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MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: N y i r y Lajos.

Tavasz és gazdasági életünk.
Ne mosolyodjunk el e fura cziinen, 

komoly, sőt mondhatni komor gazdasági 
jelentősége van. Összefügg egymással a 
keltő, mint az. ember kedélyt!.lapola az 
időjárással.

Tavaszszal nemcsak a rügyek bimbóz
nak, hanem megnyílnak a gazdasági élet 
sorompói és minden oldalról a munka és 
pénzkerert's özönli el fokozott, mérvben a 
világot. Télen többé-kevésbj pihennek az 
ipar és kereskedelem s a vállalkozás, de 
az első tavaszi napsugár ezeket i.j feléb
reszti álmából s kezdődni m'ndenütt a 
pezsgő élei lüktetése. Et várjuk ettől a 
tavasztól is. Várjuk innál is inkább, mert 
hiszen már évek óta várunk. Kereskedel
münk az utóbbi időben nemcsak hogy ha
nyatlott, hanem egyenesen züllöll, ipmink 
stagnál a vállalkozási kedvet ebben a já- 
lásban, mintha kiirtották volna a föld 
színéről. Ez általános hanyatlásaik sok oka 
van. Első sorban az agrárizmus egyoldalú 
térfoglalása, mely előbb- u‘ óbb, — ha 
útját n m állják, — tönkre fogja lenni a 
lakosság azon rétegeit, melyek nem fog
lalkoznak földmiveléssel. Aztán a kiegyezési 
válság évek óta vajúdó ügye is hatott ná
lunk a közgazdasági élet lüktetésér.'. Most 
már, — ha csak papiroson is, — de meg
van a kiegyezés és szabad a pálya ismét. 
De a pálya üres; nem járnak rajta, mint 
az elhagy ott. í n < ■ 11 é k ö s v é n v e n.

_ T Á R C Z A.

Kairóig meg vissza.
Irta; Dr. TEGZE LAJOS Idr. palota orvos. 

(Folytatás.)

Mielőtt uz igérct-fö'djéro Egyiptom partjára 
kiszállanánk azon mély járatú oro z tengeri hajót 
a Gzaricza Olgát óhajtanám bemutatni, a mely 
bennünket idáig elhozott. A Gzaricza Olga mint
egy lOO-öl hosszúságú négy emeletes jármű, melyet 
a középen egy külön füíöhá/zal ellátott rendkívül 
erős gőzgép mozgat, a földszinten, a hol a kazán 
van, vannak uz összes hálóhelyiségoX elhelyezve, 
az I. osztályon négyen egy 3 méteres fülkébe, a 
lí. osztályon nagyobb torinekben társaságban a 
111. oszt, együttesen, közösen egy helyiségben 
hálnak az utasok.

I. oszt, utas volt 120, II. és III. oszt, körül
belül 800. úgy hogy a hajó személyzettel ogyü.l 
mintegy ozren lehotlünk a hajón, az I. emeleten 
van az étlorem, konyha, ólak és istállók. A II. 
emeleten egyik oldalt olvasó-torom a másik oldalt 
dohányzó és társalgó. Ezek mellett van a hajó 
kommandásának lakosztálya, mindezek felett a 
negyedik emoleten a kormányosnak hivatalos hely
ségei.

A hajó gyomrában hihetetlen mennyiségű 
áru lelt leraktározva mindenlélo élelmi szerek, 
áruk, melyekot számításom szerint 150 xvaggonba 
nem lehetet volna elhelyezni. Egy gözdaru emeli 
ki és bo a rakodó partokra vagy más hajókra. 
Azonkívül minden helyiség fürdővel, dóséitól és 
mosdó-szekrénynyel valamint villany világítással 
van berendezve. Az I. és II. oszt, utasokat a hajó 
látja el élelmezéssel. Reggel 8 órakor csengőié

FERENCZ JÓZSEF KESERtlVíZ

S most, hogy a tavasz beköszönt, még 
mindig nem mozdul semmi. Téli dermedt 
álmából nem ébredezik nálunk sem az ipar, 
kereskedelem, sem a vállalkozási kedv.

Holott meg van rá adva a mód: pénz 
van böviben. Persze, nem a polgárok zse
beiben, hanem a bankok kasszáiban. A 
legöregebb pénzemberek sem emlékeznek 
rá, hogy ilyen nagy tömegben heverlek 
volna az ezresek a bankok pénztáraiban. 
Hovatovább od i jutunk, hogy a pénzinté
zetek nagyobb összegű betéteket nem fog
nak elfogadni. Azért, mert a pénzt nem 
tudj d; gyümölcsözőleg elhelyezni Betéteik 
2 és fii, 3 és fél százalékos kamatját nem 
tudják megkeresni A pénzintézetek nem 
tudnak mit csinálni a pénzükkel.

S itt a tavasz, mely más boldogabb 
vidéken u közga-dasá, i élet fellendü'ésél 
jelenii s nálunk slagnál vagy visszafejlő
dik minden, ugyanakkor, midőn a bank
jainkban annyi pénz van, hogy nem tud
nak mit csinálni vele s a betéteket vissza- 
utasilj.ik.

Ez nagyon szomorít dolog. Mit ér ne
künk a valutarendezés, az államadósságok 
rendezése és minden fényes pénzügyi mű
velet, ha a pénzt felhasználni nem tudjuk, 
befektetni nem merjük?

Ez az állipot nem tarthat igy sokáig. 
Kell valaminek történnie, hogy a haszon
talanul felhalmozott milliók megkezdjék 
vánrlorntjaikat az országban, s mint sni-

sel jelzik, hogy az étte-emben reggelizni lehel, a 
mely nem történik közösön. D. e. 10 éráig ki-ki 
megreggelizik, teát vagy kávét. Mindegyikhez két 
lágy-tojás és vaj jár, más egyéb, külön számít
tat-k. 1 órakor újra jelzik (csengetéssel) a villás 
reggeli idejét. A villás reggeli a mi ebédoinklöl 
abban különbözik, hogy leves n’ncs. Leve? csak 
eslo 8 órakor van. a mit est ebédnek neveznek. 
Ez a főétkezés. Ekkor adnak többfélét. Egy üveg 
bor (l liter) 3 utasnak a járandósága, úgy a vil
lásnál, mint az estebédnél. A két főétkezés együt
tesen, egyszerre törienik. Ásványvíz és egyé') 
italok külön fizetendők. Kiszálláskor minden 1 
oszt, utas a kiszolgáló«iz?in41yzoliiek circa 10 kor. 
borravalót ad.

