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Közvagyon — közpréda.
A sikkasztások k'ónik j i i.mít egy 

csellel gtt dugodott. Hornlek kassai pánt
táros százezer k rónán l t ihhet lu'íjduni- 
totl <1 idegen, re.i bi .olt vitt ytmhól.

A bt csiilelesség ingtidi zásán ik gyenge- 
s gének szomorú j ■'él. látjuk ez. cselben 
is A kisérlésne'. vert élűn .ölasi er í hiá
nyát, a kínálkozó alkuin nak köm yelmii 
1 Ikiismeretlen megra ad sát illus trálj i a 
kuss i sikaszlie. k int t nnyisz*  r más alka
tommal, most is : z ellenö zés elégtelensége 
vagy teljes hiánya szülte a 1 iitiös szán
dékol, mely t követelt a megvetendő telt, 
n szemérmetlen tn dón, évtlen :t szinte 
akadálytalanul űzött inalverzácz.iók ecész 
hosszú lánczolala.

Megdöbbentő és a városi vagyon 
kezelést mélyen megszégyeni ő karakte- 
risztikum a lloralek hűtlen láfárkcdása, 
Hihetetlennek látszik, Irigy városi vagyon
iul ilyen préda módon lehessen eljárni. 
Hogyan is lelte séges, hogy valamely köz
tisztviselő, kinek működése úgyszólván 
közszemlére van kitéve, a ki ezrek vtgyo- 
náv d bánik, s a kit lépten-nyomon a gyanú 
Árgus szeme kisér, sőt nem ritkán a gya
núsítás nemtelen fegyverével támadnak 
meg, nyílt homl kkal léphessen a fórum 
elé, tetletve az önérzetet, mutatva az er
kölcsi biztosságot, egyszerűen — hogy úgy 
mondjuk — orránál fogva vezetheti egy 
város egész közönségét?

Megkapjuk erre a vá'aszt, ha figye
lemmel kisérjük községi kezelésünk sze
mélyi részét. Mert mit látunk ilt? Azt, 
hogy az egyes hivatalok vezetői és minden 
egyes közegük a kölcsönösség elvén szive-

sen hisznek egymás b< c-mlelességébeti s 
h> i i olt forintnak it < li torzsa kodások, 
különösen petli > .pro intrikák, <gjmás be- 
c. ü'etess-égéb n föllé'lenü. bíznak. A minő 
lermészeies és dic. -i’retek is ez, im’g s> 
lehet tagx'ni, tio y a Makuszlásoklhik fel
tűnő n nagy száma c.-tikh ebben e hiszé- 
keuys gb. n leli magyarázatát. A le. több 
eseti) n a koimtság-pajlásság lévén el li 
laszíj ik az ellen'i'/ési kötelesség szigorú 
vé r< h jlását jsrmrni vélvén az ellmőr- 
Z'iidő egyéni j II inét, cs 1 di ts vagyoni 
viszonyait, nem is gondolnak arra, hogy 
bűnös útra téihef. Enni k a tán az a kö
vetkezménye, 1 ogy az ellenőrzendő e'őbb- 
utóbb észreveszi, hogy a közvagyon keze
lése korul az azonnali felfed zés v. szélye 
nélkül, bt Irán követhetne i l visszaéléseket. 
Ez a megfigyelés feltárja e'őtle a bűn ka
puját és erősen legyen vértezve, lia met
ál ha'ja, hogy meg ne tegye az első lépést 
oda, honnan csak ritkán létezik visszatérés 
Az első lépi st, ha meglette, rohamosan 
halad aztán tovább, inig csak teljesen el 
nem vész a jellemtclenség, a bűn és a 
gazság útvesztőjében.

Mondják és a 'apók js közük, ho.-y a 
Horalek-eset következtében több magasabb 
rangú városi lisztvis lő kénytelen lesz el
hagyni állását. S jndják is őket, mint olya
nokat, kik ártatlanul keverődtek bajba és 
vak bizalmuknak estek áldozatul. Mi nem 
sajnáljuk őket, sőt egyenesen hibáztatjuk, 
hogy egyesek sajnálják őket. Egy cse| péti 
sem sajnálatra méltó az a tisztviselő, a 
kire a közvagyon ellenőrzésének felelősség
terhes kötelességét bízzák, és e kötél, ssé- 
gét bármi okból elmulasztja.

Az ellenőrzendő közeg bee ületessé-

gébé v 1 ti. h'z.nlom n tgyubb bű >, nini a 
sikk-sz'ás. A 1 ivalal nem a lovngí.is- 
s.ig kapilolitnna, nem is szabad, l.oyy az 
legyen. Szép, hl híva alnok társunkul be- 
c-űlelcsr.ek l.nljuk, ez kötelességünk i 
míg az ellenkezőről meg nem gyöződlü ik. 
De <nnél százszorta, ezersz ;rle nagyobb 
ki t dességünk : kínos lelkiismeretessé; gél 
őrkö ni a lölö t, hogy az. ellenőrzést úgy 
gy komijuk, h gv a legkisebb inul sz.tas 
zonm 1 kidet üljön Sőt l ec-ült 11 éli köte

lessége az ellenőrzéssel megbízott lis t- 
vis-l íknek és bizottsági ta oknak, hogy az 
alkalom kinálkozás nak esht fősé ét ab ovo 
megvonják a közvagyon kezelőilő1.

Bárminő nagy öeszeret is likasztotta 
hirlvdllé vált IC cskeméty, az ő esete je
lentőség tekintetében össze se hasonüth tó 
a Horálek esi téve1. Kccskeméthy egysze
rűen lopott s nyomban, vagyis inkább nyom
talanul eltűnt. Ilyen esetek a legszigorúbb 
e lenőr/és int llelt i előadhatják magukat. 
Horahk esetében ellenben, bár a kár sok
kal esi kélyebb, m rt hiszen még a leg
rosszabb esetben is megkerül az elsikkasz
tott ö szeg nagy része, igen furcsa vilá- 
gitásb.m látszik a v rosi gazdálkodás, mely 
1 bt tővé ti s i, hogy éveken át sikkaszt
hassanak, anélkül, hogy rájönnének.

