur
A t 1 sorszám 821 hrszámti ing; 
folerészbeiii illetőségére az. árveré 
nel megállapított kikiáltási árba 
fennebb megjelölt ingatlan az 1 
h ő 2G-ik n a p j á n <1 é lelőtt 
Keresztül*  község házánál megtai 
résén a megállapított kikiáltási á 

Árverezni >?ámlékozők 
beesárának 10 százalékát késZpén,.... „ 
t.-cz. 42 ij-ban j.-lz.-tt árfolvanimal számit< 
évi nov. niher ho l-én 3333. <z. a. kel: iga, 
teli lomb-let 8. íj-ban kijelölt óvadékképp 
a kiküldött kezéhez letenni avagv 
tj.a értelmében a bánatpénznek a 
helyezéséről kiállított szabálvszerü 
gállatni.

Gödöllőn, 1902. november 30. napján.
A gödöllői kir. jbiróság, mint tkvi hatóság*.

U’* 11) Lukácsy s. k.
kir. albiro.

Lohr Mária Kronfusz
Csipke-, vegyészeti tisztitó és miifestö intézete 

000 Megbízások álvételnek : o o o 
BUDAPEST, Vili., BAROSS UTCZA 85. sz. 
Telefon 5703. Telefon 5708.

Vc-rrnőgyítás (Hemopatia). l’j és*crc-  
dci 13 cv óa kipróbát gyógymód, a nte'y 
hazánx és a külföld jobb köretben általa a»s 
0 isin-résnek örvend. Rendkívüli jó siketre, 
lösz alkalmazva asthma, szív-, gyomor . hólyag- 
óá idegbajokban, vér- és hóibanmimak ellen 
as kizárja az clmezavar és szólhíides beá hát. 
A keadese ke letnes, nőm gátolja a beteget 
napi f< glalkozá»ában es tarms, gyökeres gyó 
gyuláit ertdményez. E gyóg\ m -d mcgalari.ój 1 
Ör. Kevács J fővárosi orvoe, a ki ek /l.iJ. 
ptslan, l'., Vácti-kiiyút IS. sz. r.la*.t  egv, ez n 
czólra berendezett orvosi rendelő intézete van, 
inelyat mindazoknak legmelegebben ajánljuk, 
a kik a fent elősorolt bajok valamik ikéi e i 
szenvednek. Dr. Kovács J. levélbeli meg
keresésre készségesen válaszol.

———
REICH L. FIAI 

k'niiyirosok, cs. is kir. udnri szilllltó 
BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér 2. szám.

AjÁBÍ0k lejtjohh minfltégben gyártott Syphon- ti gaxetige 
pAlatÁrtkat legolcsóbb Arak moUett ós pedift
1 Lidi kb. 210 drb. 16 aicilil sima, fehér v. vilAgoi kék t(ua 
maria) rtiet) 8pbOipallClkót talppal vagy talp nélkül: 62 korona 
1 U4i kb. 200 drb. gaiauepidfcikot kun.migyQrQvel óa üveg- 
g»lyöv»l ellátva, fehér vágj viiAg.is kék (oquamarinl Minti, 
tnagni vt»Ry alacaony utak ..................... 52 korosa

SaílhtA, a csomagi'lA.t beleértve, budapesti pályaudvarig bér- 
reenh-e, kétapénzfizeléa ellenében *J*  » H-ontó In IAU r- rd. I 
uAn rabatt MA nagy ióguak 6« kOlónféloAltatunk törvényesen 
vHett alakókat megfelelően olc.Tón Móllitunk. I*réi«elt  irA k vagy 
Mtgvéaéackaél c.akiaat clkctailóni őnkóllm get “zAmitjuk. ellenben 
a> alak éa klipéért köllaóg nematAir.itlatik Megj- g,. síik még. I _•> 
DógviMgalt -’<• légkör nyomAxn SyphonplUacikaiiik Ma,*y  tr.ir . 
bán c«*k  HitróliigOlaD kőxvetlen a mi gyArunktr.--*i«
ManHaannKMa nini ■■!■■■ 1 n ■ m. x .

SZABADALMAKÉ?
ÍRTÍKESITÖ VALLAW 

rÁRZTORfTÜRVBBJ.CZáq) ,.

SZABADALMAKÉ
IRTÉKESITŐ VAL_... .