Miután a Gzaricza Olgát bemn'atlam cl is 
hagyhatjuk öt, mivel már az Alexandriai kikötő 
rakpartjához oda erösittetell, de elhagynunk még 
most se lehet, mert fekolo és barna bőrű hordár
sereg veti magát a hajóra, mintha azt kifosztani 
akarná, ezeknek kell helyet engedni, majd pod- 
nyászainkat ragadják magúkhoz a nagy on bér
tömegben alig lehet őket követni, hogy társaink
tól so maradjunk el, p dig kiszálláskor, min*ha  
szélrebbcntonónek bennünket, mert kiki saját pod- 
gyásza után szalad. Végre újra együtt vagyunk, 
ki bérkocsin, ki omnibuszon mielőtt a kikötőt el
hagynánk, újra podgyász-szcmle, /\ midőn ezen 
túlestünk, csak altkor szabad az ut, de a kocsik 
mind csak a Gook Tamás üzletéhez visznek, iil 
ki koll a kcc.i árát egyenkinl fizetni 4 koronát 
és csak álkor visznek az indóházhoz, hogy olt 
végre jegyet vallva egy túlzsúfolt gyorsvonattal 
tulajdonképpeni czelunkhoz — Guiróbn cljulhas- 

.‘•utik. 8 óra lehetett reggel, a mila r Alexandr.ból 
elindultunk s déli 12 óra volt, a mikor a Gairói 
halár! a a piramisokat a v.iyuti ablakokból meg- 

r zsag uhui az cső a földel, felpezsdítsék 
a közgazdasági életet.

Kívánjuk a törvényhozás által meg- 
sz 'vazoll közmunkák végreh ijlását. Több 
m ni százötven millió ára közmunka vár 
végrehajtásra s ebből vidékünkre több 
esik 10 százaléknál; itt a tizenkettedik 
óraj i annak, hogy végre-valahára megkezd
jék. A közmunkák menten mozgásba hoz
nák it bmkok pénzeit, a bankok viizont 
a beletekkel szemben lennének nyájasab
bak s magasabb kamatot is űzetnének. 
Ennek nyomán fellendülést venne a vál
lalkozási kedv is, hisz vállalkozóiak lét
lenül állanak! Mindennek következménye 
természetesen nem lehelne más, mint hogy 
az iparral a kereskedelem is fokozott len
dületet nyerne.

Szomorú az ilyen tavasz, melyben 
még mindig téli álmát aluszsza a munkára 
és pénzkeresetre utalt világ.

Erre csak szomorú nyár és még szo
morúbb ősz ér tél következhe'ik.

Hogy mi lesz e gazdasági depressio- 
nak nálunk a vége? Azt az Isten tudja! 
Jó nem — semmi esetre.

Más idők, más emberek.
Ellesett jelenetek.

(Négy rab ül egymás mellett, egy ősz, 
egy férfi, egy ifjú és egy csemete, a ki 
lopásért ül s nem rég jött ide.)

pillanloVunk. Azon útvonal, mely a Nibn-Gsatorna 
hálózata közölt vezet, már sok érdekeset lát
tunk, üdvözölhet ük a barázdabillegetőket és 
fecskéket, a melyek előttük, innen hazulról el
mentek Olt repkedlek a vonat mellett a tevék 
és bivalyok közölt a mely állatok a — vonal
ról nézve — a Nílus csatornáiból való viz- 
merítésre használnak, a moly vizet a föld- 
mivelő trabs földjei öntözésére fordít. Majd 
községeket láttunk a vonalró', majd teme
tőket. A fálvak há '.ai sárból tupiszlva, \agy fedél
nél kül, vagy nagyon piimitiv feddések. Az ország 
utak a Nílus töltésén vezetnek, de so nem szaba 
lyosak, se kövezve nincsenek, kocsit menni ezeken 
ugyan nem is láttam, a tor hot vagy tevékre vagy 
szarvasokra rakják. Legelőkön bivalyt, juhot és 
kecskét lehet látni leginkább. A szántóföldeken 
ezukoraád és kukoricán termelés, de luczerna és 
gabona vetés is látható.

E’.cn a mi alföldi rónánkhoz ha onló vidé
ken húzódik végig az angolok állal épített vasul. 
Gairóig. Mint mikor I). breczen felé közoledik a 
vonal, akként mulaikoznak a nagy G iiió körvona
lai, csakhogy Gairónak egyik hátterét dombok ké
pezik. Sőt magában Gairóbnn is van egy ilyen 
kiemelkedés, a mely*  t az angolok Fellegvárnak 
alakitollak a'. A eairói indóháznál már a kong
resszus kiküldöttjei, ezek l.özött több GnÍróban 
élő orvos, hazánkíi), várta vonatunkat, szívélye
sen felajánlották segitfégökot nekünk, idegeneknek 
a ka auzolásra. A vonat megérkezése után a 
magyar társai ág szétoszlott. IJ. m. a SJiepper, 
Gon inenlal és Un Nil szállóba izélcdtok szét. Én 
a sz.iikt bb társasággal a Gonlinentalba szállottam, 
a mely szálló óriás mérető is a legolök' li bb helyen 
való fekvése m alt, Guiró egyik legelőkelőbb, icg- 
nagyobb szállód ti. M< sós ké'.\<-le imx-l, lidlmált.

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes
ö-r—i hashajtó szer »' < ■ <
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A 1 e g i d <i s e 1> b rab. Hja, urain 
öcsén. Azok voltak átn csal; az idők, mi
kor méj én ide kerültem. Ismertem egy 
ifjút, rajongott érte mindenki, s Ingy tu
dott az beszélni I . . . Ha jól emlékszem, 
Takács Zoltánnak hívták. Hej mi is lehet 
most abból I (Elmereng)

A férfi rab: Hm, hm. Takács? 
A biz, én is hallottam egyről. De nem az 
leheteti, mert az sikkasztott.

Az ifjú r a b: Takács? Én is 
tudok egvct urambályám. Aligha ezek kö
zül való volt. Ez bankót hamisi'olt . • .

A csemete: De biz egy az. mind 
a három. Ott voltam, mikor elítélték. Ta 
Ián már meg is halt.

(Nagy fejcsóválással elmerengnek.)
Az öreg: De a nagy Tisza az 

csak miniszter me<j mi?
A f é. r f i: 0, dehogy. A mikor én 

bejöttem, Wekerle volt már. Az ám az 
ember I

Az i f j u : Már az se. Bánffy van 
már, ha mondom, Bánffy.

A csemete: Ördögöt! Megbukott 
az is! Szélinek hívják azt most.

