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a vállán, a 
liszta érte- 
a mi kirá- 

amit iránta

A király.
Hetvenháiom esztendővel 

férfi erőteljességével s a bölc«, 
lem sugárzásával jár közöttünk 
iyunk s a tisztelő hódolatnál, 
erezünk, csak a szeretetünk nagyobb. Sze
retjük a mi kirá'yunkat, nem azért, mert 
az iskolában és a hivatalos ünnepeken be
lénk i iktatták ezt az érzést, hanem azért 
mert ismerjük és megbirá'juk a király tel
teit melyek a nemzet erősségévé fejlesz
tették azt a meggyőződésünket, hogy' ő is 
szerel bennünket és csak a javunkat akarja.

Megható, megrázó regény a mi kirá
lyunk élete és költó agyában nem született 
meg regény, melynek olyan ideális és nagy
lelkű hőse lenne, mint a mi uralkodónk. 
Csodásán hosszú uralkodása alatt egymást 
érték a nagy, mindent felforgatni látszó 
események, melyek nem egyszer örvény 
szélére sodorták a népet. S a nagy 
kavarodásból, Európa háborgó Oczeánján 
biztos kézzel tartotta és irányította ő a mi 
hazánkat s minden veszedelemből kivezette 
a békés öbölbe. Pedig ugy hozta a sors, 
hogy évtizedeken keresztül kósza tanács
adók raja vette őt körül, akik ellenségei 
voltak a magyarnak, vagy féltek tőle, — 
de a mi királyunk szivét nem tudták el
fordítani az ő hti magyar népétől. Nem 
lehetett olyan sürü soha az a sötétség, 
mely a nemzilre ráborult, melyen kérész- 

TÁRCZA.
A szappan.

— Eredeti tárczánk. —

A kávéházban ültünk n minap a reggelinél s nz 
újságok legújabb híreiről beszélgettünk. Reggeliző 
asztalunk úgynevezett liberális szellőmben alakult 
meg, amennyiben a társaságban néha vadonat ide
genek is megjelennek s míg a kávéjukat elfogyaszt
ják, fesztelenül részlvesznek a szőnyegen forgó 
kérdések elintézésében. Egy-egy kővér úriember, 
akit közülünk senki se ismer, heves polémiákba 
bocsátkozik a német császár ügyében, egy másik, 
a ki ugyanily szülckörű inkognitónak örvend, 
olykor lemperamonlumosan ráüt a márvány a-z- 
talra. igy szólva hozzánk, akiket most lát először 
életébon.

— Megbocsásson, do kegyed kissé ostobán 
fogja föl a parlamont föladatait . . . Ehhez nem 
elég ám, ha valaki a nagy belüket megtanulta . . .

Természetes, hogy az ismeretlennek öszin- 
tességét senki sem veszi rossz néven, mert hisz 
a társalgás fűszerét épp az ilyen kellemes nyilt- 
szivíiség szolgáltatja. Legföljebb, ha igy szólunk, 
mikor a nyájas idegen elhagyja a kávéházal:

— Ugyan ki volt ez a jóképű öreg ur ? 
Kellemes és szókimondó ficzkónak látszik . . .

Sonkise találhatja hát különösen meglepőnek, 
ha ma reggol, mikor a legújabb főispáni kineve
zéseket vilatgattuk, egy körszakállas, pápaszemet 
viselő úri ember is előzékenyen bolevogyült a po
lémiába. Az idegen azt a nézetét fejezte ki, hogy 
nem kell bántani Széli Kálmánt, mert a miniszter
elnök nem esett ám a feje lágyára. A tár asóg 
egyik tagja, egy szelidlelkületü építész mérnök, 
bátortalannl megjegyezte, hogy egy kis egészséges 
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tül ne világított volna az uralkodó szivé
nek szereteti s idők folyamán mind erő
sebb lett a fény s végre is teljesen elosz
lott a nagy sötét ég. Nem tudták megin
gatni a hitet abban a népben, melynek jel
szavává lett a »moriamur pro rege nőstro< 
s mely a napóleoni háborúk alatt minden 
megfeszítésével ótalmazla meg a császári 
birodalmat is. Ez a hit nem volt hiábavaló, 
meghozta áldásos gyümölcseit ugy a nép
nek, mint az uralkodónak.

Most, hogy ismét közöttünk, az ország 
fővárosában időzik a f lséges ur, hírlapírói 
és hazafiul kötelességünknek teszünk eleget, 
midőn a nép nevében üdvözöljük őt 
hódolattal és meleg szeretettel. S mert 
me.ért tte már e6ymást a nemzet és a ki
rály, nincs okunk arra, hogy amint nyíltan 
tőr ki belőlünk a lelkesedés irán’a, olyan 
nyíltan adjuk elő panaszainkat és kívánsá
gainkat.

íme, felemelték a czivilistál. A minden
féle teherrel amúgy is sújtott magyar nép 
zúgolódás nélkül teljesiti az udvar kíván
ságát, de méhán megkívánhatja, hogy hall
gassák meg őt is.

Ritkán vau közönünk a király. Ha jön, 
akkor is csak Budapest és Gödöllő lakós- 
sága üdvözöllnti személyesen, az ország 
többi lakósa csak az újságokból értesül 
arról, hogy mit csinált a magyar király és 
mi történik a környezetében Amikor nagy, 
országos ünnepélyek vannak a vidéken, 
akkor sein láthatja királyát az ő hü nép-.

rendszerváltozás nem ártana, mire a kövér dok
tor, aki arról nevezetes, hogy reggelire mindig 
ebédel eszik, hevesen megrázta a fejét:

— Azt mondom önöknek, hogy a mai kor
viszonyok gyökerükben rothadlak. Egy kis egész
séges forradalom — az lenno csak az igazi . . .

Hangulatos vita támadt, mindenki hozzá
szólt a kérdéshez, a pinezérek is az asztal köré 
gyülekeztek, amikor a pápaszemes idegen egy
szerre maga fölé fordította az egész társaság figyel
mét. A kanalával ütögelni kezdte a vizes poharat 
s az általános csöndben egyszerre igy szólt :

— Ha megengedik, azonnal válaszolok a 
doktor ur szavaira. Nem veszik rossz néven őszinte 
leszek ?

— Halljuk, halljuk I — kiáltották a reggeliző 
társa ág tagjai.

— Nos tehát, halgassanak ide. Becsületsza
vamra kijelentem önöknek, hogy u Kánya-féle 
Szegfűszeg szappan minden készítmény között ha
tározottan a legkitűnőbb, sőt olcsóság tekintetében 
is föltétlenül ritkítja párját. Egy darab mindössze 
Csak húsz fillérbe kerül, tizenkét darab pedig, ha 
egyszerre vesszük, két koronába...