FÁBZTOR (TÖRV HBJ. CZÍq) 
BUDIRPEST. ERZSEBET-KDRiir 
. Hfa*a*ria  u*bi(lalmal<at.finanr.lri..;  
tataim anyákat.kzlajstr amaz víd|toyirfc'.< 

■1 muatríkat.
 reuviLAcagiTÁs oijta.law.
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Árverési hirdetmény
Alulírott kikűld'f bírósági végrehajtó e/emkőz- 

, gödöllői kir. jut isbirőság 1902. y. 898 
-záinu -é • • I I'.. Solti Ármin bpe ti lakos neveti

k. 'i.lselt Majerhllber ! ■ n> ' mintáz n.invo-nmr.
t tki. xei.héhi lióktc'ep végrehajt ’•> részére Rei'/niann 

s.imlmm -/ül. W.iner Julianna munka'*  otthoni 
! ikos \ ■•teli-a .-? szenvedett ellen iáttS K. 70. Is ‘<"ke 
lőv. :• i.ir .limul.lt kielégít sí végrehajtás
f.l/ . ... .-t I.ti:.. - l-fo^ilt é- I.-.29 K. ra
iMM .Ütt IneósÚLmkra. a h-ntidé/et Gó lódéi ki-, jarasbiro 

orós elremloltotvi’ii 
a Gart r s. Márk ongo uiönvcs ■ 187 kor., Hntis- 

|.miniét Ernő <'.(•, kor. >0 fill. fvlfdfoglaltntók I <>\< telése 
js ;1 mmiin il-m azok törvényes zálogjogot nyer- 

t.k '".na. \-on hajtást szenvedett lakásán H ákoskeresz- 
taron i Mnn' ” Ott’i . m loen 1 • megtartására határ- 
időül 1008. évit 0 b r II á r li 6 S0 11 a p i A n »k « • -

1 1 t '.i nraja ’ : ■ fi t ki. a mikor a bíróikig letoz.alt
siobaliutororok, xongorn, varőgén n egyéb ingóságok a 
logtőiiliet igé: nek fizetős mellet!, szükség ese
tén I.... * áron alul i ak adatni

I . Ihiv.i'nak iuj.d.'/.d;, kik az elárverezendő ingó
ságok vétvl.n.di'd .. xí ureliajlahi követelését megelőző 
j. .. léoítt t r. t ta c jogot, n mennyiben résziikre íog*  

eszi iizöltetett volna, és ez a végrehajtási 
e.r\/őaónvvInd ki nem tűnik, miszerint el őbl^egi 

b.jeli i.ii— ik. t az ne -kezdr-eig alólirt ^küldött
nek viliit ira-ban beadni, vany pedig szóval bejelenteni 
tartozna I...

\ törvén ve- határidő a hirdetménynek a bíróság 
tald. i : va ■> . 1! I.-2 -zt.-.-t kőt.fő naptól s/ámittatik.

|< dt <lö : 1’.'>3, évi február hó 4. napján.

Nem tetszőért 
a pénz 

visszaadd lik.

Magyarnak Pécs. — Németnek Béos. 

" Schönwald Imre 
ékszergyáros, órás és látsz©rész, 

t PÉCS.

(P. ll
Trsztyánszky Kál nán s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

hSti.óikv. 9U?.
Arveros hirdetmény kivonata.

A gödöllői kir iár.i-birá'ág mint t“lo'<könyvi ha- I 
lóság közhírré t-s/i ll gy az <lr-/ l-.. heti-ápolási alap 1 
végrehajtat n.ik Sz.il... Keni végrehajtást szenvedő illeni 1 
7 kor (18 fill. lökő követeié, ős jár iránti végrehajtási 
,isl .■.|.. ii a a...lóll..i kir. i.lrá-l.ír. -.u l-iailet-n l.-v.i Ital...... .
c/al.a l.öz-. jl" i. b l.'ö a iák..,, al.ai 38lí s/. tkvi bet.'l- 
l.ri, >/...... I .-ni N.-v. n álló A II I 2 -_"r 1SH és 13'.'
helyrajzi -zán.u irt.ii l.ima az árverést 77.• kor na ezen- 
nel ni-gállapilott kikiált.i-i álban elrendelte és hogy a | 
fennél.b Illegj, lölr ingatlan az. !'i03 évi ni á r e z i U s , 
h ti !t ik n a p i á ii d I e I ő t I i 10 <■ r a k <• r Rákos- . 
Csaba községházánál m-g'a; i.iiid i nyilvános árverésen a ] 
megáll.ipitotl kikiált.i'i áimi alul i- el adatni fog

Árverezni -zámlék<iz<.k tartoznak az ingatlan becs I 
ár.inal; 1 ' , ;.t !;■ szpénzbeii vagy az 1"<I. í><> t-rz. <2 íj
éban i-lz. ii ii !.d\aiamai számított é. az |.S‘S'. éi i novemb -r 
hS 1*011  ::i.33 -z a. l el: iga igüj\ mini-téri r- n lelet 8 íj- 1 
1...n I. j .'.dt <>x i - t l.-l.j-apiiban a l.il.ü döO !..e/é|iez 
lel <-n 1.1. a t . k •. .: z I B'''. Öl '. ez. I 7<1 paragrafusa ért e1 lm1- 
t' -n a bán.'jé . n a Idr isá/n il előlege- « III lyezéséről 
kiállit l' -z ■ \ / ii • 1 i. ; . • iívt ál szolgáltatni.

tiődőllón 1902 de Z. mber hő 31 én.
Lukácsy

tT. II kir. alldró

Apró hirdetések.

4 6 szobás kiadó lakás egész 
lesietik Gödüilön.

kiiuh hi .al.ilbti . Jo bérlő - c.’.iiEi'e

évre kc- 
Ajá’.lalok 
kéretnek.