(Újabb szünet.)
Az öreg: Furcsa világ lehet már 

most, lm kimenni sem érdemes.
A férfi' Minden mozog ott kint, 

csak mi maradunk . . .
A z ifjú: Bizony, Pesten már ló- 

vasut sincs, csupa villamos jár . . .
A csemete: Ej mit, bátyám uram, 

azért a fegyház még is csak fegyház 
maiadt . . .

HETI KRÓNIKA.
A Gésák flallamá ra, 
„Csúf, csúf csakugyan**-™,

III a tavasz, lengedezik 
Langyos fuvalóin, 
Vei® együtt megérkezett 
Az én kis dalom.
Pedig hat a heti versnek
Ni ne í keletjo ám,
Jobb is volna Ián, ha függne
A dalos a fán,
Csúf, csúf, csakugyan,
Csúf a heti rim, 
No dohát van-e hely, 
Hol nincs ilyen kín.

izléssel berendezett otthon, a milyent itten talál
tunk v dóban megérdemelné a részletesebb ismer
tetést, de a tárgyról nagyon letérilene, igy tehát 
csak a lényegesebbet említőm meg. A szálló rész
vénytársaságé ; vagyonos angolok tulajdona, A 
berendezés, a szálló szabályai az intézkedések az 
utazó közönség kényelmének életmódjával hihe
tetlen összhangba van hozva.

Sehol még szállóban nem éreztem magam 
oly otthonosan, mint itten ; posta, pénzváltó, tár
salgó, levelező, távíró, telefonáló és teslgyakorló 
helyiségek vannak a vendégek rendelkezésére. A 
roggelD.ést kivéve úgy n déli, mint az estebéd 
együtt, közös; — bizonyos órában van megállapítva.

Megérkezésünk napján délután a Fellegvár 
megtekintésére indultunk. 5 órakor itten tesznek 
egy 25 fontos ágyúból ogy-két lövést természete
sen mag nélkül, mely jelzi a Muzulmán lakos
ságiul ,, hogy azon napnak böjtje véget ért. A 
moshatóknak nevezetesen az egész deczember hó 
böjtöt ünnep. Barnádén ünnep, ezou napokon, 
úgy mint a közönségesen dolgozni szabad, do 
egész nap óilon-szomjan, Csak mikor este az első 
csillag, feltűnik, tehát 5 órakor van vége a böjt
nek. Ekkor azután eszik és iszik, do nemcsak a 
munkás nép, hanem minden társadalmi állású -és 
rangú muzu'mán megtartja koikülönbség nélkül.

Mint mondám az ágyú eldördül, durranása 
keresztül bömböl a nagyváros zsivaján. Mindenki 
lót fut. A mecsi t >k és minaretlok karzatán meg
jelennek az üvöltő dervisek, a kik szintén a böjt 
és a munka befejeztél hirdetik a tornyokról.

A mi társaságunk a Fellegvárról losélál a 
népiül hömpölygő ulczákia, n villamos lámpák 
fényei még érdekesebbé teszik ezen keleti nagy 
város tarka képét.

A következő két napot a hely és környék
beli nevezetességek megtekintésére fordítottuk.

Másnap mindjárt elmentünk a gutákhoz, 
(pyrnmisok). A négy nagy gizelii gúla, Chepli- 
renes, Micerinus, l'hilil és Gheops a legnagyobb 
anyagját a verestenger mellől szállította u Nílus- |

Van-o hely, hol a vers,
Nem ismeretes,
Hess, hess, c-unya vers,
Hess I hoss ! hess I

Hétről hétro még pediglen 
Törvény napokon
Van Gödö lön bíróságnál
Nagy sokadalom
Napról napra felvonulnak
A pörös hadak,
Pörösködik, gyűlölködik 
Sok biKult alak.
Csúf, csúf csakugyan,
Csúf a pör maga,
Node van-o hely, hol 
Nincs ily nyavalya, 
Van-e hely, hol a per 
Nem ismeretes,
Hess, hess csúnya per, 
Ilo.-s-hess-hess !

Szépilészet s fejlesztési 
Egyesülőink
Fürdőt tervez, hideg fürdőt
A nyárra ncküi.k,
Jaj de fé ö, nagyon hideg
Lesz majd a zuhany, 
Fs a tisztelt egyesület 
Szintén 1 zuhan.
Csúf csúf csakugyan,
Csúf az i yen tuss,
Mórt hát a vége más 
Nem lobot csak: fuc-cs !
Van o hely, hol a krach
Nem ismeretes,
Hess hess csúnya krach
Hess, hess, hess I

X-

II 1 R E K.
A gödöllői takarékpénztár közgyűlése Vasár

nap, f. hó l ón tartolta meg a gödöllői takarék
pénztár részvénytársaság XXXIV. évi rendes köz
gyűlését, n melyen 171 részvény képviseletében 
26 rész.vénycs jelent meg. A közgyűlést Knpczy 
Vilmos igazgatósági elnök megnyitván, üdvözölte 
a megjolent részvényeseket és kérte a napirendro 
kitűzött első tárgy: a közgyűlési elnök, jegyző, és 
a jegyzőkönyv hitélcsitóséro ÍJ részvényes meg
választásának elintézését. A közgyűlés ogyhangu 
lelkesedéssel Knpczy Vilmost elnökké, Kárász 
Gyula titkárt jegyzővé, Dr. Rosenfeld Sándo-, 
Bittó Lázár és Lizits Károlyt jegyzőkönyv hitele
sítőkké megválasztotta. Az igazgatóság és föl
figyelő bizottság jelentésének felolvasása, a tiszta 
jövedelem hova fordítása, illotve az osztaléknak 
17 koronában való megállapítása után ti köz
gyűlés úgy az igazgatóságnak valamint a felügyelő 
bizottságnak minden irányban, a folmontvényt 
egvliangii ng megadta. Dr. Rosenfeld Sándor fel