A sü fin — különösen a községeknél, 
vidéki bankoknál — ismétlődő hasonló ese
tekből végre is okulniok kell az ellenőrző 
közegeknek hangosan intik ez esetek őket, 
hogy a maguk hatáskö ében kövessenek el 
mindent, a mi megelőzheti a visszaélése
ket és ne várjanak aduig, mig miniszteri 
biztosok kénytelenek revidiálni a könyve
ket, a közvagyont, mely rájok épp úgy van 
bízva, mint rz a t kezelő tisztviselőkre

T A R C Z A. novezott posztódeszka és egyik sarokban a fará
csos .-öntés. A lámpa fényét alig látni a füsttől. 
A levegő sűrű, metszeni lehetne. A fal színét ki
venni már nem lehet, csupa korom. Ablaka van 
ugyan a kávéháznuk, do szorosan csukva, tartják 
és egészen bofíiggönyözve, nehogy a sori czigá- 
nyok, asszonyok, leányok, gyermekek összegyűlő- 
kozzenek előtte, tanulni az „urak“-tól a csúf zsidó 
nótákat és boverui az ablakot.

Italt csak az kap, aki előre fizet. A nemlét- 
sző vendég, a túlságosan elegáns úriember, ki 
csak fitymálni jön, elöleges diskurzus nélkül ki- 
dobalik.

A nyirkosság, a mi künn a levegőben szét
törjed, beköltözik ennek is annak is a tüdejébe. 
Úgy köhögnek az utczán, mintha a lelkűket kö
högnék ki. Azért tőle a kávéház, a füst sűrűsö
dik. a lárma nő. Egyik asztalnál hamis kártyával 
játszott az uj sikátorból való pallétlegény, rajta 
kapták, most ülik — verik irgalmatlanul; a legény 
tűr és vár, hogy mikor unják meg döngetni. A 
biliárdnál eltört egy dáké, mert ráléptek s a ját
szó kereket oldott, sőt a dákó egyik darabját is 
elvitte sétabotnak, a Gyuri-banda czimbalmossa 
meg az asztal alá bujt és orditott.

Ideje „mustrálni" és kezdoni gyériteni ven
dégeit. Jelenti egyszerűen Márton ur, hogy akinek 
nincs többé fizető és fogyasztó kedvo, az szép 
szőrivel pakkoljon. Az ilyes műveletek megköny- 
nyitósére esténként nyolcz krajezárral szerződtetett 
darabontok, számra nézve kotlon, készen állanak 
pór porcz múlva alig négyen öten vannak a kávé
házban.

A „mustrálás*  kissé zájosan folyt le, egy- 
ogy vendég átkozódott, ökleit, lábait használta a 
emlegetto, hogy sehol » világon ilyen komisz hely 
nincs több, mig ha vissza nem eresztik, hát holta 1

napjáig se jön többé a sárga rózsába, melyet 
emészszon fel a tűz. Do azután csend lett.

Az a négy-öt ember, a ki bont maradt, „törzs
vendégek" ói a kávéház szomszédságában laknak. 
Mivel naponként tiz tizenöt krajezárt költenek, hát 
maradhatnak. Egyedül a czipö-zálogra uraskodó 
hordár, (Michaelnek hívják.) idegon, ö hát kivé
telesen ezért töretik inog.

Márton ur a törzsvendégek közé ül és be
szélgetnek nevezetes dolgokról, miképpen kellene 
urias szokást bevezetni a kávéházba, hogy ne le
gyenek örökös veszekedések s ne vigyék Márton 
urat kétszer-báromszor a policziára. Michaeli eleinte 
távol maradt a társaságtól, kéről b ö is beszél
getésbe elegyedik a többivel.

Most kinyílik az ajtó, melyen át hideg le- 
vepö tódul be. Vuluki bolép ós leül a középső 
asztalhoz. Márton ur kérdés nélkül viszi a fekete 
kávét, amaz már készen tartja a hat krajezárt é« 
fizet. Kicsi, sápadt ombor, kopottas, de tiszta öl
tözetben. Egy-egy fehér szál kicsillan a hajából 
a szetno azonban fénylik.

— Károlynak hívják, — magyarázza Már- 
tor ur, — hivatalban van a postánál, ö rakos
gatja fel a csomagokat a szekérre, mikor a vas
úthoz viszik. Minden este pontban 11 órakor b •- 
tér már két hét óta. Éppen annyi ideje költözött 
fel erre a hegyre, az uj házba az urfi, kinek az 
a gyönyörű gazdaszszonya van, Megissza a fe. 
kele kávéját, azután nagy titokban levelet olvas 
és majd mindig sir.

A „vendég" csakugyan kiszedett egy Írást, 
mohón elolvasta és olkiáltotta magát.

— A gazember, a gazomber 1 És szilárd lé
pésekkel távozott s sietett fel, a tetőre, a hol az 
uj ház fehérük.

Márton ur nem tudta, mit jelentsen ez ? Az 
öreg nem igen szokott beszélni. Mi lolhotte őt?

A „sárga rózsádban.
— Kellnyer 1
— Nyez devla I
— Kollnyer 1 Kellnyer I
— Nyez devla! Megbolondultál?
— Hocz’eza kúpieza kávé!
— Hat krajczár I
— Ki kérdezte?
— Fogd bo a szádat, hat krajczár, előre 

kell kiszurkolni, ha nem, hát.- álló I
A „vendég" aztán leül és egyenkint szede

geti zsebeiből a krnjezárokat.
— Egy . . . kettő . . . három . . . négy .. .
— Hat krajczár I
— Négy krajczár I
•— Hol láttál négy krajczárért kávét? Oda- 

fönn húsz krajczár, a Tuforban tiz, nálúnk hat. 
De négyért nem eszel. Álló 1

— Hát snapszot ?
— öt krajczár!
— Csókollak, Márton ur, add idő most né

gyért, a szemem ne lásson, ha holnap reggel be 
nem hozom az egy krajezárt.

— Van zálog ?
— Éjjé!
Ledobta a két szakadt czipót és otthagyta 

zálogban, mire Márton ur, a kellner és egyúttal a 
„sárga rózsá’-hoz czimzett kávéház bérlője, kávét 
is ad. Contó: egy krajczár, meg hat krajczár: 
fizetsz a bakkancsért nyolcz krajezárt, kávéház 
ez, nem korcsma.