I<| ’i l<’j >HÍ£1.
Aki ajnllás. gör< <ök ó< más
i A r i id< liáüt.ilnialJ'.in
s/envt-d
JUTÓI. In _• i rn és liét nmnt ve
kapható a hat yu oyógy
pzerlár ii i Sí liwanen
Apo'heke Fr.trkf.iri a. M )

HÖLGYEKNEK!
Szgi lyl és lanácsot nyílj- i 
t< . S z íi 1 é s e eteknél | 
t::i;y gyakorlatai bírok.
' süllé Anna • gyetemi szil- I 
lészt ö. I 'crnre '. Józsof-tér

(Adler ház) Gödökön.

I.azi'ó! \í‘lé> ii i szobafestő és mázoló 
'..ói iiieziii f.l,éiolik ifi. Jiirka b'c*  

rcnczeél, Gödöllőn.

E070ÉDITT KÖNYVNYOMDA, könyv és liir- 
CPitULÖLa hipkiudó válóid CiUdüllöii.

Szállít mindennemű papir-árut, 
i ' :t, i;z.'eli könyvekéi cs nyomtatványokat.

••______
Ne küldjük pénzünket külföldre!

nkat elíimozdi.ó czeoeinnói mind ■nnoiuii nrnny ás oz.lisl lári’y.'ik. ói'.ik 6s "''''d01' .“...jíü'1 
ozikkok sokkal olcsóbban, jobban és megbízhatóbban szerezhetők bo, mmt n külföldön.Hazai Iparunkat előmozdl.ó czégemnól

mába vágó -Z!?'-1 ” ’
Valódi ezüst női lomont.

óra fit i.— 
l'gvaliez dupla fedell I 

frt 8.— 
Valódi 11 kar. arany női 

rém1 <íra frt 14.— 
l'gvaliez dupla fedéllel 

fit 18.50

Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir. 
fémjelzéssel.

frt 
frt 
fit 
frt

00
70
80

100
150

gr. sulyban 
gr. súlyban 
gr. sulyban 
gr. súlyban 
gr. sulyban

(i.80

15 gramm ftilyhan
20 gramm sulyban 
BO gramm sul) bán 
•10 gramm sulyban 
50 gramm sulyban frt

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 féle
divatos mintában.

gr. sulvban frt 24.— | «|Ö gr. súlyban 
gr. Milvhan frt 30.- | f'? ‘-1.* 1 
gr. sulyban frt 37.— 60 gr. súlyban

I-’gy 25 grammos araiiylánczhoz egv 
mos köves függelék véve összesen 10 gramm 

31- frt 50 krajezárba kerül.

á0 gr. súlyban

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik*

öl
Hí

Valódi oziist rom 
Irt 

Dupla fedéllel fit 
Valódi ezüst ankre lem. 
dupla fedéllel frt 8.— 

vanez arany szeg. 12 frt. — Tula ezüst ankre romon, dupla fedéllel 12 frt. Valódi 
aranv ankro-rem >ntoir óra 21- frt. — Dupla fedéllel .b> frt- nrnrilí 11 fii

síi agyar általános k ötanyag gyár
BUDAPEST, VI, Bé.viiy-ulczii 1G. szám.

—s—®—

Szállít (.vári árban szülésznőknek a belügyminiszteri 95000 1902 
f'iid lelnek megfelelő bábatás'ákat. ellenőrzőkönyveket ér jegyzőköny
veket; valamint a szülészethez szükséges összes kölanyagokal és mű
szereket. ÁRJEGYZÉK INGYEN.

Alistul Sde
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. -H4+

' Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfödelek. virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobiibehitzások, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.
Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek.

Megfojt e2 az átkozott 
köhögés I

Kiiliüíís, itIu'iIIsíii cs clnyiilkísoilás ellen gyors és biztos Imüisuak

Eggar mellpasztillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek

Doboza I kor. és 2 korona. I’RÓIIADOBOZ o- FILLÉR

Fő- és szétkiildési raktár :

N ;í d o r “ g y ó g y s z e r t á r
Budapest, VI, Váczl-kürut 17. ezám.

Gödöllő: Szrntmlklóssy Béla. 
nAnllAin*  Alberti; Langhof Gyula. 
IXnpilulUi aszóű : Sárkány László.

ÉLJEN I

Eggor mellpasztllla 
csakhamar meggyógyított

0-1—( BORSZIVATTYUK ÉS BORSZÜRÖKI
valamint az összes pinczefelszerelési czikkek nevezetesen 1 
Amerikai gummllömlök, rézcsapok, borlefejtö edények, 
mustszellözök, bormórök. Palaczkmosó, palaczk!öitö 

dugaszoló és kupakoló gépek. — Parafadugók, ónkupa
kok palaCZkOk. •OOOOOOOOOOOOOOOO 

SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN,
VI., Eonciér-palota. *0^,  '

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérinontve.

ErzsébeU'-könyvnyomdu. Gödüllün.

limul.lt