hoz és innen csatornán a helyszínére, ez egy oly 
munka, mely 100,000 embert 10 éven kerosztül 
foglalkoztatott. Az épitése 20 év alatt fejeztetett 
be 360,000 munkás dolgozott rajta, magassága 
465 láb, szélessége egy egy oldalnak 650 láb — 
38 lábbal nagyobb, mint a Szent-Pétor torony. 
A Gézeit, Cephrenes és Mycerinus 456 láb ma
gassággal bírnak : a molyokét 4 ozer évvel ozelött 
egyiptomi királyok épittottek, helyüket sírboltok
nak huszitáivá fel, négyszögletes quader-kövekböl 
vannak felrakva. Tehát 4 ezer év előtti építkezés 
tökélotes n homok talajon, az anyag a terméskő, 
30 kilométer távolságban sehol hozzá hasonló 
a természetben nőm található, mennyi fárad
ságos munka 1 A Cophrenus gúla lába elölt, ez- 
zel föld alatt összekötve a Sphinx óriási kifaragott 
kődarab nőin kevésbé köti le figyelmüket. Nincs 
olyan a föld kerekségéről idejött idegen, a ki 
ezo t műemlékeket meg no nézné, mert bonno a 
4 ezer év előtti terméket látja. A győztes nagy 
Napoloon ide hoila derék katonáit és a Sphynx 
lábaitól tartott hozzájok beszédet, .négy ezer év 
néz lo innen reátok derék katonák" igy kezdette 
hatásos beszédét. A gúlák belsejei, melyek kirá
lyok mumizált tetemei sírboltjául szolgáltak, ma 
már üresek. Elburczolták a francziák az ungolok, 
a londoni Brilisch Múzeum telő van rakva vele, 
ma már csak az üres sírboltok láthatók. Do ennek 
a megszemlélésére naponta csapatostul mennek 
az idegenek. A látogatás megkönnyítésére villamos 
vasút épült a 10 kilométornyi vonalon, úgy hogy 
a gálához lehet villanyoson jutni. Itt is épít
teti nz angol egy folségos szép Hotelt. Mene hous 
a nevo. Jó pénzért itt is sok kényelmet talál a 
vendég, söl vagyonosabb üdiillők is szívóson tar
tózkodnak itten.

Cairói szép estéink egyikét a Sphynx olött 
töltöttük, a kongresszus vógrohajló bizottsága itten 
rendezett egy ójjoli mulatságot, eslo 9 órakor 
mentünk ki, a fáklyákkal megvilágított homok- 
buezka területen egy sátrat vontak. A sátorba 
enni ős inni való volt fölhalmozva. A sátor elölt

szólalására, Polner Lajos felvilágosító válasszal 
szolgálván, a volt mipibizlosok közül 9 et a régit 
a 10 iknok podig Gáspárdy Jánost egyhangúlag 
megválasztották, azután következőt egy igazgató
sági tag megválasztása, molyro ogyhanguiag nagy 
lelkesedéssel Polner Lajost városunk állalánosan 
kedvelt és köztiszteletben álló polgárát választotta 
lneg — ki rövid beszédbon megköszönte a bólé 
helyezett bizalmat, az igazgatósági állást elfo
gadta. Gráf Éliás az elhunyt Kárász Pál vezér
igazgató úrról emlékezvén meg, ki 80 éven át 
buzgón működött az intézőinél, kérte a közgyűlést, 
hogy nevo a közgyűlési jegyzőkönyvben megörö- 
kilessék — ami helyesléssel elfogadtatott. Deutseh 
Adolf a közgyűlés nevében köszönetét fejezte ki 
az igazgatóságnak, — felügyelő bizottságnak, úgy
szintén a tisztviselői karnak, az intézet felvirág
zása érdekébon kifejtott működésükért, elismerésül 
annak jegyzőkönyvül vételét indítványozta, ami 
szintén egyhangú lelkesedéssel elfogadtatott. Végül 
Knpczy Vilmos úgy az igazgatóság és felügyolö- 
bizottság, valamint a tiszlikar nevében köszöne
tét fejezto ki az ovácziókért, a közgyűlést bezárta.

Kinevezések. O b o rn y i k József szadai 
lakos ügyvéd jelölt, lapunk kiváló dolgozó társa, 
a budapesti kir. Ítélő tábla területére díjas jog
gyakornokká neveztetett ki. — Az aszódi kir. 
javító-intézőt igazgatója, Tóth Sándor bpesti 
czipész mestert az intézőihez ideiglenes munka
vezető felügyelővé nevezte ki. Ubrankovics 
Ernő s. jegyzőt a belügyminisztérium vezetésével 
ideiglenesen megbízott miniszterelnök a galga- 
hévizi anyakönyvi kerü ötbe anyakönyves helyet
tesé nevezte ki.

A Rákospatak szabályozása. A közmunka
tanács múlt hóban tárgyalta ti Rákospatak szabá
lyozására kidolgozott tervot, melyeket a törvény
hatóságoknak is mogküldöttek. A terv szerint a 
völgy legmélyebb vonalán 24 öies körút lesz, a 
melynek közepén nyolez öl szélességben megás
sák a patak uj medrét. Jobbra és balra pedig 
8—8 öles közlekedő ut marad. A közmunkatanács 
a tervet elfogadta s ellogadásra ajánlva megkül- 
dötto az érdekelt törvényhatóságoknak is. — Né- 
zolünk a tervro vonatkozólag az, hogy bár na
gyon szép dolog lonno annak kivitele, azonban az 
érdekolt gazdákat érzékenyen károsítaná. Magában 
véve a patak medrének a mai helyéből való át
helyezése sem helyes dolog. Járásunk területén 
egész a Paska'.-malomig a Rákos mind két part
ján százados fák vannak csaknem mindenütt, 
melyek ilyképpon kivágandó!; lennének. De nem 
csak ez lenne gazdáink vesztesége, hanem n 
8—8 öles szélességű közlekedő ut birtok testük
ből mind két oldalon való kihasilása, a mire kü
lönben sommi szükség nincsen. Felhívjuk o do
logra gazdáink s különösen az intézőkörők figyelmét.

Tánczmulatság. .Aszód és vidéke ifjúsága" 
márezius hó 14-én a nagyvendéglö összes ter
meiben, a betegápoló és szegény segélyzö egylot 
javára zártkörű tánczmulatságot rendez. A hat- 
vantagu rendozöség éléi Reiner József elnök, 
FFcImr Jakab pénztárunk. Ilanovor Adolf pénz- 

megkozdödött az arabs lovuglási bravour mutat
ványok, (hasonlón mi csikósaink mutatványaihoz,) 
azután az arabs táneznemok, hastáncz slb. kí
sérve az angolok muzsikájától, mely szinte nem 
va'ami kellemes hallomány. Gyönyörű holdvilágoe 
éj volt. Éjfél után haza széledlünk.

i\ kövotkozö nap az apis-sirokhoz mentünk. 
Ez a Sahara sivatag elején vun. Cairótól gyors
vonattal egy óra alalt értünk Holoiuuibn. Itten 
Jtiki egy-egy szamarat kapott bérbo, a melyen 
egész nip szamaragolni kellett. A szamár tulaj
donos gyalogosan ment vagy szaladt a szamár 
után. Nagyon érdekes vidéket utaztunk be orré. 
Az ut nagy része az igaz, hogy homok buezkás, 
hepo hupás vidék volt, de pálma-erdőkön is ke
resztül mentünk, vagy egyes sarisokat érintettünk, 
a hol valóságos virágos kortok, telő délszaki nö
vényekkel voltak láthatók. Végre elérkeztünk ezé- 
lünk valódi pontjához az apis-sirokhoz, ezen sír
boltok a föld alá vannak építve, rengeteg nagy 
kökoporsókkal, őzen kökoporsók a régi egyipto
miak szont titkaikat temették mumiükálva. Ezek 
6 ezer esztendős sírboltok. A bejárásnál már lát
hatók a hyerogliphák a régi egyiptomiak Írásai 
és a papirosok, a melyok ma már mind meg van
nak fejtve és elolvasva.