Általános, sőt azt khetno mondani: kínos 
megdöbbenés fogadja az idegen szavait, mert a 
Kánya-féle Szegfűszeg szappan Fomminomü logikai 
kapcsolatban nem állott a fölvetett témával. Az 
idegen észrevette az ijedohnot s most már ino o- 
lyogva folytatta:

— Ha nem hiszik, t°gyonek ogy próbát. A 
szappant minden drogur.slánál megkaphatják . . .

A pinezérek gyanúsan szimilollák körül a 
pápaszemes urat, a társaság tagjai megütödve 
egymásra nézlek, a doktor pedig elszánt arczal 
közelitett feléjo a hosszú asztal má-ík oldaláról. 
Az idegen ur azonban nem várta be. hogy a kény- 

így történt legutóbb Kolozsvárt is, ahol egy 
dicső elődjének, igazságos Mátyás királynak 
szobrát leplezték le.

Félig-meddig megvan már a magyar 
udvartartás is, türelmes várakozással s foly
tonos áldozatkészséggel odajutottunk, hogy 
egy hatalmas nép uralkodójához méltó pa
lotát építettünk az udvar számára. Kész 
gyönyörűség ebben a gyönyörű palotában 
egy hü népit reprezentálni, de e gyönyö
rűségből eddigelé még kevés részünk volt, 
mert a kirá'y csak nagy ritkán jő hozzánk. 
S aztán megvan már a második magyar 
teslőrség is, melyről a törvényt nemrégiben 
terjesztették a törvényhozás elé. Ez is nagy 
pénzbeli áldozatot igényel, de a magyar nép 
szívesen hozta meg ezt ez áldozatot is, 
csak lenne foganatj i.

Egy szóval megvan minden kellék és 
tényező arra, hogy a Felséges ur gyakran 
és hosszú időn keresztül időzzön nálunk 
Magyarországon s ha ez bekövetkeznék, 
teljesen meglenne a harmónia, a király és 
nemzet között, mert a m igyar nemzet min
dég hü alattvaló volt, tisztelte és szerette 
királyát.

Já ja be tehát a király Magyarországot! 
Járja be városait és pusztáit s látni fogja, 
hogy nincs nép, mely ugy lelkesedik koro
nás uráért mint az, mely a Duna és Tisza 
táján lakik. Látni fogja, hogy jelenlétével 
mennyire erősbödik a kapocs, mely e népet 
a trónhoz fűzi széjjelszakithalatlanul.

szersmokingot ráadják, hanem udvarias gesztusok 
kíséretében igy szólt:

— Önök bizonyára azt hiszik, hogy meg
bolondultam, mert a Kánya-féle szegfűszeg szap
pan, bármily kitűnő legyen is l<ü'önbon, abszolúte 
nincs összefüggésben a főispáni kar legújabb vál
tozásával. Nehogy tehát a mentőkért telefonoz
zanak, ezennel van szerenc óm bemutatni maga
mat: a nevem egyszerűen Euchs. Én az úgyne
vezett eleven ujságkolumna vagyok, a szí beli hir
detések feltiláloja és kitűnő terjesztője. Mind
eddig csak újság rendszer volt divatban : a hirdjlö 
leíizetle 25 koronáját s az újság írre kiadta a 
hirdetést. De kérdem önöket : mi szüksége van a 
kereskedőnek az ujságbeli hirdetésre? Aki nálam 
hirdet, o esőbben jön ki, mint az uj-ágok kund- 
saftjai s hogy nem jár rosszabbul azt valumenyieu 
látják. Én naponként ötven kávéházban, három 
pályaudvaron, kétszáz utczán, négy vá-árcsarnok
ban s hetven villámos kocsin megfordulok s min
denütt lelkiismeretesen olöadom a nálam hirdolett 
holmik czólszerü és jutányos voltál. A hirdetés 
igy persze n.’in kerül nyomtatás alá, de megvár 
az az előnye, hogy kénytelen kelletlen mindenki 
meghallgatja, ö lök lehat nem fulóbolondot latnak 
maguk elölt, hanem egy eleven ujságoldalt. Mo ■■ 
pedig van szeioucsóin ajánlani magamat, mert 
még ma délelőtt huszonegy kávéház, két va u • 
csarnokot, egy pályaudvari s tizenkilencz viilámos 
kocsit kell megtisztel e.n jelenlétemmel . .

Az idegen ly’jasan köszöni s lekötelező 
mosolylyal távozott a kávéházból. Az ajtóban azon
ban inegegyszer megállóit.

— Bocsánat, — mondta — az építész mér
nök ur szavaira elfelejtette n megjegyezni valamit. 
Azt tudniillik, hogy a Platt féle (<r< kseprök még 
a párisi világkiállításon is szenzácziót keltettek...

Szórna házy István

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes

hashajtó szer
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A r.íkoslig?ti Mu.ikás Ot'honi-Dalkö", a rá- 
'kosligeti zenekedvelőc lá'sisigi <-iatla'm/.va hoz 
zájuk a rjko>k'‘roiztu.-i polgári kő-, a rákoskeresz
túri ói ügeti nők küldöttsége, valamint mindkét 
község kö/.ö isége együttesen tartóiták meg a sz i- 
bidug üni ’pít. Az ün inpőly lefolyásáról tudósi 
tónk a köve.kozökel jelenti.

Délután 3 órakor gyülekeztek. A rákosligeli 
Fack Károly tói m köz *1 i()JJ ember volt együtt. 
Mű .t m gind ilt a mjnet. E öl Rákoskeresztúr 
község lovasbanderium i 34 I >v issa1, utánuk a 
tűzoltó teslü'et, é'ükön Fúl - J inn és Schuehlár 
Brúnó parancmok >ksíd, majd I bagók a'alt a kül
döttségek s az cgye.'ülrijk. A lovasbanderiu n 
után ment a tüzo to.í zenekari.

így ért a menet a tűzoltó zenekar hangjai 
mellett a közs?g templomáig, a hol a falu kül
döttsége csatlakoz >tt a ménéihez czigány ze ic- 
karral. Közben a mene'bon résztvevők hazafias 
ihloknt énekellek. Pontban 4 órakor ért a menet 
a kero'zluri hKárban levő honvéd sírokhoz.

Egyszerű. 2*09  m. magas kőoszlop jelzi itt 
a sirt. dói olda'án e felírással:

„Nme*  név tok.
De te lei’ekbo i örökké éltek!4

A már ekkor köz -I 2000 föro sz iporodolt 
közönség elhdyezkod y.t a sir körül. a lovas ban
dérium tagjai, a f u d di legényei körülvették a 
sirt s leve t kalappil elénekelték n llymnuszt. 
ezzel kezdődőit az ünnepély.