Minden hely el van foglalva, összosen négy 
asztal van a falak mellett, közepén a biliárdnak
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A szégyen és az anyagi kiír később inár 
elkeriilhelvLei’, de meg embertársaink saj
nálatára se nit'llók, mert köteles<éget mu- 
lasztollak ér épp úgy megérdemlik a bűn- 
liödést, mint maga a sikkasztó.

l'.sd; ha ez a felfogás fog lábra kapni, 
c-ak ha igy fogják fel feLdalllkat. rzámil- 
lialunk árui, hogy a közvagyon clsikkasz- 
tások Iróniája nem h sz oly gyakoú és 
változatos, mint m is'anáig.

Pestvánnegye közgyűlése.
ll lföii. o hó 20-án és kedden déle'ö’.t tar

totta meg 1\ >t varmegye közönségo évnogycdes 
közg)iilé-(M a v; r m g\eh iz dísztermében Boniczky 
Fcrencz fűi pún e'nö; lelő alatt. Az elnöklő fő
ispán inogini'<;’»n a kö'gybks1, üdvözölte a nagy 
számban mc,,j<,'ont bizottsági tagokat.

Fazekas Ágoston főj-^v;ő felolvasta nz al
ispán cvn»gy de*  jelentéséi, melyben beszámol a 
mez.ögnzdusági és gazdasági egyesület állapotáról, 
az állalegészség és ipar ü.'yérő1. Majd jolenlést 
tesz a közbiztonság helyzetéről és boszániol a 
vár megy 1 egyéb ki ebb-i;ngyobb ügyei ül. A jelen
tés elején kegyelettel emlékszik meg néhai búid 
váry Mihály volt jeles alipán özvegyének elhalá
lozásán'I. A jelentést a közg\ ülés t ídoinásul veti#.

A közg\ü és hozzájáru t Pozsony vármegye 
átiratához a vasárnapi munkaszüneti öl szóié tör
vény revíziója. Győr város képviseletének .átiratá
hoz a p 'rb ij nléztnény k rlátozása és Pozsony 
vármegye kö/.őnségének átiratához a magyar nyelv
nek nz üzleti élet terén minél szélesebb körben 
való érvé.ryesü’ése tárgyában hozott határoza
tukig :.

Feltörj'sztést intéz a k"zg\ülés a képviselő
házhoz Meson vármegye közönségének átirata 
értelmében a Magyarország cs Alsó Ausztria kö
zölt határok kiigazítása, Cs uádmegye közönségé
nek átirata érelmében a szegényügy jogvédelme 
és Pozsony város átirata értelmében az egyesü
lési és gyülekezési jog törvényhozási rendezése 
tárgyában. A biai járás főszolgabírói székhely 
Budafokra való áthelyezése ügyében megindult 
mozgalomban, az ahhoz tartozó községek több
sége a Bián való megmaradást kívánja, a fő
ügyészi vélemény i< ahhoz csatlakozik, miért 
továbbra is Bián tartják meg a járás székhelyét.

A budakeszi erdői', k a székesfőváros köz- 
igazga'á i lei öleiéhez leendő csato’ása ügyében 
az előadói vúloii ény a’, hogy annak daczára, 
hogy az erdőterület a főváros tulajdonát képezi, 
ne csalollassék az a fővároshoz. Ezt már egy 
Ízben a n iniszter is ino dia ki. de Budapest kö
zönsége újra fe'velto az eljárást. A közgyűlés 
nem látván uj indokot a főváros újra felvételében 
azt elutasítja.

A váczi járás főszolgabirája felügyelő bizott
sági tagja az újpesti takarékpénztárnak, melynek 
igazgatóságában az újpesti községi jegyző is he
lyet foglal. Az Újpesten megjelenő .Elonzék" 
ezimii lap megtámadta ezért a főszolgabírót, ösz- 
szeférhetelknnek jelezvén az ö felügyelöbizollsági 
tagságát a főszolgabírói tekintélylyel. A főügyészi 
vélemény nem tartja inkompatibilisnek ezen he'y 
zctet s a közgyü’és csatlakozott a véleményhez.

A Rákoskeresztúr községhez tartozó „Mun
kás Otthon telep*  községgé kíván átalakulni. A 
telepnek a•>önjein e^k 1PGH lakosa van s ezek

Az Írást áz asztalon feledte, pedig máskor 
mindig elrejti.

Ki betűzték:
„Éden apáin! Nem mehetek el innen! 

Nem is akarok. Már mit csináljak ? ő sem 
nkarja, l-'Jj boldogan és feledj el ! Több levelet 
nem tehetek a kő alá: félek, hogy észreveszik.

Mari".

Cjfél tájban félholt embert hoztak be a le
gények a „sárga rózsá"-ba. Az öreg odafent dö
römbölt a kapun és fenyegetödzött, hogy megöli 
az urfi', aki megrontotta a leányát és több efélo 
bolondsággal hozakodott elő. Nagy megerőltetéstől 
elz.Ribbadt a teste, melyet a hideg is megdermesz- 
tclt. Szemétől a halál rilt ki. A keze, a lába 
megtagadta a szolgálatot.

. . . Reggelig meghal.
Alfa.

Csalánok.
Az ábránd, mint remény születik és mint 

csalódás ha) meg. •

Legdrágább élszor a jegygyűrű, mert az em
ber magát adju érte.

A jó kedély számára nincsen igazi szórón- 
cséllonség.

Az emberi törvény pókháló, csak a kis le
gyeket fogja meg, a nagy d.irazsakat átengedi. 

sem állandók: a közgyűlés R.ikoskcresz'ur 1-özsóg 
meghallgatása után nem engedte a községgé való 
átalakulást.

Fülöpszállás községe be'ép'‘ll az oltani fo
gyasztási szövetkezeibe. Ez.m hti'árva’át meg- 
folobbezle három odavaló korotkedö ízért, imrt 
az indítvány nem kellő időben törje sz'clel’ <lő. A 
közgyűlésen Ciávolazky Jozm f ez. püspök i m- Holt 
szólalt föl, hogy a felebbezé-t u’a.-itfák (•’. Gr 
járy Géza a mellett érvel’, h gy min án forma
hiba van a községi htlároza ban uiasdtassék a 
község uj határozathozatalra. Podmm c.ky Géza 
báró és Teleki József gróf ugyani yen órkhmbon , 
érvelve Gajáry indítvány U lámo;.‘iiliák, nnhe’ a ( 
főjegyző és az elnöc (elvi á ,o ilásai után a Köz- | 
gyűlés magáévá telte.