A rendkívüli bocses és érdokos műemlékek 
megtekintése után ott kint a Sahara-sivatagban a 
magunkkal hozott elemózsiából megebédeltünk.

A jelen volt magyar társaság minden egyes 
tagja bizonyos áhítattal öveit egy-egy falatot ti 
magammal vitt gödöllői paprikás füstölt szalon
nából, ?zon ll08y itt még ugyan halandó
gödöllői szalonnát aligha evett s ezek az emlékek 
is alig láttak. Vezetőnk s a többi arabok csak 
nézték, do ők a Rámádén ünnep miatt nem et
tek. A szamarakat rizs-szalmával abrakolták. Dél
után visszatértünk, vígan szamaragollunk a siva
tagban, majd a Níluson kellett átkelnünk kompon, 
nem minden akadály nélkül, mert a szamarak 
bo- és kiszállítása n dereglyére, nagy fáradság
gal és kilzködóssel volt egybokölve.

(Ví'ge l;öv.) 
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tári ellenőr ós Krnusz Antal titkár áll nak. Be
lépti dij Személyjégy 2 korona, C« ládjcgy 4 ko
rona. Felülflzeléstk köszönettel fogadtatnak fs 
hirlapilsg nyugtázlalnak. Kezdete este 8 ólakor.

A király Gödöllőn, ö felsége a király pénte
ken, — e hó 6-án — d. u. 2 órakor Búd iposlröl 
Gödöllőre érkozett vaddisznó-vadászatra. Este 
6 órakor utazott vissza külön vonaton a fővá
rosba.

Társas vacsora. A gödöllői izraelita hitköz
ség tomolkozési ogylolo csütörtökön, e hó 5-én 
tartotta évi záró közgyűlését. Ugyan az nap este 
hántolt volt az izr. iskola nagy termében, me
lyen a házi asszonyi tisztet dr. Kiéin Józsefnó ós 
Fenyő Mayernó úrnők töltötték he a legnagyobb 
szeretelreméllósággal. A kedélyes mulatság a 
késő éjjeli órákban ért véget.

Purim bál. Mácsán, f. évi márczius 15-ín 
Leopold Áron vendéglőjében zártkörű Purim bált 
rondez mácsai izraelita ifpiság. Belép'.i dij sze- 
mélyonkint 2 kor. Családjegy 3 korona. A tiszta 
jövedelorn a in ácsai izr. hitközség javára fog fór- 
dittatni. Kezdete este 7 órakor.

Mindenki tudja, hogy a Mauthner-fólo impreg
nál takarmányrépa mag a legnagyobb termést adja, 
hogy konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy vi ágmagvaibói fakad a 
legszebb virág. — Szóval a Mautner-fólo magvak 
a legjobbak, készletei a legnagyobbak ós árai igen 
olcsók.

Házasság. Süss István gödöllői oki. jegyző, 
e hó elcsejón lépett házasságra Doulsch Ilonka 
tanárnő, a budapesti női tisztviselők országos 
egyesületének titkárjával, Daulsch Albert nyugal
mazott porta főtiszt kedves leányával.

Ipartestületi közgyűlés. Az aszódi iparlestü- 
let, ma vasárnup délután L-gja megtartani évi 
rendes közgyűlését saját helyiségében. Este meg
fogják tartani a szokásos bankettet, moly kedé*  
lyességévél s fesztek nségével jogos büszkeségo 
/Xszód iparosainak.

N ncs községi bába. Három éve annak, hogy 
Aszódon a községi szülésznői állás nincsen be- 
töllvo. Ilogy-o mu’asztás honnan származik, s hogy 
azért kit terhel a felelőség: nem hutaijuk; tény 
azonban, hogy Aszód lakosságára ebből rengeteg 
hátrány és kellemetlenség háramlik s nagy csoda, 
hogy eddig még büntető jogba ütköző dolgokat is 
nem vont maga után, mórt volt idő, midőn egy
két öreg s még özönvíz előtti korban képotitell 
szülésznőn kívül egyáltalán nem volt Aszódon 
bábt s a szülési eseteknél magános és minden 
szükséges képo3:tés nélküli nők segédkeztek, vagy 
Bpeströl hozattak drága pénzért ki szülészöt azok, 
kiknek arra szükségük volt. E botrányos állapo 
tokra felhívjuk az illetékes körök figyolmét.

Mirczius 15 Járásunk minden egyes köz
sége méltóképpen fogja megünnepelni ez évben 
is o nipot, molyot hazafias ünneppé emelt a hon
fiúi kegyelet. Gödöllőn, Péczelen, Túrán, Aszódon, 
Isaszegcn, Rákosligeten, Rákoskeresztúron tartandó 
hazafias ünnepélyek program inját már ismerjük. 
Mindegyik nagyszabású, előkelő programúi s külö
nösen kimagaslik köztük Gödöllőé, melyen a da
lárda is részt vesz s az ünnepi beszédet Sass 
István s. jegyző fogja tartani.

Tűz. Nagy tűz volt M.-Besnyön, a Rekely- 
tyésben, a Taxnor vendéglő mollotit — e hó 2-án 
hétfőn éjszaka. Úgy 10 óra tájban kigyulladt Po- 
zsár András ácsmester háza és daczára annak, 
hogy a gödöllői tűzoltóság még idejében kivonult 
teljesen leégett. A tűz keletkezésének oka mind 
ezideig kideríthető nem volt. Az van elterjedve, 
hogy gyújtogatásból keletkezett.