Most a r.ik ),ligeti dalkör. Kallenecker Artúr 
vezénylő é alatt elé iekello a Szózitot.

Ezután Száj boly Dénes tartott ünnepi beszé
det s poelikusan í jtogetle, hogy a szabadsagot 
nem kap’iatjuk senkitől, mert a szabadság a mienk, 
az mindenkié, az ember veleszületett, teremtett 
joga, tehát nem tartozunk hálával élte senkinek.

Utána Merez Jó/s-.f szavaim el a Marcziusi 
ifjak czimü költeményt. Most kezdetét vette a 
koszuruk elhelyezése.

Alizhiebler MiliUy a községi polgárok nevé
ben helyezte el 11,-Kercszlur község koszorúját 
beszéd kíséretében.

I. föld, — újym md -- a hol ez az emlék 
áll, nekünk virít, a mi földünk ; nekünk öröm
völgy, d) ezekm k itt a siralom völgvo volt. Ne
künk virágos mező, nekik vérmező volt. Ebből 
merítsünk bu'dilási, ez az önzetlenség ügy-, n 
tanulságos példa. Majd elhelyez o egy hölgy a 
rákosligeli hölgyek na y koszorúját. Meghaló je
lenet következett czul in.

Egy öreg, m flört matrónát vezetlek a sir
hoz, a ki mezei virágokból köl' f e.-ökröt tett le 
a sírra, férjé baj ársa’i sírjára E után Boios Mi
hály hiilapiri szavaiul H ódajá s telte le a rá
kosligeli dalkör k<-szóraját a sirra.

Az oda mély halast lelt a közönségre. Pár
huzamot von’ a hajdani s a mai nap között s 
a korcáosuló nemzedéket megeskeli e sírnál, 
hogy:

,N-m borítunk fátyolt a letűnt időkre
Feli hediii .• s él je i a hn«-z*inl<n»k  él-\

A klakk főnök.
— Eredeti tárczánk. —

A dicsőség a lovaknál kezdődik. A ki gyalog jár, 
annak nem foghatják ki a lovait, ha művészete 
még oly eksztázisba kergeti i? a balga lóságot. 
Szakértők megállapították, hogy a lókifogalás há
rom vaggon babérkoszorúval.

Ezért érzi n agát KCrö nnzei boldogtalannak.
Az én bicziklimet nem foghatják ki, — 

mondotta a minap a színház udvarán.
Az operislák helyzete előnyösebb. Igaz, hogy 

Hegedűs Ferencz többnyiro földalatti villanyoson, 
Váradi Sándor legföljebb omnibuszon, Ney Dávid 
mogorva dacczal álandónn gyalog jár, viszont a 
túlnyomó többség Következetesen kocsikázik. ök 
tehát közeli bb állanak a dicsőség veszedelméhez. 
Fájdalom, e kedves veszede'ein állandóan elke- 
lü'i az énekes hölgvokot és urakat. Mintha be 
lennének oltva ellene. Fi ikkerck jönnek, fiakkerek 
mennék, de egy árva l.éz nem m zdul a hámist
ráng utá i.

A minapi Inczidens a Kerepesí ulon sok ke
serű sóhajtást f-ikaszioll a Ilajós-u'.czában. (Ugy 
véljük, egyebütt is) Minek is van fiukkor a vilá
gon, ha senki ki nem fogja ?

I gnapelő'.l egy takarékosságáról ösmeretes 
baritonista Weidingert sürgősen magához hivatta 
budai lakására.

\\ eidinger — mondotta az önkomikus 
énekes — meguntam Inpsait.

Ha csak ezért hivatott . . .
•— Nem, másért. Vulumi nagyol szerelnék. 

S inig nem lossz teljesen szabaddá a magyar, 
Küzdeni fog érte o fej. e váll, e kar."
Majd apislrofálvi a porladó hősöket, tanuul 

hívja fel, hogy e fogad dóm szmt.
„Megnyílik o szent sir. látjátok, látjátok 
Od áll uz isteniek, olt áll az átlátok, 
S áldólag tekint a lelkes seregen 
Áldj i meg, áldja meg a hatalmas Isten * 

Perczokig tartó lelkes éljenzés után a R.- 
Ligeti-Dalkör elénekelte a Kossu h llymnuszt. még 
ulana Takács I/ijos méltatta szépen o nap je'en- 
tösépét. Szavallak még többen is inig végre a 
dalkör a Szózat eléneklésóvel fejezte be az ün
nepély ebö részét.

Es'e 8 órakor a (Munkás 0 thon) rákos-li
geti Führinger vendéglő nagy termében folytató
éi tt a■ ünnepély.

Díszes hölgy közönség töltötte meg a ter
met. Az ünnepély műsorát a rákocigeti dalkör, a 
zenekedvelők társasága és u polgári kör látta el.

El-önek a dalárda a Szózat 4 énekelte el, 
azután Zeller Margit kisasszony szava'ta cl Ábrá
nd .Vándor madár’-ját lelkes*  n, a tőle megszo- 
krtt routinnal. Szűnni non akaró taps jutalmazta 
a gyönyörű szaval ltot.

A zenekar Káldy „La volt a első szere'mél’, 
Mascagni rParaszt becsületjét és Hándel ; 
„Largó“ ját játszoPn, (utóbbit orgona kísérettel) 
végtelen giönyört szerezve a hallgatóságnak, ugy 
hegy az utóbbit meg is kellett ismételni.

Majd llilber Rezső ült a felolvasó asztalhoz 
s lelkesült hangon olvasott fel a nap történetéből.

A közönség hálásan fogadta az élvezete? 
felolvasást. A dalárda és a zenekar végül együtt 
adta elő a Rúkóczi-indulót, a melyet szintén meg 
kellett ismételniük.

A közön-ég végül n szerep'ö' kel együtt el
énekelte a Hymnuszt, a mivel a gyönyörű haza
fias ünnepély véget ért.

(C'zlnkota).
A czmkotai függetlenségi és 48-as olvasókör 

is Paulik Jáncs körgazga buzgólkodá«a mellett 
hálás kegyelettel ünnepelte meg márezius 15-ének 
fő éves fordulóját a következő sorrendben. Szig- 
nárovici Edo alelnök az 1818. évtől mostanáig 
lefolyt események ismertetésével nyitotta meg a< 
ünnepé yt. Rosingor Nándor nagy hatással fisz i- 
valla a ..Budapest*  alkalmi költeményét. A Talpra 
magyart. Öllé Béla könyvtárnok szavn'ta és végül 
Ada mii Vincze rom. kath. tanító záró beszédben 
emlékezett mog a nrgy nap jelentőségéről. A 
S/.ózat és Himnu z elénekléso után társasvacsora 
fejezte az ünnepélyt.