A központi választmány két helye inegiiro- • 
sedvón, olnöklő főispán sz-.vizást rendo't <1 n kft ! 
helynek betöltése végett. A szavazás < rodménye 
a következő volt: Beadatott ömsz.-s.-ii 75 szavazat 
Ebből Wolfner Tivadarra e-Hr 4.\ G<járy Gó 
zára 46, Babó Mihályra 1°, Kr^ziúiy F■ renezre 
]5, Pozsgay Miklósra és Wodi m-T J.im sra 4—4 
szavazat; a többi feloszlott. Igy t hat Wolfner 
Tivad-r és Gajáry Géza országgá ülő i képvis-lök 
választattak meg nagy többséggel a központi vá
lasztmány kél üresedésben levő helyére.

A dunaharaszti ró-n. k ifli, i-kolnt. n ivei az 
egyház nem gondoskodik ión, áll imo-ilani »Icai ja 
a község. Csávolszky József püspök ellene vi n 
az államosi'ásnak, inig Rjdov áuszky László rácz- 
kevei főszolgabíró az államosítás kimondásai kéri, 
mivel az egyház felhívás daezára nem gondosko
dott sem a szükséges tanerőkről, sem h mígfelelő 
helyiségről. A közgyűlés kimond a, hogy utaH'.las- 
sék Haraszt községe, forduljon hivatalosan az i le
iékes egyházi hatósághoz a szü légieteknek záros 
határidőn belül való pót Iá-ára s ha ez nem tör
ténik meg, úgy kérni fogják az i kólák államosí
tását.

Ersekcsanád községe végrehajtót akar alkal
mazni, mivel az adók eddig rendetlenül folynak 
be. Pozsgay Miklós ajánlja, hogy felelősségié vo
nassanak azok, a kik hibásak az adóbehajtások 
körül. A közgyűlés Gajáry Grza indítványára el
határozta, hogy az adóvégrehajtót alkalmazza, de 
felhívja a község képviselő testül Hét jelentés té
telre, miért nem folytak b? az adók és ki a hi 
bás és felelős. Számos kisebb tárgy elintézése 
ulan elnöklő főispán a közgyűlési holnapra na
polta el.

Beníczky Ferenéz főispán olnö ló ével Pest 
vármegye kedden délelőtt folytatta és be ia fe
jezte évnogyrdes közgyűlését. Több kisebb ügy 
elintézése után a közgyűlés Kömény Kálmán lisz 
teleli főjegyző o'öadása alapján hozzáj iiult ahoz, 
hogy Gödöllő község a gyalogjárdák kiépítéséhez 
szűk-égés 150,000 korona kölcsönt felvehesse. 
Kimondotta a közgyűlés a törvényhatósági ulkap'i- 
rók nyugdíjra való jogosultságát Mészö y László 
dr jegyző, mint előadó javaslatára e fogadták azt 
az előterjesztést, hogy 90/ 00 korona kölcsönt 
\egyenok fel a halas-bácsalmás rigyiczai helyiér
dekű vasút segítésére Megszavazlak a váez-verö- 
cze drégely-palánki helyiérdekű vasút sogitósero 
kilomélerenkint 6C-00 koronát, A buJap-- sl-ráko-- 
palota-veresegyház-gödöllő-váczi helyiérdekű vasút 
segítésére olyan feltétellel szavaztak mog 120000 
koronát, ha a vállalkozók a vasul jöved Imezö- 
ségét egy év alatt igazolják Nagyobb vitái ke'telt 
a rákospalotai fogyasztási adókezclés ós pinezbór 
ügye, a melyhez többen szóllak hozzá Végül ki
mondták, hogy a házi kezelést megszüntetik s a 
kezelést bérbe fogják adni záros h dáridön belül 
a megfelelő ajánlkozónak Az egyes kisebb köz
ségekre vonatkozó számadások és költségvetések 
elintézése után a közgyűlés véget ért.

Budapest-Gödöllő-Váczi villamos
vasul.

A Gödöllőre fis környfikfiro rendkívül fontos- 
stlggiil biró helyiérdekű villamos vusut kiépítése 
közeled.k a megvalósulás felé.

A tervezőit vakut — mint rendes nyomtávú 
li. fi. villamos vasút — szem ly fis teherforga
lomra alkalmasnak 6C00 kgr. kerfiknyon fisra lesz 
kiépilve. llliiskovieh Elemér földbirtokos, Hajós 
Menyhért szadai földbirtokos, Rudtviy József, a 
vusut vfigrehajló-bizoltsfigának az elnöke fis Ko- 
onigsberger Lajos tervező mérnök mint In Íjuk 
Pest Pilie-Solt-Kis-Kun vármegye közönségéhez 
kérvényt nyújtottak bo, melyb n a vasút kiépíté
séhez törzsrészvények ellenében 850.GC0 korona 
megszavazását kérték.

A vármegye o hó 20-án tarlóit közgyűlé
sén foglalkozott ez üggyel fis egyhangú lelkese
déssel 120.000 koronát szavazott meg támogatá
sul nz engedményeseknek s azért csak ennyit, 
mert Jelenlog a vármegye vnsnt fipitfisi czfilokra 
reneelt alapjai levitnnak kötvo. s majdan, ha őzen 
lekötött összegek vnlamelyiko felszabadul, s lm a 
vállalat jövedolmezöségfiröl a vrtrmogyo meggyő
ződést szerez, fog ismét nagyol b összeggel hozzá 
járulni a vasul építéshez.

.Szép dolog ez, a kérdés most már csuk az, 
Imgy elegendő lesz o a vállalkozó engedménye- 

! seknek n váll il.it finaneirozására a dusiin böke- 
i'mn kapott igéretok kísérőiéből) nyert 0 szerényke 
tényleges segítség ?

Mert tény az, Imgy ez a vidéke Pest vár- 
ni’gyén.k eddig valódi mostoha gyormeko volt; 
Süli, seinmim-mű közvetlen vagy közvetett jóban 
ré zéiül nem részesült s most, midőn elösször kér 

l I'.émi áldozatot, c. ak alig egy harmad részét kúpja 
I meg annak, amit kért s amit j gosan igényelhe- 
I lelt vi.lmi.