Nyilvános számadás. F. évi február hó 21-én 
Túrán a „Casinó’-félo vendéglő összes helyiségé
gében igon sikerült tánczmulatságot rendezett az 
ottani iparós ifjúság Kálmán Istvánná umö véd
nöksége mellett az ottani honvédszobor kerítésé 
nek helyreállítása czéljaira. Mulatságon nem csak 
helybeliek, de vidékiek is számosán voltak,igy történt 
azután, hogy a fényes sikernek anyagi oldala is 
kielégítő volt, mert a nevezett czélra 94 kor. 58 
fillért szolgáltatott a rendozőség. Felülfizsltik: 
Kálmán Istvánná 30 kor, Kálmán István 7 kor, 
Br. Schossberger Zsigmondné 20 kor, ozv. Fran- 
esek Pálné 4 kor, dr. Ilomonnay Ferencz 4 kor. 
Fekete Sándor 4 kor, dr. Hajdú Sándor 3 kor. 
Hajdú István 8 kor, özv. Csorbáné umö 8 kor, 
Tóth N. 8 kor, Diamant Márton 3 kor, Markbreit 
Zsigmond 3 kor, Fridrich Károly 2 kor,. Tisza 
Gyula Lajos 2 kor, Kim Elemér 2 kor, Czirhai 
Lajos 2 kor, Pokornyi József 1 kor, Kovács Já
nos 1 kor. K. Sándor József 1 kor, Bethlen Jó
zsef 1 kor, Horváth Ferencz 1 kor, Herczog To
róz 1 kor, Fodor József 1 kor, Mi?z rik Károly 
1 kor. Francsek Andor 1 kor, Bcncsok János 
1 kor, özv. Hanofor Czili 1 kor, Miklian N. 1 
kor, Kalmár Sándor 1 korona.

József föherozeg liget. Gazdasági intézménye
ink száma egygyel s aporodik. Az uj intézmény 
a földinivelésügyi miniszter által Gödöllőn létesí
tőit állami fenyőfa tenyésztési kísérleti telep, a 
mely József föherczeg születésének hetvenedik 
évfordulóján nevéről neveztetett cl, mint kinek a 
magyar mező ós erdőgazdaság és a magyar kor
kertészet ügye oly sokat köszönhet. Az uj kísér

let ügyi telep Gödöllőtől négy kilóméternyi távol- ■ 
ságr<» van a budaposl—hatvani vasulvon 1 men
tén. Területe 3'8 hold. Csélja elsősorban a ma- ' 
gyár alföld befásitásához hazai lombos lülovelü 
int növelni. A kisérlo'i telepon nz egész ország- j 
b.m tovább te inelendö kiváló fákat fognak neve lui. 
Eddig 50 hold van már boerdösilvo ; s még ebben 
az évben újabb 75 hold becrdösilése van tervben. 
A fenyőfa kísérleti telep későbbi hivatása az lösz, 
hogy az ordösilós továbbfejl. sztőso ügyónok irányt 
adjon.

Veszett kutya az ufezán. Aszódon f. hó 2 án 
egy vödéit kutya köbe roll az utczán é3 2 gyer
meket és egy éltes asszonyt megmart. A megmeri 
egyéneket f. hó 3 án a Pacsteur intézetbe szállí
tották. Azt kérdjük itt, hogy tu’ajdonkópen mire 
is való Aszódon az elöljáróság ? Hat a községi bíró ?

Halálozások. Özv. P o j l s i k Józsefnó, sz. 
Darázsiak Zsuzsámul, Aszódó f<.bru.«r 28 án, él
tének 75 ik évében elhunyt, Az elhunytban Zsif- 
csak József kir. javító intézeti családfő anyósát 
gyászolja. — H a u 1 i t s Elemérné szül. Ludszky 
Antónia életének 21. boldog házasságának 2-ik 
évében olhunyl. Temetése folyó hó 5-én ment 
végbe nagy részvét mellett.

Közgyűlés. A gödöllői polgári kör — e hó 
15-én d. u. fogja megtartani rsudes évi közgyűlését, 
melynek tárgyai: a titkát i jelentés, a számadások 
és a jövő évi költségvetés megvizsgálása s a to'jcs 
lisatujilás.

Eljegyzés : J on ász Ödön eljegyezte S p i l- 
z e r Rozsika kisasszonyt Gödöllőn.

Gödöllő közgyűlése. Gödöllő képviselő tes- 
tülelo o ho 4-én d. u. 3 órakor rendzivüli köz
gyűlést tartott, melynek legfontosabb tárgyai : a 
gödöllői járdákra vonatkozó torvek és köllsógvo 
tés alapjait a járdák kiépítésére és az ehhez 
szükséges 150.010 korona kölc ön lel vételére in
tézkedés és az igazoló vá'tuzlmányba kőt Ing 
megválnizlása. Megválasztatlak Adóm Ferencz és 
Lizils Károly az igazoló választmányba, inig a 
járdaügyben a képviselő les.ület, a tanács azon 
határozata al.ipj.ui, melyet lapunk legutóbbi szá
mában közöltünk, az ott részletezőit megtakarítá
sok szerint szükséges 150,100 korona felvételét 
halál ózta el é> hogy a munkára nyílt pályázati 
árlejtést hirdet, melyre minden járda burkolási 
móddal páláyzhuli.i k.

Zárszámadás. A munkás otthon telepi dal
kör 1902. iki harmadik évi zárszámadása fekszik 
elöltünk. A pénztári kimutatás 1413 kor. 60 fillér 
egyenleg t mulat ki évi forgalom gyanánt, ami 
már magában véve is eléggé ilhislrálja ezen apids 
életre való.'ogylet inüködósi terét. A dalkör jelenlegi 
vagyonértéke 831 kor. 61 fillér, tiszta vagyona 
pedig 766 kor. 61 fillér. Három év alatt ennyit 
gyűjtöttek össze a dalkör tagjai, ami issiét nagyon 
szép eredmény, s ha tekintetbe vesszük o kör

Nem tetszőért 
a pénz 

visszaadntik. 

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerész.

o------------------------- v^viee(J0 PÉCS.
Ne küldjük pénzünket külföldre!

Hazai iparunkat elömozdhó czégomnál mindennemű arany és ezüst lárayak, órák és minden o szak
mába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobban ós megbízhatóbban szerezhetők be, mint u külföldön. 
Valódi ezüst női romont.

óra frt 6.—
Ugyanez dupla födéllel

frt 8.—
Valódi 11 kar. arany női

ronr óra frt 14.— 
Ugyanez dupla fedéllel

%
Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir.

fémjelzéssel

frt 1.20
frt 1.50
frt 2.20
frt 2.G0

15 gramm súlyban
20 gramm stth bán
30 gramm súlyban
•10 gramm súlyban
50 gramm súlyban frt B.2i

Valódi 14. kar. aranylánczok 40 fé e 
divatos mintában.

gr. stilyban frt 24.— I 4O gr. sttlyban 
gr. Milyban frt 30.— 50 gr. súlyban 
gr. súlyban frt 37.— 1 60 gr. snlyban

Eg.v

14 kar. arany pecsétgyűrű 
frt G.80 

Uj aranyból 6 kar.
frt 3 5)

Dotible arany fit 1.50 
Méltókul olegondő egy 

papirszallag.