(Aszód).
Aszódon az aszódi iparos ifjúság rendezte 

a márezius 15-iki nemzeti ünnepet. Ila ők nem 
leltek volna, Aszód polgársága szégyen szemre 
hátrább maradt volna a legutolsó falucskánál. 
Zeneszó mellett s a Kossu'h nótát énekelve vo
nultak ki a temetőbe, hol ifj Majoros Mihály és 
Kömivos Pál tartottak hazafias szép beszédekéi 
s megkoszorúzták az ott nyugvó Miskolczy huszár- 
százado? sírjál.

— Bab, mi az ?
— Legközelebb Hamletét énekelem.
— Ismerem, dán királyfi. Talán rothad va

lami Dániában ?
— Üzletről van szó. Tudna-e maga nekem 

egy kocsikifogást — á la Márkus Emma — ren
dezni ?

Weidinger meghökkent.
— Nos, nos? — sürgető a baritonista.
— Kérem, kérem türelem. Azt hiszi, az 

ilyesmi raktáron van? Hát mikép gondolja?
- - Egész egyszerűen, Előadás után kocsiba 

ülök, kihajlatok az Andrássy-ulra, ott a lelkes nép
tömeg megállítja a kocsit, kifogja a lovakat s di
adalmasan hazavon.

— Diadalmasan? — kérdő Weidinger nyílt 
szemekkel.

— Diadalmasan, vagy nem diadalmasan, az 
nőkéin mindegy, de egész a kapuig.

— A lánczhidon keresztül ?
— Igen, a lánczhidon keresztül I
A jeles klakfö őszintén bevallotta, hogy 

ilyesmi még ne n fordult elő prakszisában.
— Tapsokkal igen, de lovakkal nem ku- 

poczkcdett.
— Nos, mennyibe kerülne?
— Fogalmam sincs róla, de majd kiszámítom.
— Jól van, —• csináljon költség vetést és 

terjessze élőm.
Weidinger megcsinálta a költségvetést és 

btmulalla . . . Lelkes néplömeg 30 ember á 2 frl.
A baritonista szigorúan revideálta.
— Azt hiszem, 26 ember is elég lelkes nép

(Szada.)
Szudán is megünnepelték a nagy napot, 

márezius 15 ét. A falu összes népe körmenetel 
tartott, az egész utón hazaf.as dalokat éne
kelve. Több száz gyermek és nagy leány fehérbe 
öltözve és nemzeti szalaggal föl pántiikázvi a 
menőiben. A községháza elölt tarlóit ünnepélyt 
Komáéi S tudor jegyző nyitotta meg. Utána Ober- 
nyik József rektor tartott remek beszédét és ma
gyarázta az ünnep jelentősége’, majd Obernyik 
Rózácska k. a. tartott nagyhátásu remek beszé
det. Ezt követte ifj. Csilléri Zoltán joghallgató 
ki lemperainon'u nos, ügyes beszéde, majd Pus
kás Sámuel ós Juhász Sámuel tartottak igen 
szép beszédeket.

Aszód nem ünnepel...
Aszód „hazafias’ magyar társadalma az idén 

márezius Idusát nem ünnepe.te meg. Vagy ünnep
lésnek lehet e novezni azt, amit az iparosifjak ren
dezlek, amidőn néhány szerény szónoklat tartása 
mellett megkoszoiuzláx Miskolczy Sándor, a sza- 
badságharezban elvérzett honvédkapitány sírját.

Hol maradnak Aszód társaskörei, a függet
lenségi elveiről híres Polgári kör, vagy az Aszód- 
vidóki gazdák köre. De hisz Aszódnak szervezett 
függetlenségi pártja is volt valamikor — a képvi
selő választások idején. Inther parenlhesis legyen 
mondva, furcsa függetlenségi part az, amely csak 
addig ól, amíg valaki vagy valami tartja benne a 
lelket s felbomlik azonnal, ha ez az összetartó 
kapocs megszűnik, elenyészik.

A függetlenségi és 48-as érzelmű polgár
ságnak L»tt volna első sorban kötelessége a kez
deményezés s hiszem, hogy nagy lelkesedéssel 
csatlakozott volna hozzá Aszód hazafias közön
ségének nagyrésze.

De ha nincs pénz, — hangzik az ellenvetés.
Uram, Isten, mennyi pénz is kell egy ilyen 

szerény ünnep megtartásához ! ? S aztán csak a 
zsebig tart a hazaíiság? Ulóvégre nem is kívánja 
a polgárság a Körtől, hogy költségbe verje magát; 
gyűjtés utján is pár óra alatt öisze lehetett volna 
hozni azt a csekély összeget.

Vagy olt van az Aszódvidéki gazdák köre, 
mely la:án gazdagabb a Polgári körnél. Mórt nem 
vette ez a kezébe az ügyel ? Vagy azt hiszik, 
hogy liberális polgárságnak nem illik megünncpo'ni 
máiczitu 15-él? Vagy talán április 11 ól akarják 
megünnepelni ?

No már olyan aszódi polgárt nem hiszünk, 
hogy fognak találni, aki hajlandó lenno áprilist 
járni az ö kedvű'.ért s akkor ünnepelni, mikor 
nincs rá ok !

Knrucz

FI 1 R E K.
A király Gödöllőn. Ő felsége a király nz 

idén nem fog hosszabb időt Gödöllőn tölteni. 
Május közepén eljön ugyan három hétre Magyar*  
országra. fin ekkor Budapesten fog lakni, csak néh < 

tömegnek. Két frl fejenkinl? Hm. nem lehetne 
ezt julányosabbnn megcsinálni ?

— De kérem, a lánczhidon keresztül I
— Legyen. Hát ez mi ? 30 támlásszók?
— No igen, hogy végighallgassák Hamletét.
— Arra semmi szükség. Ácscroghatnak künn 

is. Lánczhidpénz 80 embernek ? Weidinger, maga 
javít hatatlan tékozló. Hiszen azok az urak a ko
csit huzni fogják. Azokért nem koll fizetni. Ön 
ugy átázik nem ismeri a lánczhid-szabályzatot.

Woidingí r beismeri, hogy csakugyan nem ismeri. 
Do azért ragaszkodott a költségvetési léteihez.

— Nem engedem törölni. Azok az urak végre 
ia nem lovak.

-- De ha a kocsit húzzák ?
— Kérem, az nem kocsi, az diadalszekér.
-- Weidinger maga no diszlingváljon az ón 

zsebomre.
— Bocsánat, én lolkesedéssol és nőin lovak

kal kereskedem.
— Ugy látszik, ön ingyen akarja magát ha- 

zaviletni. A vita egyre szonvedélyosebb lolt. A 
klakkvezér dühösen kihúzta hüvelyéből u czeruzát 
és keresztül húzta az egész költségvetést.