A vármegyéi 0 -. bi nyujott kérvény, indoko
lás-ikont kiadóit n űszaki tájékoztató és jövedel
mező égi jelentésből megtudjuk, hogy a veresogy- 
ház.rol o'ágttzól.ig tervezőit vasul Sznda érintésé
vel nz. ör ghegy alj in át a m. á. v. gödöllői 
áll másai n lelt Lokttpc olva úgy. hogy Vácz 
(iödöllövel lözvollen lelt összekötve umoly ut- 
uim.l bosszú 29 em. lesz, inig jelen'og 69 km. 
ti. villamoi vonal, tehát 40 km-rol rövidebb mint 
a sz- nély fo-g dómnál óriási difforcnczia idő ós 
köl ség szempontja'.61; — Bo nem ez az ami 
refink i étve nngyon fontossá teszi a vasul kiépí
tés. t, Imncm a Gödöllői — budapesti nyári személy 
fi rgalom.

Az, a ki már Göd lön nyaralt, legjobban 
fogj i tudni és tapasztalta, mily kellemetlen a nyári 
ula-nik u máv. vomtlán a Gídöl'öro való n'azás 
olyannyira, hogy a nyári utas vagy kónytolen a 
UHgy melegben zsúfolt kocsiban ülni, vagy pedig 
a f lyosóta szerül és kényszetiivo van az egéBz 
utón végig állni, sokszor litltell folyósón is I

1-' losleges tehát bizonyítgatnunk azt a kö- 
rü'ményt, l.ogy n gödöllői nyaralók Iáit karokkal 
fogj tk a lervszett budapest gödöllői villamos vas
műt fogadni, ti m ly egyrészről 6 kilométerrel 
röv d.-lib, mint a máv. vona'u, másrészről jóval 
kcvostibb állomá-sal fog bitni s igy gyorsabb lesz 
és gyakori időközben fog közlekedni. Mig viszont 
a m. kir. álbunviisutuit örvendeni fognak, hogy 
megszabadulnak ezen terhes szomszédos szomély- 
forgalomtól, mely nekik kevés jö.-cdelniol, sok 
kelk-motlenséget okoz Ezeknél fogva bizlo ra ve- 
ho ö, hogy a gödöllői nyári személyforgalom leg
nagyobb ifiszo a kiépítendő vonalon fog lebo
nyolódni.

Nevezetes és bennünket nagyon közelről ér
deklő dolog a gödöllői helyi forgalom is, moiy 
kényelmes és olcsó lesz a villanyos vasúttal.

Mindezekol mérlegelve azt kérdezzük miért 
biinyzik Gödöllő község azon község sorából, 
nielyi k az. építés elősegítéséhez törzs részvények 
jegyzése által hozzá járullak: Olt látjuk Fotot 
10.100, Mogyoródot JÓ.(00, Vcresegybázat 15,000 
Szudát 10 0 0 korona ós Váczot és vidékét 92,800 
kor. hozzájárulással, csak Gödöllö nem eldozhat 
saját vol ára semmit . . .

Szegény Gödöllö ! Igazán nyomasztó anyagi 
viszonyok között lehet. Csak azt nem értjük : mi 
izüllo özeket ti koldus viszonyokat? A föld volt, 
o rósz, vagy a gazda ? Vagy talán mind a kottö.

CiörgS.

HÍRE K.
Közgyűlés. Gödöllö képvisclö-loslületo szőr

dán e lió 22-én d. u. 3 órakor a községház ta
nácstér vében rendkívüli közgyűlést, tarlóit, mely
nek főbb tárgyai a kövolkczCk voltak: Az adó 
kivető bizottságba lfznlmi férfiakul kiküldöttéit: 
Slreuszler Frigyes és Gyarmaly Mihály képviselő
ket. Azután elfogadták a javasolt szövegben az 
„Erzsébet alapítvány" alapító levelét s a község 
állal megszavazott ös.'zcget nz Erzsébet alapít
ványhoz csatolni határozták el. Néhány kisebb 
jelentőségű, illetőségi és adó törlési, lelenczsegély- 
zési ügy tárgyalása után a gyűlés vége' ért.

Pestvidéki esküdtek Idsorsolása A pes1 vidéki 
királyi törvényszéknél kedden, e hó 21-én délelőtt 
sorsolták ki május hónapra nz esküd bírákat. Ren
des ei-küdtbirák: Zala Sándor gyárignzgaló Buda
fok, B< sze Antal ügyvéd Puszln-Szenl-Mihály, 
Scheihlo Armnnd magánzó Isaszeg, Szilágyi József 
földbirtokos Tápió Bicske, Csillag Zsigmond bérlő, 
Alberifalvn, Varsányi Gábor dr. ügyvéd Dömsöd, 
Pap János földmivos Tápió-Szecsö, Szabó István 
magánzó Nngylélóny, Friediriunn Ede könyvelő 
Újpest. Pirkner Ernő föerdömestor Gödöllö, Iloi- 
nisch Rikárd kéményseprő Vác, Fnjcsik Mihály 
csizmadia Vác, Segosváii Ödön földbirlokós Dabas, 
Wiesner Miksa kereskedő Isnsz g, Toszler Emil 
földbirtokos Tápió Bicsko, Leiner Zsigmond gyáros 
Újpest, Jlnas Géza kereskedő Isaszeg, Wallay 
Gusztáv ügyvéd Po náz, Aczél Mihá'y ügyvédjelölt 
Nagykátn, Hoiválh Pál földbirtokos Dömsöd, Der- 
c.sóuyi Dezső lep’zerkesatő Vác, Korompai Péla 
könyvelő Puszta-Szenl-Mih.ály Kasselik Gyula Sző
réi yi Kázmér magánzó Újpest, Katona Péter ügy
véd Nagykála, Tompa Antal ügyvéd Csömör, Elek 
Pál dr. gyógyszerész Újpest, Lnufer Adolf intéző 
Dunu-Hnraszli, Halász Zsigmond kereskedő Újpest. 
Polesküdltk: Lengyel Soma dr. ügyvéd Vác, 
Krainmer János nyiigalmuzolt postatiszt Csömör, 
Hevesi Vi’nios aljegyző Ujpost, l’ái László föld- 
biilokcs Alberti, Sebők Gyula hirhipiró Rákos-
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Csiba, H'nc ik József dr. ügyvéd ll.ikos-Szent- 
M'ledy. I'u An a! I : inókpéi zláii vezérigazgaló 
■’ H 'dzri , ti.-;....< ügyvéd S/.oiilendre,
11 A ■' ’l !'■ r- .-le--ó K nr.,I. Alri. ., r, neí 
ii .j-.iriz \ i