H ■ . . ...............
60 gr. súlyban f

5 grammos aranylánezhoz ogy 15 
mos köves függelék vévo összesen 40 gramm 

34 frt 50 krajezárba kerül.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérrrientve bárkinek 

küldetik-

MÉ papirszallag. (Innia fedéllel frt 8.—
Ugyanaz erősebb 9 frt. Ugyanez arany szeg. 12 frt. — Tttla ezüst mikre romon, ditp’a tedéllel 12 frt. Valódi o,

Jb * 14 kar. arany ankre-remontoir óra 24 frt. — Dupla fedéllel Bő fel-

Magyar általános kötanyag gyár
BUDAPEST, VI., Révny-ulczn 1G szám.

Szállít gyári árban szülésznőknek a belügyminiszteri 95000 1902 
rendeletnek megfelelő bábniáskákat. ellenőrzőkönyveket új jegyzőköny
vekéi; valamint a szülészethez szükséges összes kötanyagokal és mű
szereket. ÁRJEGYZÉK INGYEN.

erkölcsi sikerei', ( mondhatjuk, hogy egyik leg
erősebb egyesülete az jáiá-imknak.

Eurcpai gyöteres és sima nomes vesszők a 
legolcsóbb álban le'j *011  f j isztán, igen szép, 
gyökeres, j gverés és inas 1 i iától mentes, a leg
kiválóbb negyvennégy bor- és csemege-fajok. Két
éves gyökoros vessző százhúszezer. Egyéves gyö
keres hatszázezer. Sima, ötszázezer. Gyökeres 
fá ollvány nyolezszázez r. Sima zöldoltvány négy
százezer. Színes fém nyomain díszes Árjegyzéket 
bárkinek is ingyen ós bórmenlve küld az »Er- 
melléki első szölóollvány-telep", Nagy Kágya, u. p. 
Székolyhid, melynek lapunk mai számában meg
jelent hirdetésére fe liivjuk olvasóink ügyeimét.

„Rovás/ Ezzel a czimniel, csinos kiállítás
ban jelent meg Szőlős Adorján uj lapja. A 
változatos tartalmú lap „szókiino.idó11 újságnak 
nevezi magát s pártoktól független, radiaális irány- 
oan működik. A franczia modorban szerkesztett 
lap már eddig megjelent számúiban is sok igazat 
mond ol a közélet eseményeiről. Tárczájába „öt 
év lörlénelo" czim alatt Szelcss Adorján Írja meg 
az Euróba-szerlo izgalmat kellőit llentzi-moróny- 
le'.nek s e miatti számüzötlségének történetét. A 
többi lapoktól oliitő huigu lap, minden vasárnap 
jelenik inog s előfizetési ára ogy évro 8 korona 
a mi a „Rovás*  kiadóhivatalába küldendő : Buda- 
pes', VII., Arona-ul 44.

V. 4C7|ö számhoz. 100?. végtli. 78. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött birőságl végrehajtó ozeund köz

hírré teszi, hogy a gödölöi kir. járásbíróság 1902. évi V. 
4G7,5 számit végzésével dr. Mitzger Imre lipesti lakos, 
ügyvéd állal képviseli II e r a - 1*  r 0 in 0 t li e 11 s 
(' a r b i <1 é s A c 0 t e 1 i n r. t, végrehajtó részére 
11 0 in b a y 11 0 z s ö lakos végrehajtást szenvedett elh-n 
314 K. óU !•'. hátralékos t öke követelés és jár. erojéigelron- 
dolt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedett
nél lefoglalt és 7IÜ K. becsűit ingóságokra, a fontidózett 
gödöllői kir. jbiroság fenti szánni végzésével az. árverés 
elrendeltetvén annak t'sitnár Károly 380 kor. és a Nagy, 
tisztviselők fogyasztási szövetkezete 62 kor 40 fill. felül- 
foglaltatók I öveleléso erejéig is, a mennyiben azok tör
vényes zálogjogot nyertek vtdna, végrehajtást szenvedett 
lakásán Rákoskeresztúron a Munkás-Otthonban leendő 
megtartására határidőül 1003. ó v i in á r c z i 11 s hó 10. 
n a p j á n a k d á I u t á n i 4- o r á j a tüzelik ki, a 
mikor a biróilag lefoglalt szoba bútorok, s cgvéb ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ineflett, szük
ség esetén becsáron alul is elfognak adatni.

^elhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittet •shez tartanak jogot, a mennyiben részükre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint el-őbhségi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig nlólirt kiküldött
nek vagy Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak..

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján való kifüggesztését követő naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1903, évi február hó 8. napján.

Trsztyánszky Kálmán, s. k.
(!’■ II.) kir. bír végrehajtó.
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Három évi 

Írásbeli 
jótállás.
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Ctayton & Shuttieworth g) 
meiííiidasigl gi|;gjárosok o> Budapest Viíg' ls‘“rút 

által a legjutányosabb Arak mellett ajánltatnak:

, .. r . . . egész 12 lóerőig,Locomobil cs gozcseplogep-keszletek ei,im.kai«ioiők, 
lov4bb.l )lre4ny c.érWjír.k, lóhsr. „ipk.k. ll..ll<ó-ro.<4k, konkolro.dk, U..14IÖ- 4. ...tő- 

gépek, szénagyüjtök. boronÁk.

2- is J-vasu ekék és minden egyéb gaiduságl gépek.

legjobb sorvetögépek, 

szccskavágók, répavágók, 

kukorlcza-morzsolók, 

darálók, őrlő malmok, 

egyetemes aczél-ekék,

Lincolni törzsgyárunk avilág legnagyobb
locomobil- cs cséplőgép-gyára.

-?/<?/« árjegyzékek kívá
nóira ingyen és bérmentve 

küldetnek.