— Mit veszekszünk mi ? Hiszen most jut 
szombe. . .

— Micsoda ?
— ün nem fogj i Humlolet énekelni.
— Miért ?
— Mórt nincs Ofélia. Alászolgája.
Azzal dühösen bocsapla maga után az ajtót 

s fogai közt mormogta :
— Miért nem megy az ilyen Hamlet u 

klastromba. Luczlán. 
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néha jön ki opy-cgy fél napra Gödöllőre vadászni. 
Gödöhön tehát egyelöro vege van az u. n. király 
napoknak.

Rendjel viselési engedély. Ö felsége a király 
niogengedlo Kapczy Vilmos főszolgabíró a 111. 
oszt vaskorona rend slb. lovagjának a mull évben 
nyert toscanai polgári érdemrend tiszti keresztje 
viselését.

Kitüntetés. A király dr. Gallovich Győző 
rákoscsabai plébánosnak a koronás aranyérdem- 
keresztet adományozta.

Erzsébet fö'ierczegnö allapota. Bécsből írja 
tudósítónk, hogy Erzsébet föherezegnö, Windi-ch- 
gialz Olló hnczeg neje ki korai szülés következ
tében súlyos betegen fekszik — már sokkal job
ban van, de hosszú időbe fog telni, inig haza 
ulazhalik. A horczegnönek az orvosok teljes nyu
galmat rendeltek. A nyarat valószínűleg Gmuden- 
ben fogja tölteni.

Felolvasás. A gödöllői polgári kör o hó 29. 
felolvasást tart. Az érdekos programmot dr. Be- 
zsilla István, ki félcenh tgv olt alkotmányjogi érte
kezését fejezi bo és dr. Heichardtspoig Lajos 
gödöllői orvos érlekozóse fogják képezni.

A katonai javaslatok ellen. A gödöl öi válasz
tókéi ületpolgíUságának százas küldötliége c hó23- 

r éggel a fel nyolca órakor induló vonallal viszi 
An, fel a tiltakozó kérvénylaké viselőhöz elnöksé
géhez, melyot d •. Várady Károly őrs e képviselő 
fog átnyújtani. A kérvény szövege a következő: 
Tisztelt Képviselőház ! A gödöllői választó kerü
let polgársága párt é< valláskülönbség nélkül e 
hó 15-én népgyülóst tarlóit, melyén feloinolte til
takozó szavát a most tárgyalás alatt levő katonai 
javaslatok ellen. Magyarország közterhei oly ma
gasak, s oly sulylyal nehezednek a polgárság vá'.- 
laira, hogy már mar szinte •Ivisdheilouek s l.iVö 
nősen azok ma midőn az ipar, a kereskedelem 
pang, a gazdi osztály s a földmivelö nép nyo
morral küzd. Midőn óvröl-évro nő, a kivándorlók 
száma s lassanként oda jut a magyar polgár, ág, 
hogy hazáján kívül lesz csak képes munkás két 
kezével magát és családját fentarlani. S midőn 
ily válságos időket élünk, midőn ilyen nagymérvű 
az általános elszegényedés, csodálatos politikának 
tartjuk azt, mely még most is újabb és újabb 
terhekot kíván róni az országra, illetve annak 
polgárságára. Uj jövedelmi forrásokat kell inkább 
nyitni a nyomorgó népnok s nem hogy fiait az 
eddiginél nagyobb számban elvonni a munkálko
dás teréről, hanem még a most 3 éves hosszú 
katonai szolgálat ál’al tétlenségre kárhoztatott 
munkás kezeket is lehotöleg fel kell szabadítani, 
hogy k.fejhndő közgazdasági tevékenységük állal 
hozzá járuljanak a nemzeti vagyon gyar. p tásához 
Ez indokok alapján kérjük a tisztelt képvisolöhá- 
zat : 1) vegye le napirendről, vagy vesse el a 
most tárgyalás alatt levő katonai javaslatokat; 
2) utasítsa a kormányt oly törvény javaslatok be
nyújtására, melyek a katonai tényleges szolgálati 
időnek a cs. és kir. hadseregnél 2 évre, a mugy. 
kir. honvédségnél pedig 1 esz.endöre való leszál
lítását czélozzák ; 3) utasítsa a kormányt oly tör 
vényjavaslatok benyújtására, melyek szerint a c-. 
és kir. hadsereg mugyar ozredeiben a szolgálati 
nyelv magyar legyen, jelvényéül pedig a magyar 
nemzeti lobogó és czimer szolgáljon. Ezekben 
óhajtottuk a tisztelt Képviselőház asztalára letenni 
kívánságainkat és kérelmünket. Gödöllő.), 1908. 
márczins 15-én megtartott népgyülós határozatá
ból. Teljes tisztelettel Rózsa István, a népgyülés 
elnőko. Gráf Aladár, a népgyülés jegyzője. — 
Megemlítjük itt, hogy mint értesülünk, még egy 
küldöttség fog menni s m<*g  egy kérvényt visz 
Budapestre a képvisolőhaz elnökségéhez 8 ezt a 
fővárosi lapokban már publik álta is. Nem tudjuk, 
mily ezélzat vezérli ezen utóbb született küldött 
séget, de nézetünk szerint Gödöllő népe nevében 
elég egy tüntetés s csak komikussá fog ‘válni a 
dolog a var engés ilyen tu’hajtása átül.

A gödöllői izr. hitközség fisztujltása. F. hó 
19-én délután ejtették meg a választásokat az izr. 
hitközségben Elnök lőtt dr Rosenfeld Sándor 
alelnök, dr. Sebőn Gyula, pénztáritok Spit- 
zer Adolf, templomgondnok Deulsch Sámuel, 
Slreiszlor Frigyes, jegyző Slark Mór. Képviselők : 
Spilzor Ignácz, Freiwilig Mór, Gold Sámuel lettek.

Vakmerő tolvaj. E hó 15-én Gödöllő halá 
rában az Orbay tanyán vakmerő lopási követelt 
el Paraj Győző 19 éves pék legény, Schönlhal 
sütő mester segédje. Délben látogatási tett Kövér 
Endro intézőnél, kinek fiával iskola társak vob 
tak s midőn egy pillanatra egyedül maradt a 
szobában, fölhasználva az alkalmat a szekrényből 
120 frt ellopott s aztán mintha mi sem történt 
volna, bejött Kövér kocsiján azzal együtt az ün
nepélyre csak este szökött meg Gödöllőről. Az 
ügyes tolvajt most mindenütt körözik.