A iiup érdeke A Vm i pü>pÖI sógnek Gödö 1 > 
<8 ..! >>>•,ur<> i.ti< ; r;r,- nagyi b ) birtoka: a
> z< Fi -; ;K:.bi pii.J.i, liiPÍVilt li »•.,• yiu.rilli tlil SZilhtÓ- 
í"'<! i'- (‘ ;.| .i.;. :.i h .l .|(|!3h cm ,1(10. Ebbéli hZ
érdül) ii mely 0 (ő sege vad.uz'.ri iruto volt a vad 
pulykát és a sikelf-jdott telepítenék meg s a le-- 
szobb fácános is in volt, órllmtö h hát, hogy “a 
király szivosen vadászott a szenl-jukabi erdőség
ben. A váci püspök, hogy a kisembereket földhöz 
juttassa, elhatározta e birli ka parcellázásán. Ki
hallgatáson jelentkezett teli t a királynál, mint 
legfőbb kegyurnái, a ki sziveson egyezett bele a 
birtok apró részro való fölo-ztásába 3 a mikor 
a püspök megemlítette, hogy ezáltal kedvelt va- 
dáHzcrdojétöl lesz megfosztva, igy szólt ö felsége :

— Első a népom érd- ke I
Egy éve már ennék, azóta a parczellázást 

lé/ bafejoztók s az érdekelt vevők, négy község nép 
kiirtotta a fát a király ki dvell vadászit! ü’elén, hogy 
u 2700 holdat termőfölddé alakítsa át. Az ural
kodónak azonban mégis lesz oly vadászterülete, a 
hol fácinra, sikelfajdra és va 'pulykára vadászhat. 
Huszonhatezer koronáért bérbevot ék ugyan s a 
kirély számára a mogyoródi és isaszegi erdősége
ket s ott telep tőnek i'y vtdaka* *.

Halyrelg izitás. Surin István „Erzsébetparki“ 
kertész eljegyezte Hcjk Gizo la kisasszonyt Hejk 
István polgártársunk kedves és bájos leányát Gö
döllőn. Lapunk legu'óbbi számában közölt eljegy
zési hirt u fentiek szerint helyreigazítjuk.

Hímen. Duray Géza váczi szabómester 
eljegyezte Szeder Margit kisasszonyt, S z e- 
<ler János előkelő gödöllői iparos, polgártársunk 
bájos I ányát Gödöllőn.

Faszükséfl. Hihetetlenül hangzik és mégis 
úgy van, hogy Gödöllőn, az ország ezen valósá
gos Ő3 erdőktől körül vett helyén, — nem juthat 
a lakosság még drága áron sem fához. A kir. 
erdőgazdaság tűzifa készleto ugyanis alig fedezi 
hivatalnoki korának faszükségletét; a lakosság 
eddig a tél folyamán Galgamácsáról és Isaszegröl 
szerzett bo megfelelő áru, nem olcsó fát, ma már 
olt som kap, mert az óriás fogyasztás folytán 
,I,1?r..ott ’s beszüntették a fa cl idást. Felhívjuk a 
Gödö.lö községi elöljáróság figyelmét e dologra 
s azt hisszük, hogyha a földmivelésügyi minislerhez 
ha egy kellően megokolt feliratot intéz o tárgyban ; 
nőm fog elmaradni az orvoslás. — Meg koll ezt 
tennie a közérdek szempontjából még azért is, 
hogy az utóbbi időben rendkívül olszaporodolt 
f.ilopási esetek kevesedjenek. Ne legyen kénytelen 
a szegényebb sorsú ember lopni fái, hu fűteni 
akar, hanem legyen azt módjában méltányos áron 
beszerezni, mint ezelőtt évekkel módjában is volt 
Gödöllői.

Esküvő. Fényes esküvő és nagy lakodalom 
volt — o hó 21 én — Versegen. Kovács János 
túrái aljegyző tartotta egybokelési ünnepélyét 
Francsok Pálné úrnő kedves és bájos leányával 
Rizsikával. Násznagyok dr. Homonnay orvos és 
Acsay Vilmos közs, jegyző voltak.

Tirol! tehene k — Czlnkotán. A Schwarcz- 
félő C'.inko'ai gazdaság érdekes kísérletet tosz a 
lisz'a fajú tiroli tehenek meghonosítására. E óéi
ból le’jeson elkülönített istállókat rendeztek be, 
melyekben a direkt dél Tirolból érkozelt faj tiszta 
álatokat elkülönítve a többi baromtól, gondozzák. 
Minden esőire jelentős dolog oz gazdasági szem
pontból, mert a schweiczi faj nálunk már meg
lehetősen kezd elkorcsosulni s annak időnkénti 
felfrissítése csak üdvö3 eredményei járhat.

Gyászrovat. Dr. Zachár Kálmán gödöllői 
ügyvédet és nejét szül. Seley Ilona úrnőt s álta
luk az egész Zachur családot súlyos csapás érte. 
Nagy bátyjuk, Hotel Jenő győri kir. ítélő táblai 
tanácselnök — o ho 23-án — történt elhunyta 
által. A boldogult toinoléso — o hó 2f-én ment 
végbe a bposli Vörös-kereszt kórházban. Az en
gesztelő szont mise áldozat holnap, o hó 27-én 
fog a bo'dogi temp’omban az Urnák bemulaltalni. 
— H i I b e r t Rezső fővárosi tisztviselő és a rá
kosligeti polgári kör elnökének édos anyja: özv, 
llilbertné szül. S *j  i Ilolena úrnő o hó 18. hosz- 
szas betegség ulán 62 éves korában Rákoslicrrten 
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meghalt. Temetése o hó £0-án volt nagv részvét 
melleit.