; ükn A. i A. A. A, A
‘ ’ '..'.VÍijl'- IIM-H.V ’

OsodAlalos olcsó 1

490 drb I f t 90 1 rér: I 
1 gvönyűiíi aranyozott pon- 
to-.iii jar > altkor óra perez- 
mutitóval, •'!(> óráig ,iar. 3 »•' i 
l..I.il.ás mellet 1 I <""• péllZ- 
tárcz.i, 1 mi gyűrű
uiáuzott <liágakővel, I fim m 
7sold.es. 1 nyakkendőtű si- 
mili-kőv el, I garnitiira dotiblo 
arany kézelő < ing -gomb, 1

I) tükör. •*>  érdoki s liumo- 
i< •> hatású jor \ tár.y I első 
;o dfi aickel iró készlet, 2-r» 
. |. ;;uis levelezési tárgy, 1
■ zép párisi hölgy nyakló, 1 
p.ir boulou simiii hri11iá:i»Ii-'.l 
valódi ezű t foglalattal, I ro
mok kép-album í'G képpel és 
még Etil drl» különféle húz
ta; á-d és szűk-égleti czikk. 
E/ a leniek 40l> dili az órá
val. a mely o. vedül is meg
él i a f a | i nzi. I.apl aló még 
i vid i 'eiu u .jnvet mvllott 
; frt *’<) kjé r. a oécsi központi

■ ,.i túrban l'i X v-1.1 ’ST. Kra- 
l.aa Nr. ő‘>. Meg nem felelő 
a inéit a pénz vissza adatik

/•=■ Z\ ~ zx

HÖLGYEKNEK! 
S-.’pélyl ín tanácsot nyúj
tó’,-. Szülés cseleknél 
t :,i.y gyakorlattal bírok. 
('. -ille Anna pgvMcnii szü
lés-" <"». I,’er-‘n,,z Józt F- tőr 

(Ad er-li;r/) Gödöliön.
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Szőlő oltványok
szokvány minőségben

és európai nemes gyöker es és sima voszök mélyen le
száll tott árakon Oltványok ezre 00 100 forint.

Mi*  denik a legkiválóbb bor- és csemegefajókhói, faj, 
ti-ztán. teljes II,i a szállítmány a megrendelésnek meg 
nem föleim*,  ugy nz oda- és vL-zaszállitá-i költséget, 
valamint a megrendelő által kifizetett ő-szeget hiány nél
kül azonnal vis-zafizetein. így mindenki ebbéli szükségle
tét az én hódságomén Lázához szállítva tekintheti meg.

ess- Llőkerités.
Gleditschla csemeték és magvak

Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövenynövény. Ez 
az egyepüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár 
év alatt, rendkívül c-ekély kiadássál. melyen nemhogy 
ember, do semmiféle állat még az apró nyitlak sem ha
tolhatnak át úgy Itog.v a bekerített részek foltoson 
kulcsosai zárhat k Minden rendeléshez rajzokkal el
látott ültetési és kezelési utasít is mellékeltotik.Bővebb 
tájék' zás végett színes fényes árjegyzékek ingyen és 
bérmentve kfi Ideinek, rendelési kötelezettség nélkül. Az 
árjegyzéken kívül egy oly könyvet, kap ezzel, ki ezi- 
mét egy levelezőlapon tudatja, mely nine.-cn az a ház, 
vagy család, a hol annak tartalmát haszonra no for
dítanák. városon, falum pusztán, gazdag vagv szegény 
családnál egyaránt Igy még azoknak is érdekében áll. 
kik rendelni semmit sem akarnak, mert (lenne számos 
<dy közlemények foglaltatnak, mvlyek mindenkinek 

j.agy szolgálatét tesznek

Diócsemeték. kétéves, ériási jövedel
met biztositó voltánál

«<'>» fogva, f ímek tenyészté
se majd minden gazdaságban az utóbbi időben rendkí

vül elterjedt.
t'zim: „LrMEI.LKÉI ELSŐ SZOLOOI.TVÁNY TELEP" 

Nagy Rágva u. p. Székelyliid.

9
az étvágyat nőm rontják és kitűnő iziiek 
kor. 2 korona. I’HÓBAIIOHOZ o- I'll.l.HH 

Fö- <s szótkiildósi raktár: 

„Nádor" gyógyszertár 
Budapest, VI, V.iczi-körut 17. szám.

Gödöllő: Sz ntmiklóssy Béla. 
b Alberti: Lru.glio f Gyula.

Aszód: Sárkány László

ÉLJEN I

Egger mellpasztilla 
csakhamar meggyógyított

:as
r

_____
BORSZIVATTYUK ÉS B0RSZÜRÖK1 NLTNÚ 

valamint az összes pinezefelszerolési czikkek nevezetesen ’ Q 
Amerikai gummilömlök, rézcsapok, borlefejtö edények, 
inustszellözök bormérök. Palaczkmosó, palaczktöltö 
dugaszoló és kupakoló gépek. — Parafadugók, ónkupa
kok palaczkok. O cooeooooooooooo

könyv- és hírlap- A A 
kiadó Vállalat • ®

Szállít mindennemű
. papírárut, írószert, 

üzleti könyveket ® 
’ nyomtatványokat.

SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN,
VI., Fonciér-palola.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmenlve.

Községi, közigaz
gatási, pénzinfézefi, 
ügyoédi, közjegyzői, 
egyházi. ipai:fesftí- 
leli és magán nyoni- 
íafoányok.

Meyhivók, eljeynxésl s- 
kártyált l-f/ujabb min- M 
tája, rllstes kivitelben.

(Iyásxjelentések, név- 
JeOl/ek etm óra alatt 
kéxxittetnek.

GÖDÖLLŐN*
ARANY SAS HÁZ

€d e
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. -fr.

Minik niK'iuü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagv fényereit diófából 
kisebb-nagyobb mér. iben Szemfödelek. virágok, szalagok, sirkoszóruk, viaszgyertyák. 
Szobabelinzások, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott haloltaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel < Ifogadtatik.
MK' Gyászjelentések I óra alatt elKészittetnok. -Sf&s

»Erzsébcl“-könyvnyonida, Gödöllőn.

4 6 szobás
kindóhivatiűbu „

kiadó lakás egész’ évre ko
restelik Gödöllőn. Ajánlatok 
Jó bórlö“ czimro kérőinek.

r r f ilfjye.s stilláMnŐ, (öbb éviKlCtSOLQS a tisztelt
hölgyeit pártfogását kéri 

(Hűli yia(j<lolna, (lakik Mozsár jele házban.)
1 €1 iiJc'i )HÍíl. Aki ájulás, görcsök és más Ilyen 

i <1 Oghll ll t 111 Iliit l{ l»ll II S7.0HVC(l, kÓl'- 
j<*ii  lirossür arról. Ingyenes bél ment ve kapható a hattyú 

gyógyszertár útján (ScliwanenApotheko Frankfurt a. M )

konkolro.dk
7sold.es