Mindenki tudja, hogy a Muulhn*  r-féle impreg
nált takarmányrépa mag a legnagyobb termést adja, 
hogy konyhakerti inagvaiból a legjobb főzelék és 
zöldség terem és hogy vi ágmagvaiból fakad a 
legszebb virág. — Szóval a Maulnor félo magvak 
n legjobbak, készletei a legnagyobbak és árai igen 
olcsók.

Wolfner Tivadar országgyűlési képviselő és 
a gödöllői népgyülés. Zsoldos János újpesti fő
jegyző ur a következő sorok közlésére kórt fel 

A márczins 15 én megtartott ünnepély torán a ’ 
katonai j vasiatok ellen elhangzott beszédben fog- i 
IhIi azon állításra vona'kozólag, hogy W o I fner 
Tivadar szavát megszegte volna, mert állilóh g l 
programm beszédében a katonai létszám és a | 
tzolgálali idő kél esztendőre Való Itszállításának | 
sürgetését ígérte volna és azt, lu^gy a földmives l 
gazdak gyermekei a nyári dolog időro haza ho 
csáltasanak — két mogjegyzósü .k van: Az el.ö 
az, hogy Wolfner Tivadar országgyűlési képviselő 
úgy e g y é n i I e g, mint politikailag adott 
szavát megszokta tartani s e kettő 
I öz.ölt különbséget nem ismor. — A második az 
hogy az ujonc/.lclszám felemeléséről akkor, u mi
dőn Wolfner Tivadar a programmbqszédél tar 
tolla, még szó sem volt s igy — mint a nyom
tatásban is meglévő beszéd és a sok száz szem 
és fiillanu bizonyíthatja — erről nem nyilatkoz
hatott és nem is nyilatkozott, annál kovésbbé lelt 
enc vonatkozólag bármiféle Ígéretet. De igenis 
mogigérlo a két évi katonai szolgálat 
sürgetését és az aratáskor v a 1 ó 
s z a b a d s a g o I a s l és ezen Ígéretekéi t az arra 
legjobban i lelókes helyen — a védőiö bizottság
ban — síkra is szállt és adott szavához híven, 
síkra is fog szállani mindenkor. — Ennyit tar
tottunk szükségesnek a tárgyilagos igazság szem 
pontjából elmondani
(Nézetünk szeriül — e felszólalással — o kényes 
ügy tisztázva még nincsen, mert a kel dolog . 
az t. i. a melyet a levél író ur vitat s a mi e 
kerület orsz. képviselőjéről a nópgyülésen állítta
tott, nem zárja ki egymást. Mire való l. i. az 
ujoncz. létszám feleim IÓ3e, ha a szolgálati idő 
megrövidítése kívántatik ? Hiszen az u’onezok 
korosztály szerint hivatnak be s igy a létszám 
felemeléssel a szolgálati idő is csak hosszabbodik... 

Erre kéiüi.k választ. Szedő.)
A háziúr pőre Néhü y esztendővel ezelőtt 

Adler Antal még háziúr, vagyonos nagykereskedő 
és peslmögtei virilis'a volt, de elspekulálta vagyo
nát, ugv, hogy a háza is zárgondnoki kezelés alá 
került. Adler Antal akkor a kaucziószódelgés teré
re lépett és egy öreg vidéki földmi est, S p ts Istvánt 
ezer forint kauczióval felfogadott házmesternek. 
Az ezer forintot azonban nem mint kaueziót, ka
nom mint „kölcsön:." nyugtázta mikor uztán a 
nagy harominivle'es házat elárverezték: Sípos 
István hiába kérésié Adler Antalon pénzét. Erre 
S pos fö’jelen'ctto Adlert s a büntetőzőnényszék 
el.téllo sikkasztás miatt hit hónapi börtönre. Ad- 
lor és az ügyész is fölebc/ell.

AZ URANOS KÉK : A legkedveltebb ruha- 
kékilöszer, a képzetbe ö legszebb kék szint szolgai
tatja és minden tekintő ben lölülmulja az eddigi 
ilyennemü gyártmányukat. Előkelő házi, rtások és 
nagy mosó-intézetek tanú ága szerint az Urunos 
kék a legjobb és b'golcsób > ruhakékilö

A tolonezügy közigazgatása. Ez a tartalma 
a „Köz.gazgalási Könjvtár“, dr. Kampis János 
je’es szakfoljóiiatu legújabb füzetének, mely ez 
úttal a toloncz izásra vonatkozó rendelkezések 
gyűjteményét adj i, Szaplonczay M.há y belügy n. 
számlanác.-oi összeállításában. A loloncz-szabaly- 
zat képezi a muuka gurinezét és ennek egyes 
szakaszaihoz vannak sorozva mindazok a tudni
valók, a melyek nélkül ezt a közigungalási ágét 
megfelelően közölni nem lehet; éppen ez a fő- 
órdome a szerzőnek, mert eddig jofor.i.án isme
retlen anyaggal vi ágilotta meg tárgyát és a füg
gelékben az irományokra nézve is szolgál te jes 
szövegmintákkal és pé dal kai. A füzet ára 1 kor. 
20 fillér. Kapható a Közigazgatási Könyvtár kiadó
hivatalában (Bpcsl, I., Vár, l’ii-utczu 64. ez.) és 
minden könv\ kereskedésben.

Élökerité?. Kinek eleső, örökös és teljesen 
áthatlan l.eri ósre szüksége van, azt csak Gledi schia 
(koronalövis, kiiszluslövis vrgy linkós lepényfa) 
c-emelekből készítheti legb'z'ost.bban. Nagyobb és 
kisebb birtokok, hegyközségek, leg lő<, udvarok, 
majorok, kertek, törnötök slb., slb., a legolcsóbbun 
úgy koiilholök kői ül, h gy leljost n hogy teljesen 
kulc csal zárhatók. Ezer c emelő elegendő kétszáz
méter korilé hoz. Mind?n rondeléfhez rajzukkal 
ellátott ü telési ula.-ilás mellékollclik. Szí cs fény- 
nyoa alu diszos árjegyzékeket bárkinek ingyen és 
bórmontvo küld az „Érmollóki o'ső szőlöoltvány 
telep", Nagy-Kágya, u. p Székelyhtd, melynek 
lapunk mai számában megjolent hirdtlésére fel
hívjuk o'vasóink figyelmét.

Halálozás D o m i n i s s Sándor volt 
gyógyszerész hosszú és kincs szenvedés u'án I. 
hó 16 án, életének 79. óvéb«n elhunyt rákoslig'- 
len. Temeléso nagy pampával ment végbe c l<ű 
18-án d. u 8 órakor. Számos egyesület, melyek
nek tagja volt, jelent meg a temetésen, koszorút 
Iwlyczvo koporsójára. A dalárd i gyá^zdalekal éne
kelt és számosán kísérték utolsó utjtii az életé
ben mindenki állal tiszteli üreg ural.

EIIMAI. KÁKOLY
x< >n g-<> r n-ny r os 

kinérölng kitilnö külföldi gyártmányok 
raktára és kölcsönzö-lntózot _

Budapest, IV., Károly-körut 20.

19U2. V. 85)3sz. 1902. 1057. hz.

Arveres hirdetmény.
Alulírott leküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré 

lo<zi, hogv a ti p <• x 11 V. k o r. I< i r. j á rnshiro- 
Hág 111(11*.  v XVIII J8283 >z végzőével Ur. Török 
Gyula hj.v'H lakos, űgv'ó'l állal képvÍM-h Eliii-n- 
troli és E u <• h s ‘zég végrehajtató ré-z-'-re Sebül- 
I e r Béla inuidiás otthoni lal.o*  végnhajtást szmvedett 
ellen 308 kor. töke Követelői és jár. erejéig clrendt It 
kielégítési végrehajtás íolylán végrehajlá-t s/.envedetl.nl 
I foglalt és 2!»*(>  kor, becsült iiigó.ságokia, a :rnt idé-Ht 
g ö ti ö I 1 ö i kir. járásbird ág leüli s/áiuu végzésével az. 
árverés ej-entleltetven annak Portás Lajos löl kor. 
Hu n pl Arnol «l 102 kor. Earkas Testvérei, 
ezég 1( 0 kor. 8 j t| | a u e r 1). ezég tiíil kor. 50 fiit, felül- 
foglnltatők követelése erejéig is, a nviinyihen azok tör
vényes zálogjogot livertek volna, végrehajtási szenvedett 
lakásán It á k o s k e r o s z I ii r o n a M u ii n kás-Ott- 
honban leendő ín-ghirtátára l.atáiiilöül 1003 évi 
márczins h ti 23. napjának délután fél 4 
órája tűzetik ki, a mikor a kilóikig lefoglalt szoba- 
h ii t o r o l< s egvéh ingtí ávok a legtöbbet Ígérőnek kész
pénz fizetés mellett, szükség esetén beesáion alul is el 
fognak átlátni

Felliivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését inege ózó 
kié égitleté hoz taitanak jogot, a inén yiben részűkre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez a vógrehajtá.si 
jegvzökönyvböl ki nem tÜuÍK, miszerint olsöbbségi beje
lent nőiket az árverés inegkoztléseig alólirt kiküldöttnek 
vagy Írásban benőni avagy pedig .szóval bejelenteni tar
toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tablóján való kilüggesztését köv.tő naptol számittatiki

Kelt Gödöllőn, 1903. évi február hó 10. napján,
Tr. zty nszky s. k.

(P. II.) kir. bir. sági végrehajtó.

10103. Ikv. 1002.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiiság mint tkvi hatóság közhírré 
teszi, hogv <lr. Za e Ii á r K á I in á li ügyvéd által kép 
viselt Valkő község elöljárósága végrehajtatnak 
II a (I r i k E e re n c z végrehajtást szenvedő elleni 70 
kor. *J(»  fiil. tőke lövetelós is jár. iránti végrehajtási 
ügyében a gödöllői kir. járá'blr súg területén lövő Valiul 
községben lek vő a va kői 207 sz betétben A I 1—7 sor. 
777—783 hr z. 218, 210 ö. i. sz. a felvett. Hailrik Eerenez 
és Tóth Mihály nevén álló telki házak, szérűskert, és kert
ből álló ingatlanokból Hailrik Eerenez végn hajtást szen
vedőt illető feleiész 882 kor kikiáltási árban; a valkoi 
298 sz. betétben A I 1-1+ sor. 803, 1380, lftBUGG. l.ái0l>7 
1501 33, IGCBjlO, 2711, 2753. 2907, 8511, 3617, B(»18 lirsz. 
a. felvett ingatlanokból Jladrik Eerenez íiyolcztized lész- 
beni illi tősége 2476 kor. kikiáltási álltán : végül a valkói 
475 sz. tkvi hétéiben A 1 1-2 sor. 2265, 226(5 hisz, a fel
vett. Iladrik Eerenez Szilák! Istvánná szül, lladrik Juli
anna, Poroszka Jánosáé sz. lladrik Terézia nevén álló, 
az 1>8|. évi 61) t.-ez. 156 paragrafusa értelmében egé-z 
ben elárver.'zen lő ingatlan ISO kor-bán üzennél megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
iennebb megjelölt ingatlanok az 1933. évi április 
b <> 8 ik n a p j á n <1 é le I 6 t t i 10 ó r a k o r V a I k ó 
k ö z .< é g h á z á n a I mogtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is el adatni fognak.

Árverezni szándékozókltartoznak az ingatlanok ln < -- 
árának 10® „-át készpénzben vagy az 1881.60 t-ez. 42 íj
ában jel/elt árfolyammal számit óit és az 1881. évi november 
hó l-én 3333 sz. a. kelt igazságügy minist éri rendelet x íj
ban kijelölt ovadékképes éitékpnpirluin a kiküldött kezéhez 
letenni, avayy az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a birőságmil elöleges elhelyezéséről 
kiállitütt szabá'vszeiü elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn 1902. deczember b<5 i9 én.
Kir. jbirósag mint tkvi hatóság.
(P. 11 ) Lukácsy s. k. kir. albiró.

< Vói’gyógyílás (Hemopatia). Uj és ere- 
dc'i 15 óv ó:a kipróbált gyógymód, a mely 
hazánk cs a külföld jobb köreiben általános 
c ismerésnek örvend. Rendkívüli jó sikerrel 
lesz alkit'.mazva aslhmn, szív-, gyomor, hólyag
éi idegbajokban, vér- és bőibántalmak ellen 
és kizárja az elmezavar és szélhűdéi bcá’ltat. 
A kezelése ke lemes. nem gátolja a beteget 
napi f glalkozá-ában és tartós, gyökeres gvó 
gyűlést eredményez. E gyógymód megalapítója 
Dr. Kovács J fővárosi orvo«, a ki ck Hitdd

K, Vdczi-körúl 18. sz. mIm'.I eyv, ez n 
czélra berendezett orvosi rendelő intézete van, 
melyet mindazoknak legmelegebben ajánljuk, 
a kik a fent elősorolt bajok valameh ikében 
szenvednek. Dr. Kovács J. levélbeli meg
keresésre készségesen válaszol.

tJj! Aranyozó;' melytyel mindönki axonnol 
nw'liati'an éjin ut«nyo»li*i:  
lúkíir «*•  kepk»**t«t,  •"teret.

víMíawT.’nlt. teinplomcsilláti stb. hgy üvog oomw 
SÓ ír., literes üveg fri l.00« ’ i Illető*  negr flx • S Irt. 
— Speti-ciikkok. gyermek Jatókb^e.ok. hitiarioi- 
oteéArt n«zinl kellékek iilnz.vs- cs nel»gépoiA«bo« v*l*  
tlrgyab (clöl nagy, képes árjegyiekoi bormonhro Ulti 

KERTÉSZ TÓDOR Budapasl, IV, Krltlillir.
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Lohr Mária Kronfusz I

Csipke-, vegyészeti fiszIitó és miifestö Intézete 
o o o Megbízások átvételnek : o o o 
BUDAPEST, Vili., IIAHOSS-UTC.ZA 85. -«z. 
Telofjn 5706. Telefon 5708.

s/.envedetl.nl
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ru arcosáéhoz

a legjobb kékltöszer. 
— Törvényesen védve. —

Mos ■.intézetekben, háztart ivókban a 
legkedveltebb ruha kőki tő.

0 csó és folü'inulhata tlan !
kisüveg 24 fillér, tizszeri mosáshoz 
elegendő. — 1 nagy üveg 100 kor., 

>/, üveg 1 korona.

Kapható mindenütt 
l'tánzatoktól óvakodjunk !

Kizárólagos
gyártói: HOCHSINGER TESIVÉREK Vegyészeti gyára BUDAPEST-

Vi, Rózsa-utcza 85
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A mag/, kir. államvasutak gép’yóránaX vezériigynöksége
BUDAPEST, V. KEKÚIcET. VAGZI-I-ÍŐhUT 32-JK SZÁM

Aján’já a magyar kir. áliamvasuiak gépgyár, bán kétiüll 4, 0, 8, 10 és 12 lóerejü gőzcséplő lészleleil, 14, Ki és 20 
:------ lóerejü Goinpound-lokoinobiljait és végre ------■------

■ ..................... marokrakó- o-c-c—STSS'
_____----- -------------------- ... és kéVckötő-aratógépeit. továbbá

aczélöntésü ckefőVel ellátott ekéit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.

/ | \| | | íflAíí legújabb szerkezetű fűkaszáló-,
• I • 1 1 1 3 I ■» I > 1 * • J. • •< *o  és ke Vek

fi . ... . »
ÓH JAJI Kiihiiirs, rekeillség cs dnjnlkásoiliis ellen gyors és hizlos hálásunk éljeni

Egger mellpasztillái, .
J az "lvaflyat nBm rontják ós kitűnő ízűek ó.

Doboz:, 1 kor. ós 2 korona. I’IIÓHADOBOZ oo Flbl.fclt X -
szóttiildési raktár :

„Nádor14 gyógyszertár 
' ' óé Budapest, VI, V czl-körut 17. szám. Wx

-

■■ i. i' Gödöllő: Sz rctmiklóssy Béla. ^4 l»
Megrój, e, «Z átkozna E/an mtÓi Alberti: Lai.ghof Gyula. E(fg,r mellp..zilP.

köhögési IlUjJIIUlUI ASZÓd: Sárkány László. csakhamar meggyógyított

1 ffi

KEPPICH MÓR

t—i—í B3RSZIVATTYUK ÉS B0RSZÜRÖK1
valamint az összes pinczefelszcrelési czikkek nevezetesen ‘ 
Amerikai gurrmilömlök, rézcsapolt, borlefejti) edények, 
mustszellözök, bormérök. Palaczkmosó, palaczktöltö 
dugaszoló és kupakoló gépek. — Parafadugók, ónkupa, 
kok palaczkok *=0000000000000
AZ SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN,

u'V-» VI., Fonciór-pulola.
Nagy képes árjegyzék ingyen és bérinenlvo.

ezadai
ven (I é ól ös

: SAJAT TERMÉSŰ t 
T«BORAiT|Hf 

literenként 20 krért méri,
ha ní-xln le£T- 
alAbblO litert 
vásárolnak 

egyszerre.

’ s :
8 "

♦Szölőlugast üiiessünK • 
minden ház mellé és házi kertjeinkben.

'■'"’ííisís*-'

Erre azonban 
in m minden sző- 
lőínj alkalmas, 

(bér mind kínzó 
termesze ü) meri 
nr gtobbréfze ha 
megnő is, termest 
nem hoz, ezért 
sokén nem érlek 
el eredményt ed
dig. Hol lugasnak

alkalmrs íaokal Hiteitek, azok töven 
ellátják házukat az egesz sző őéréa 
idején a legkitűnőbb muskotály é> 
más édes rzőlőkkel.

A szőlő hazánkban mindenütt 
megterem s nincsen oly báz, m« Ív
nek la a mellen a legeseké.vebb gon
dozással felnevelhető n»*m volna, 
ezenkívül más épületeknek, kertek- 
nek, kerítéseknek stb. a legremekebb

dísze anélkül, hoey legkevesebb helyet is el oglalna az 
ejryabhro használható részekből. Ez a lethál. dalosabb 
gyümölcs, mert minden évben torem.

A fajok ismertetésére vo atkozó szú es 'ónynyo- 
malu katalógus bárkinek ingyen és bérmentve küldetik 
meg. aki <imét oey levelezőlapon tudatja.
Érmeim első grőlSoltvinytelep Nagy-Kánya, 11. p. fg^kelyhld.

^listill Cd e
' Gödöllőn, a Király-ut felső részén, 
két holdnyi befásitott villa tolok, 2 forintjával 
négyszögölenként, egészbe, vagy fölosztva is oladó.

Cznn : Kiss villa, Állomás utcza.

+4-4h temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám, p |i

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából 
kisebb-nagyobb mér, iben Szemfödrlek. virágok, szalagok, slrkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szó babé mztísok ravatul-felallilás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
melled fáklyavul, — nyitót! háottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel 1 Ifogadtatik.
Mt- Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. -*(

„Erzsébet -könyvnyomda, Gödöllőn.

I*- 1 > Í1(']DSÍ 41. Áld ájiilÚN, yörcsők ós más llven
■ jdeghántnlnmkban szouved, í<ór-_ :----- —— ■■■ H/.onveu. i<or-

J honimul ve kuphatő a hattyú
Oyoflyszertár utján (SchwanenApotheke Frankfurt a. M.)

Gödöllőn, egy kertészet,
két hold földel, esetleg két szobás lnkássnl, 

bérbe odó. (Izmi : Kiss vilin. Állomás utcza.

HÖLGYEKNEK ,s^elré8 ,taniio’ot nyni- t°k. Szülés cseleknél 
négy gyakorlnlKil bírok. Clsöllo Anna egyetemi szü
lésznő. berencz József-tér (Adlerház) Gödöllőn.