Dalestély ós zászló szentelés. A munkásol- 
h mic'epi d ilkör f. évi május 2-án a Führinger 
vei (I glöben tánczal egybekötött dalestólyt és zászló 
el.i . iiiá i iinn pó'yl rendez, melyen Bruckner 

h goiiin opera énekesnő, a da kör és a zenckcd 
velők iáisaságá is részt v sz

Az Észak-Amerikai Egyo: ült Államok ino; nla- 
kulásánuk türiénolél adja oio dr. M ucz.iili llonr k u 
Nagy Képos Világtörlénul legutóbbi 180. füzetében. 
A mai hatalmas ós nagy állam történet t moz
galmait rajzolja meg a melyek közben hatalmas, 
egységes bir. d.lommá dagaxlt a kivándorlót.ak s ő- 
vatségc. Ez a csodálatos, gyors és erölolsoi alakú 
lás első sorban Franklin Benjámin nevéhez fii- 
■/ö lik Egy bostoni szapp mosnak a fa volt, azután 
szedő bátyja nyomdájában. Itt sokat olvasott és 
müvolte magát. 17 óves korában összeveszett 
bátyjával, elindult I’hii.doJphiábu, hogy ott keret?o 
meg kenyorét o gazdag országban, ahol sokkal 
olcsóbbvolt minden. MégérkozéMekor 3 kenyerei 
vett: k' tlől a hóna alá fogott, egybe beleharapott. 
Így látta inog jövendő menyasszonya, a ki jót ne
vetett rajta. Itt som sokáig nyugodott; Londonba 
ment szedőnek, onnan jött vis z i már valami pénz
zel, miből nyomdát és lapot alapilott. Megnősülve, 
központja lett a phiadolphiai társaságnak. A köz
ügy ikre nagy befolyása volt s midőn a gyarmatok 
ügyüknek képviselőt kerestek, Frank'int küldötték 
Londonba kivánságbik ssószólójúul ós jogaik móg- 
vódőjóül. Sok hercze-hurczán ment keresztül, do 
ettől kezdvo ö volt népének vezére a függetlenség 
felé vezető utón.

„Fővárosi lapok.' Az ily czimü és már 40. 
évfolyamát élő szépirodalmi lap. — mely a ma
gyar olvasóközönségnek mindenkor legkedvesebb 
szórakoztatója volt — Tarnóczy Gu-ztáv volt 
országgyűlési képviselő felelős szerkesztésében, 
modern könyvalakban, 80 oldal terjedelemben, 
pilitikai és gardusági tartalommal bővítve, e hó 
J9 én jelent meg. A bötartalmu lap, melynek úgy 
politikai, mint közgazdasági czikkei hivatott toli
ból eredők, országszeri i nagy érdeklődést koltelt. 
A lapnak szépirodalmi részében iróvilágunk leg
ismertebbjeinek, Pékár Gyula, Zöldi Márton slb. 
neveivel találkozunk. A „Fővárosi Lapok" már 
csak azért is mél'án számíthat szép jövőre, meri 
előfizetői egy év lefolyása alatt egész kis könyv
táriul fognak rendelkezni. Ezenkívül a „Fővárosi 
Lapok" minden előfizetője Karácsonykor dijtala- 
i ul megkapni a , Fővárosi Lapok" nagy és díszes 
naptárát is. A „Fővárosi Lnpoelőfizetési ára : 
Egész ó re 24, félévre 12, negyedévre 6, egy 
hónapra 2 krrona. Egyes szám ára 40 fillér. A 
lap szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest., VII, 
Izabellá-'ór 1. szám alatt van, hová az e'öfizetési 
dijak, valamint minden pénzküldemény c/imzendő.

Barómfitenyészté8 czim alatt llreblaynó 
D e d i n s z k y Adél szerkesztésében husvét 
vasárnapján uj beli képes folyóirat indult meg. 
E lap me ynek munkatársai hazánk legelőkelőbb 
gazdisági irói, felöleli a gazdasági és sportbarornfi 
galamb az éneklő és díszmadár és a házi nyul- 
tenyésztési ágozatokat. Az ölsö szám igen válto
zatos és értékes tartalommal csinos alakban je
lent meg. E heti folyóirat ára a folyó évre csak 
6 korona. Megrendelhető a „Baromfi Te- 
ny észt és- kiadóhivatalában Budapesten, VII., 
Csömöriül 5. Mutatványszám bárkinek azonnal 
és ingyen küldetik.

1903. V. 376 2~s7 1P03. végrh. 298 sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldőn bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. jbir’’ság 
1S03 V. E76 számú végzésével Dr. Mangold 
Ármin bposli lakos, ügyvéd állal képviselt 
Goldmann József végrehajtató részére 
Goldnor Jakab né szül. Moskovics Zsófia 
czinkotai lakos végrehajtást szén vedelt ellen 2i.00 
korona töke követelés ós jár. erejéig elrendelt ki
elégítési végrehajtás folytón végrehajtást szenve
dettnél lefog'alt és í 262 kor. 40 fii ro becsült in
góságokra, a fent idézett gödöllői l>ir. jbiróság 
fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén 
annak a fővárosi kores kodéi mi hit. 
intézet mint szövetkezőt 6500 kor fclülfoglal- 
talók kövoteléso erejéig is, a mennyiben azok 

szenvedeti lakásán Cz i n ko l á n leenlö meg
tartására határidőül 1903 május hó 20ik 
napjának d. ú. */,  3 ó r á j a tüzelik ki, a 
mikor a biróihg lefoglalt szobabútorok, varrógép, 
k< rcsmai berendezés, lovak, kocsik, jég s egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés 
im Iá it, szükség őseién bcc.sáron alul is cl fognak 
ada'ni

Folhivatnak min hízok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételórából a végrehajtó követelését 
mogo’őzö kielógi'é-he/. tartanak jogo', a mennyi
bon részükio fcglelás korábban eszközöltetett 
volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tonik, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig a’ólirt kiküldöttnek vagy 
irásbvn beadni avagy podig s.óvul bejelenteni 
tartoznak.

A lörvényoj határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő nap
tól sz.ámitla’ik.

Kell Gödöilön, 1903. április 19.
Tnztyánszky Kálmán s.k-

(P. 11.) kir. birősági végrehajtó.
1903. V. 247 2 sz. 1903. végrh. 242. sz.

Arveréal h rdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíró
ság 1903. V. 247 sz. végzésével dr. P o I I á k 
Imre budapesti lakos, ügyvéd által ‘képviselt 
»N i c h o 1 s o n“ gépgyári*,  l. végrehajtató 
részére M a r s c h n c r Rezső rkereszluri 
lakos végrehajtást szenvedett ellen 
70 köre na 98 fillér töke követelés és járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
végrehajtást szenvedettnél lefoglalt ós 3500 kor. 
hoc-ült ingóságokra, a fent idézett gödöllői kir. 
járásbíróság fenti számú végzésével az árverés 
hivatalból elrendeltetvén annak Gyurcsánszky Já- 
no3 és tr3ai 7040 kor., Sc-yderhelm Richárd 12C0 
kor, Éried.i ann és Farkas és tsi. t8 kor. 99 íill. 
Gróf Vigyázó Sándornó 410 kor., kir. kincstár 
150 kor. felülfoglaltnlók követelése erőjéig is, a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, végrehaj ást szenvedi It lakásán, Rákos
keresztúron a községházán és folytatva a határ 
malomnál leendő megtartására határidőül 1903. 
évi május h j 5-ik napjának d. o. */,  11 
órája lüzolik ki, a mikor a biróihg lefoglalt 
szánkó, ló, szobabútorok, kocsik, cséplőgép-szek
rény (a moly részben meg van égve)- Locomobil 
s egyéb ingóságok a legtöbbel ígérőnek készpénz 
fizetés mellett, szükség cselén bcc-áron alul is el 
fognak adatni.

Felhivalnak mindazok kik az'clárverezendö 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégilteléshcz tartanak jogot, amennyi
ben részül ro foglalás korábban eszközölteteli volna, 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint jlsöbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdésoig alólirt kiküldöttnek vagy írásban be
adni avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztéséi követő naptól 
számillalik.

Kelt Gödöllőn 1903. évi április hó 8. 
Trsztyánszky Kálmán, s. k. 

kir. bír vógrolmjto.(P. II)
Vasúti manetrend.

Érvényes 1903. május l-löl Budapest 
u. és Hatvan között.
H u d a p e h t r ö I II a t v a n f e 1 é. ind:
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k.
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’ +862 907

II nt vr. nból Bpoitre indul. 
418 530 i.0.> (;so 753 •H3S»120ölJ0 
6W •ÖM‘*S'2. y 61°.

J i i Í7-IÖI szept. 13 ig

300
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íjn
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• C3J ....

Jelmagyarázat + május
ünnep és vasárnap közlekedik ++ juniús 15 —- 
szept. lf-ig közlekedj <*  gyorsvonat •• gyorsvonat 
mely Gödöllőn és Aszódon rendesen megáll X 
május 17 — szept 13 ig Gödöllő és Bpcst közt 
ünnep és vasárnap az utasok felszállása ki van



* Szölőiugast liiiessünk • 
mtiden ház mellé és házi ktrt-iinkben

i r ■ axonbhii 
m ni n> rum ‘•tő- 

6lfli Hik. 1II1A 
(lHT IIHIIC1 Ml xó 
tei n vrze ü mm 
ii í oi breFZf ha 
mei nő is, ormost 
i.cin hoz. ezmi 
tokén nem érlek 
ei ere menxt eci- 
dii'. hol luga-vek

alkaJm s a nke‘ (I telUk, azok Övén 
e aljái h zukat az éji sz sző őoie*  
idején a legkitűnőbb niuskattiy ea 
inas édes »sól(kk«l.

A szőlő hazánkban mindenUlt 
megérem s nin<sen oly i’áz. m Ív
nek la a mellei a lecseke vebb gön
ci o A sál felnevelhető nem voin <, 
ezenkívül mrts e üiéekmk, kerek
nek kerítéseknek >tb. a legrernekeb

dísze áré kül ho-y le, kevesebb helyet is e> oglalna ax 
egyihbre liasz Ab ató részekből Ez a leghál da uuanb 
gyümölcs, móri minden évben terem.

A taiok iám riolcspie vo atkozó síi-es énynyo-
malu katalógus bár->nek ingyen ex nórmuntve kü delik 
meg. aki címét epv levelezőlapon luda ia.
fermdHi első győ-SM^v-’nvtelep Nagy-K^ya, n. p ^^elyhld
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vendéglős :

SAJAT ’l'EWMÉ^Ü 
« B OR Al l » 
Htrrenként 20 krirt méri.

lm m'il.i le.£>- 
íikibb lO liléi t 

vásárol nak 
egyszerre.

VIDÉKI TAKARÉKPÉNZTÁRI 
ess RÉSZVÉNYEKRE. =="--■= 
SORSJKO YEKHE, ÁtL AMPA I’IROKH A 

KÖLCSÖNT —- ■ -
ABUIK, KtITILIII TlKZáriXKYÍll FUTÍTILZI IILLBTT 
TFECVIUAOoaiTAaUNK INGYENES.™ 

HECHT BANKHÁZ 
BUDAPEST, FtKENCZIEKTtKE 6.

JYlakuíafura wn t- rn liztúulint
16 koránért kap
ható Hőcibbct (t 
kiuduhivatalLan.

Egy Iá/. (uj épület) élénk forgnln y 
h lyen, fö-ulcó in, Gjlöllön. G/.im : 
a kiadóhivntulbun.

N ári lakás, Mely dl 2 bútorozott, szoba 
fa konyhából, OödöUőn, a 
If.sti-dczdban kiadó. Jiő 
Víbbct a ki adóhivatalban.

&listill Cd e
A<zóJon egy 4 szobás úri lakó-

ClnrjA h'J7 *IÍU ,,u)llékho:yiségo'»kel> virágos 
LlflUU IIÍL k'H'Uel nznnml eladó. Cziin a

kiadóhivatalban, : -3

++-h temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Mimii nnemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezőit diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfödelek, vb ág k, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobabehuzásoli, ravalal-felállilás. a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitotl halotlaskócsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtatni.
Mg*  Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek.

Isi )i I(' 1 )SÍri. Áld ájulás, görcsök és más Ilyen 
■■I sis ruií Idei'liátifaliimkban szenved, kér
jen bio-síii- iiiTől. Ingy enéa liénnoiitve kapható a hattyú 

Oyógytzertár útján (S(hwaneiiApotheke Frankfurt a. M.)

HÖi RYFKNFK Segélyt és tanácsot nyuj- 
IIU’^U I LIYIXL.IV tok Szülés esőnknél 
nagy gynkorlaltal bírok. Csölle Anna egyetemi szü
lész i ö. I«'pn*nez-.lóz«®f-lór  (Adler ház) Gödöllőn.

Ajánlja a magyar klr. államvasutak gépgyárában készült 4, 6, 8, 10 és 12 lóerejü gőzcséplő készleteit, 14, 16 és 20
------- --  =------ lóerejü Gompound-lokomoblljalt és végre .........  =------

„íDíLheQíWD“ legújabb szerkezetű fűkaszáló-, marokrakó-
-mós kéVekötő-aratógépelt. továbbá

aezélöntésü ekefőVel ellátott ekéit és egyéb mezőgazdasági eszközeit.

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda


