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Bérmeii*len  l-veleket nem fogadunk el.
Kéziratuk nem adatnak vissza.

1 í bredj ü 11 k—haladj unk!
— Kereskedulml, ipul és gazdasági életünkből.— 

(I.) Valamely vidék gazdasági viszonyainak
>i inémüsége minőig íermelvényeinek meny- I 
nyisegélői < s minőségétől, az azzal kapcso- | 
latosan fejlődő kereskedelem és ipar irá
nyától, lakói szorgal ■ alól és élelmességétől 
és végül azon anyagi és erkölcsi támogatás
tól függ a rnelybi n a törvényhozás és 
közigazglás előrelátása folytán részesül.

Ahol nálunk a föld moslohasága az 
intenzív fö.dmi velőst, hegyes vidékeken 
mondjuk: kőszén és erezem hiánya folytán 
a nagyszabású ipari termelést I. kelővé nem 
t- szí: ott < röteljts kereskedelem vagy ipar 
m in f jlCdhet, hanem egyik gazdasági té
nyező, mint a mási , szerény keretek közt 
mozog; a «krajzler» a kereskedője, a csiz
madia, meg a magyar szabó, vagy az egy- 
inasos lakatos és a pék az iparosa.

Erijük : ha itt a haladás megakad ha 
a lakosságot tespedéséből kiragadni az 
igyekvés és a gazdasági fejlődés gondolata 
iránt fogékonnyá tenni nem lehet; ha a 
közigazgatás és az il elekes közgazdasági 
faktorok a hiábavlaó küzdelemről elvégre 
is ívtesznek. Hiányoznak a fejlődés előfel
tételei, és igy a mai viszonyok között nincs 
mód az orvoslásra.

Az állandó stagnáczió eme példája bi
zonyára elszomorító jelenség; de mennyi
vel szomorúbb, midőn egy vidék, é< külö
nösen annak középpontját képező város 
évtizedeken át bírt jelentíségét elveszti, 
gazdaságilag egyre hanyatlik, a többi ha
sonló mezővárosokkal lépést tartani nem 
tud, építkezéseivel nem sokkal van előbbre, 
mint 20 esztendővel ezelőtt és ugyanannyi 
idő alatt alig néhány ipari vállalatot léte
sített esik 1
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Az elhalasztott lövés.
i.

Csoboth Miklós, a királylaki herczegi urada
lom vadásza, csendesen bandukolt a rengeteg ha
talmas fái közölt haza felé.

Az áldozó nap sugarai csak gyengén szű
rödnek át a hatalmas sürü lombokon, Egyre gyen
gült a fény; végre már teljes esti homály feküdi 
nz erdőnek vastag levélróleggel borított talajára.

A vadász csöndesen, gondolatokba mélyed- 
ton lépdelt. Lépteinek zaját teljesenfelfogta a süp- 
pedékes talaj.

Miro kiért a rengeteg szélére, már a nyilt 
mezőkön is az alkonyat félhomálya dorongéit csak.

Kissé megállóit, megdörzsölte szemeit, mert 
az erdő sötétsége után még oz a kis derengő 
világosság is szokatlan volt neki.

Elnézett lakása felé, mely csak néhány 100 
lépésnyire állott tőle, szintén az erdőszélen.

Hangtalan volt volt az egész vidék. A sik 
mező túlsó széléről ringott el csak hozzá egy-egy 
emberi hang. Olt dolgoztuk cselédei a „vadász
földön.-

Puskáját leakasztotta válláról, rátámaszko- 
dolt s úgy nézett repkénynyel befutott csöndes 
laka felé.

Elgondolta, hogy abban a rengeteg szélén 
álló hajlékban most egy lélek sincs az ö aranyos 
feleségén kívül. Milyen ciodás halalom is az a 
szerelőm I Mekkora bátorsággal vértezi föl és mek
kora lemondásra képesíti a gyenge nő szivét is 1

Egy nő, a ki élőiét folyton társaságban töl
tötte. a ki megszokta a társas élet örömeit, élénk
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Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

A hanyatlás emez elszomorító de hű 
kepét szorosabban vett városunkról, — 
Aszódról festjük meg. Köztudomású 
tényt hozunk fel, melynek mevitalás i f les
leges. Mindazok < lőtt, akik városunk gaz
dasági fejlődését szemmel kisérni hivalvák.
a kik gazdasági életünk tényezői és vé
gül amaz idegenek előli, akik összekötte
tései nél fogva a lu lyi állapotokba betekin
tenek, tudva van, hogy városunk gazdasági 
éleiének csak a nagyszabású kerete, fogla
lat i mar dl meg ; az izomzal, az erő, a vér, 
az egészséges fejlődés előfeltételei — el- 
seny védték, el puszi u'tak.

Hatalmas, s ép szál legény volt az 
ifjú, mikor elbocsájlolták a szülői hizból; 
erő-, izmos, törekvő S/Orgalmas, a kin 
mindenkinek megakadt a szeme; hozzátar
tozóinak büszkesége. Megjóso ta mindenki: 
férfi lesz belől -, még pedig a javából. Küz 
dőlt, haladt, fejlődött, a hétköznapink kü- 
ztil egy tejjel máris kimagaslott és senki 
sem két Ikedett benne, hogy mire férfikora 
delét eléri, ő I sz a legerős -t>b testben, 
lélekben, tudásban, anyagiakban egyarán'. 
Haladásban kedvező auspieium >k támogat
ták; fejlődése, sikerei becsültté tették nevét 
és öt magái mind erőseb1 tellvágyra sar
kalták És mi lön már közel volt ahhoz, 
hogy fenkölt lelke nemes vágyait megvaló
sítsa, midőn már közel járt a végczélhoz, 
-—• megbetegedett.

Nem ama betegségeknek egyike támad
ta meg szervezetét, mely hirtelen lép fel ; 
eyy hatalmas krízissel jár, és a melyből 
végeredményéül vagy teljesen felgyógyul 
az < rnber vagy belehal : — lassan rombo
ló betegség fészkelte be magát (estébe; 
jóformán azt sem tudja: hogy keletkezett, 
csak sorvasztó hatását érezte. — Tettere
jét báuvadtság. élei ke dvét imTmc liolia.

változatait, a kinek szive ott nz emberi zaj köze
pette is megremcgolt, ha valahol ogyedülségben 
érte az alkony most ebben a kis csöndes, ember- 
látopalallan tanyában félnapokat tölt egyedül s 
eszébe sem jut. hogy félnie is kellene * heteken 
ál ki sem mozdul ebből az egyhangú zajtalan, 
hallgatag világból és rá som gondol, hogy alig 
egy órajárásnyira van csak állói a másik világtól 
a h jI kél esztendő előtt még őt olyan zajosan 
ünnepelték, Bizony nagy hatalom, csodás nagy 
halalom a szerelem.

Ezt gondolta magában Csoboth Miklós, mig 
megelégedéstől, boldogságtól ragyogó szemeinek 
sugarai ott pihentek az ö csendes édes paradi
csomi tanyáján.

Egyszerre csak, mintha valami váratlan zaj 
érte volna, urcza elkomorult, kezébe kapta fegy
verét és erősen összevont szemekkel figyelve né
zett, mint mikor vadzörgésre figyel a vadász.

Kissé hailgalózoll, azután gyorsított léptek
kel sietett lakása felé.

Máskor mihelyt a hajlék közelébo ért, eléjo 
szokott íutni az ö kis aranyos Iduskája, a szép 
remeteasszony. Most a ház kíhzübéro lépett már 
mikor észre vcl'o.

A vadász fürkésző szomekkol, komolyan né
zett feleségére, a ki zavartan állott; Egészen ki
zökkentette szerepéből férjén *k  szokat un hangulata.

— Jaj be furcsa arezod van, Miklóskám? 
Valami kellemetlenséged volt talán? Ilyen arcz- 
czal még sohasem láttalak. Hát to igy is tudiz 
nézni I — mondta a szép asszony és aggodalma
san nézett férjére.

Csoboth kissé szolidabb arezot vágott és fel
indulástól rokodles hangon kérdezte .*

— Csak egyedül voltál?
A nő zavartan nézett férjére s habozva 

mondta:

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Aszódon, Grosz. S. papirkereskedéséban.

I I irdetósek :
egyezség szerint jutányos áron közölhetnek. Nyílt-tér »*ra.  

_______ fiO fillér. Előfizetőinknek nagy *r  kedveiméi y___

energiáját gyengeség, a közügye k és a saját 
gazgas'gi viszonyai iránti érdeklődését 
közöny váltotta föl. Ö, a ki éveken ál ve
zető szerepet játszott, vi.sszahanyalloll, 
hogy helyet adjon talán kevésbé (teniális 
de egészséges, czéltudalos férfiúknak.

Mi, kik őt ismerjük, faji’) szívvel lát
juk e lassú pusztulási, a melybe belenyu
godni nem tudunk. Fényes koncepciója, 
Szerencs helyz-t i, sikerei mindenek emléké
ben van és félbenmaradt czéljai azt az 
óhajt kellii bennünk: vajha sikerülne be
tegsége diagnózisát megállapítanunk és meg- 
gyógyilásával őt ismét ré i pozicziójába 
visszah-lyezníink, hogy teljesen kifejlődjék 
ama vezércsillaggá, a rnelylyé válni igye
kezett.

íme. szerel, tt szülőhazánk, városunk 
legujabbkori története.

A GO-as évek hatalmas lendületet ad
tak városunk fejlődésének; köszönhette 
pedig ezen fejlődést szerencsés fekvésének, 
a melynél fogva oly időben, a midőn ha
zánk legtöbb vidéki helysége még vasúti ösz- 
szeköttelések bijján volt. Aszódnak 
már volt vasútja, sőt góczponljává lön 
forgalma folytín vidékünk nyers termény 
exportjának. Hogy ekénl nálunk összetorlódó 
hatalmas idegen és áruforgalom nyomán 
minő közvetítő kereskedelem fejlődött, azt 
felesleges elmondanunk. Még él az a gene
ráció, a me'y arról számot adhat és amely 
részese volt e város szédületes fejlődésének 
és polgárai, s jobbára kereskedői megvagyo- 
nosodásának. Ily kedvező auspiciumok ti r- 
inészetesen maguk után vonták városunk 
kiépülését, lakosságának számbeli gyarapo
dását és egy valóságos plutocratia kifejlő
dését, mint az egészséges haladás mind 
megannyi jelét. A kenyérkereset bár
mely ágához fogott legyen valaki, aránylag

— llát persze I Ki lelt volna nálam ?
— Akkor csalódás v- ll az egész I mondta 

a vadász mintegy magának mormolva.
— Láttál talán valakit ? kérdezte a nő és 

arcza ijedté halványnyá lelt.
— Igen, a mint errefelé néztem, úgy tűnt 

fél az alkonyi homályban, minha egy férfialak 
surrant volna ki innen, do — úgy látszik — csuk 
káprázal volt.

— Perszo, hogy c<ak káprázat lehetett — 
mondta a nő ós mosolyogva ölelte át férje 
nyakát.

Boldogan vonultuk bo a — paradicsomi 
tanyába.

il.
Borongó?, felhős délután van.
A ragyogó szép Csobothné a vadászlak ab

lakában kölögot. Nyugtul múl tekinlget szét. Hu 
szél megzörrenli az ablak felé hajló repkényág . 
kát, megrezzen, elsapad. Majd lábujhegyen <■< i 
surran az ajtóhoz, megnézi, hogy jól be vat. 
tolva a závár.

Azután elvonul a szoba egyik szögletéi , 
az egyik szekrény mellé s olt kötöget szép 
desen.

Nemsokára kívül léptek zaja hallatszik. Ko- 
pogatnak az ajtón.

lduskn lélegzelviászefojtottan ül és szivére 
nyomja kezét, hogy annak hangos dobogását 
csilitsa.

Megmozdul uz aj'ókilincs is egy erőteljes 
nyomásra.

— Teringellél*  kirepült a kis galamb I — 
hallatszik egy csengő férfi hang.

A nő reszketve hallgat, és várja: mi fog 
történni.

Nem kell sokáig várnia. Hatalmas öblös hang 
hallatszik, a férje hangja.
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igy lát- 
íz összes 

or- zúg leg- 
■ny'lib vidéki vári s.d sorába einel- 

számoltcvő, 
egy dlalá- 

ynevii mini"Z- 
n meg-

csekély fáradtsággal boldo.niil és 
szókig ii.e " voll.il; városunknak 
előfeltételei ahhoz, hogy az 
jelenték.
Ijedjék Ipir.i. igaz, nem voll 
de bi-z hazunk ipari fejlődése 
bán iijibb kelelii és csak na 
terülik : Baross G ií.o:- a k p 1 
valósítandó id-síink sérüli'.

I '.s midőn már köz. I járt ahho ”. hogy.. 
Megbetegedetl.

M.-gbideg. detl ezérl. meri nem volt 
előrelól: meri a helvet!, hogy pozic.ió-
j.il ■: .'.-ii r :: í-dk álló eszközzel
lelj. ■ védi l és még-
lámaiiii ' .n 1 lelte vo'mi, a li dyetl. hogy 
a li'n í. larlii.ilallanérl. másban keresel! 
vo’ii.i k.-.rpólli'isl, még mielő I késő voll, a 
helyett. bog-.- kellő eszközökkel, még áldo
zatok árán is .db ns'il; ozla volna más, idő
közökben keletkezeit kereskedelmi empo- 
rimnok másunkra végnemeim fellendülé
sét: — h d ől is.iba v leli v ik biz dómmal 
érllioh Ilon és megbocs.il halai lan nembánom- 
sággal sz nd'dle a körülié történteket.

Avagv Ind voll a szeme és előrelátása 
G ii d ö I I ő közönségének a vámosi tanács 
vezet.isi éir k és leginkább i;rdek“'l kérés
zé 'óin k, midőn Balassa-Gyarmat és külö
nösen Hatvan és Aszóid rohamos fejlődé
sének, ázol; kedvező vasiili viszonyai folylána 

irányába való kibővülé- 
nem tulajdonítottak jelen-

szélrózsa mindéi 
Bének idejekorán 
tőségei?

Eg v i i; v ' ro : szándékosan ne vessen
nála! a i 
leuibi'i-s

;i-i; f<*jhulésének.  .'rázd;:sági ftd- 
« k. ni' il hisz vid ki v. rosaink

lio-yliázinegyőiik ktiiiiói Gödöllőn.
»i in: k< r • ráfér ogv kis haladás. Nem A váczi róm. ka'?, e; yhá megye Inni-
is jele: 1 •!!«*  ve'na a f» Iso -olf városok f i- lói kara június iió 4-én Gö< üllőn larlja
lő.i. -e ,-| i’ i liauvailá.-iinkat soha, ha fel- egyesülete, a >■ I’iiPi Göch l;i i Kör*  rendes
ismer j ii\ a h ■'\/.i'l'•' ■■ ellmisiilvozz.uk a évi közgyűlését.
n; agunk i-ivá:’', mé-; ti iehilt az <*.  eiminyek Nem vázoljuk : mily nagy fontosságul
csapáské. i! z:i .‘u’ii.Tc a ny ilaink; a. ós hálásában s a jövő iH‘;:ize' iőkre gy.iko-

K.:v ovin iszmiyalos decmilr.il náció rolt befolyásában mily kisz íniilb.italian
ment itt vé.be. a niel' iiek párja nini s. A horderejű ez gyűlés és általában az
Ici'V Uj v.: uíi vonal esik létesült, vala- ilyen tanügyi gyülések, melyek a mellett
nr n.iyi . he.\beli fogalom loc^np d.isát hogy a lamigy; yel foglalkozói személyes

•' ' . Mi fürlénl r. -ziiukrői mind viszonyain k t táp szlal t.aia.ak megbe-
e;m ■!; a/ • ■ii n ily ’z ; ■ a. fór/ hnun V ŐS szőlősére alka’u ások, a lani'ptv terén elért

• l'mi' ír •, helyes. bhmi vi'Hiányok ős íjiiások, f-z.'.v il a h iladá.u
• ■ iti1 •!. .-.ben ? Semmi — '!>. n- terjesztésére is ivalvúk s mint e;! \ öl képző

ség( i S ’:.mi ! h Ivei a. 1 Iliié világn ik ; a t : zonban h '-
Bih.■rj.iinkni, nyucoiltti: k. nmig csa: tározotlnn állilj hogy e gvi lés az által,

azok a h 'he'ö Icgal-i posabmin e| nem h”r- hot v G d-dlőn arliti’; meg, r mink nézve
vadlak <• - ki.'rcErn Iliik mázunknak indo- kétszeres fontot •áíCJál bír.
lenciánk. rt, hogy tolónk kerekedett ver- K zdjük o t. hogy a bal í ;, mely kii ;-
set ' ink immár ko'-zortit fonjanak be- ve''mi közelből őr, sokszorosan erősebb
löle elte? pedt a<_r':iink köré. intenzivebb, in: ,it az, a ni'ly Li volubhró!

Nen '•’rmik m:>< > valótól, h fo I jő. \ liiz is kö zelről inele' it jobban, ha-

I-
; 3 év!iz< d óla 
mei! l.or.inb di 

ngy lúlsz.i<
i : z iir u.ty ak 
bo'dogii'unk, cl 

ledig még erőnk megles ités 
tődíink zöld ,i; r i Mink i < 
ilna I :di il im ;.ird; I I i
ink és li 'iink l k I; ez; <

; "O .

igy

» nnk a' köve'elI 
dyá“. azt ró, ól i 
ő. Közel 'át) csz- 
il l n-au kaptnii-’, 
ie • yénkct I eresz
ébe rso'.ba lor- 
Os-ze i forgalmat 
lakai, I.oiy lal.iló 
p.illák b.-nmi ikel 
már ne n Imiink 
m ; o.idos i diánk 
m al szivünkből 
'l>:> l.ipuiyag által 
rin őst he yr- 

hassuk. Készséggel kuné dúljuk szol: 
hogy ez idő alatt képviselő te -lülclti > 
elhangozol! s> k hantos l eszed, sok d 
elüli zti k sok nagy dolgot termés; 
sen csak papiroson — s mi t nagy 
gokra puffogaltúk el városai 
tényeikel, nem vették észre 
mely pedig előttük f kiidt.

(Folyt, köv.) 

a

sir.ló'ii van ez a szellemi tűznél, a tud. 
mánynal, az ész működésénél is.

És u i sokai varunk, sokat réméiül 
eltol a közelségtől!

P.em djük első sorsán, hogy a kib 
csájlolt meghív > szerint szintén meghívói 
»l a ti ii g y b a r á luk. városkánkbi 
színié.1 meg fogna!; jelenni a gyűlésen 
az i ll hallottakból és látottakból m g fo 
j :k i merni azt. a mit lanférfiaink írni 
oly ré.en és színié á'landóan hangsúlyoz 
nik: iskola ügyünk s'egénységét, iskoláin' 
elh'nyagolt állapotát, felszerelésének hiú 

, nyes, valósággal szegényes, fogyatékos vo! 
ti s belátva ezekéi, igyekezni fogan 
módot ta'álni az állapotok javítására. Mei 
lan'eslületünk kiválósága mind azt nélkti 
lózbelövő mm leszi, sőt nagyon is kivi 
natos, hogy az ő működésük t mindé 
r ndelkezésiüikre állhaló eszközzel lehelt 

I lég megkönnyítsük úgy köny tve ezz< 
az előadó taniló, mint a t.mitványo 
munkáját s nekünk erre még gondolnun 
is alig lehel a jelen légi viszonyok közöl1 

Tantermeink elhelyezése, felszerelés 
: z idők által elhasznált állapota, kicsiny 
sége rossz akus'.ikájn mind csak rovásán 
e-imk a tanításnak. Es felemlilh. Im iik iné" 
sok-sok olyan dolgot, olyan akadályt, ■ 
me'.nek I küzdése csak fáradságot oko 
a tani ónak é- tanítványnak egyaránt.

Mindezen itt elmondottak, különben 
áll l ak ám löbbé-kevésbbé a más feleke
ze. i k iskoláira is, és éppen a éri ezen 
taniii.'ygy.d foglalkozó s a tanügyeikre be 
folyást gyakorló t gyéneikn -k Is melege: 
ajánljuk az ezen gyűlésen való megjelenési 
hol ők is szívesen Iái itt vendégek lesznek 
" csak tapasztalatai <al fogják gyarapítani, 
ha ott megj> lennek.

Ezekért tartjuk mi kívá'ó fontosságú 
nak remik nézve a lanitó-világ ezen gyű 
lé.ét és csak bálánkat tolmácsoljuk az él 
dames vezetőségnek, hogy a gyűlést G 
döilőr.: liivla össze.

♦
.Is egyesület tagjaihoz a l.övcll.ezü '

l/oe áttolt a l:i:
MEGHÍVÓ

J váczeyyházme' yei J.n h l(inilű‘'yyesiiL.t Fő 
Gödöllői Köre rendes közjr^ülését /. évi inni 
h 'i dél elü t !) órakor széni misévé! kezdődő
Gödöllőn, a rom. kath. uépí-k< láb -n fopjn mc 
luiluni, nelyic n tiszt*  It mgtars és a fölKzlclom 
plébános uirtkal, valan inl n r.épnevclcs és lanüj. 
barátait van Szerencsé ik tisztelettől meghívni.

A gyii’és lágyai :
]. Elnöki megnyíló.
2) A mull gyűl;'jegyzőkönyvének Glolvasá-

•I 1 mip k.v.i <'■>. ni'd • gos mám ' 
A mi ÍFi'.:is.!|.:.dl lc<z: meg kell fogóznitt a 

szekrénybe, hogy le ne szé- üljön a székről.
Mi !• g mo i tönónni ? !

Aii jó m pnl. jó napa’, Csobolh ur! — 
hallal.-- ' ti a;- nlrg-'n férfi hangja. Mcgakarlnm 
látogatni, o ■ zarva találtam az. ajtót.

•’ ’ ’ ■ írva van, mél ó ágo ■ uram,
azt jel-’nli. hegy mi. • en> k otthon! — mondta 
erős, hnlarozott hangon a vadász.

— r»jrsz.-‘. persze ! llát hogy vagyunk a 
vadállományuk al ?

— Nagyon ross u’. Sok az orvvadász.
— P< rszc, persze ! X tgy baj az.
— I’o majd m-’g riü ilom ókéi.

X.igyon L' iye d llát a faiskola diszlik ? 
lg-u szépen. Ha megtekinthetjük.
K i'zönöm. Ig e., igen. Nos hát ha szives 

lesz megmutató, in.- <n nagyon érdekel.
ta;o|'. itlim1 hal <)’!.•. h< . n rjc < a szom

szédos >f e :n m / • dúltak a faiskola felé.
Ez épp11!! azon az oldalon f kiidt, amerre 

nem vo'! kda a- a vadász i. kból.
Iszmivn . un ..-a -.,d várta férje hazaérke

zéséi. E' aj’t.i ;t'| jg i). ói merte fölnyitni.
Körül belül lel i'hu múlva lépteket hallott, 
Kérje léptei volak: megismerte. Rögtön 

kinyitotta az. ajtót é röpködve ment eléje, mint 
egy megmenekült galamb.

- <!-. ku.yiti itt vagy édes Aliklóskám ! Ugy-e 
nem törten', sommi ? Kg\ • jól lőttem, hogy be
zártam az ajtó' a gr f el<itt.

— .lói leled, n^ydom' llinem gyere boa 
hajlékba :o(l In^zé jíink erről a dologról Bem nlek.

A lerj Irlelle f „yvérét ; ölébe vette a kis re
mete ‘zonyl : nn -fs int.gáttá szelíden és igy szólt

Ar nyes liu k.im, most Ígérd meg, hegy 
minden kérdésemre őszintén fogsz felelni.

\ nö rávet-(le férjére oko-, olbiiv-ilö szó - ' 
szemeit és hatni •italian as-zony-p ii’ik.iv d válaszolt. I 

— Megigér- iu, de te is megígéred, hogv nem '
1 fog-z a le rém. te-asszonyodra mcgharngu :ni. 

iMeg;gári ’ i, angyalom. n-'>. ig. r in ! mondta ' 
Csoboth, és magához ölelte a kis asszonykát.

- - No jól van, akkor kérdezhtdsz.
- .1 >! Il ii, mond ne g : itt volt é nálad mű i

kor a gróf, mikor én azt kétd-mbm, hogy egyc-
I dűl vollál " ?

— Ili volt.
— Az la többször is? 

Töbíiször is.
II gy mi. rt nem mo .diád meg nekem.

1 azl lu lom. Arra nézve nem is ! érdemiek. Ismer*  d : 
I--!iiiciz li- i e! .• niegn’uirlál kiírni ni valami nagy i 
keli, inétb n- utöl.

obo Imé igonlö'eg inpu'i f jét.
(’.<■ k az' mondd iwg o-/i:>ién a*  gyűlöm

I hogy mik. ni vi- Ik- dőlt velőd - emben,
- - Mindig igen udvari:'-; n, csak legutóbb 

vi li vi’cloo*  I élértelmü, m ml: ••ni • rtő. Az’ 11 zai-
; la n 1 e f őt'.*  : - i'jlt t.

C.so i »!••• k mi: den e e; :• v • e f j |.<« tócif t.
I Ale -. l <• I i :';>ll : .-zeni I li . Ö. I) e 

Kó-. önöm, l.ic-i'ém !.-> ölö - ! nnmd’a
í és reszkető aj;.!,kai c okol’ i h ;..!o o.i nejét.

m.
A rvrreleg cs i dér. C. ; k egv e:.. |( i-diuas 

ragadó <> mn.'ar tulr.n át n sudár l< \y k l'.löll ; 
löli meg ;i esel .'el. A V->:;.’V páz.-.l.m i i< í> i- 

kék bg i'é-znek s föl fölknpkn.lja i (.!.<,s fi j- c^ké-
1 ik l h í v: li mi neszt hullanak.

Egyszeire csak sebes iramod i.-u d t-’nnek cl 
a ronge! g síriiiében.

A li-ziáson niegjeltn a gr<»f ni Lja. Egyi diil 
jón vadász, öltözetben. Puskáját lianyiigul I- bálja 

vállán E'r. é'ázvn léppget a egy-egy mosoly já 
szik ajkai kőiül.

.1) napot, gróf ur — h ilats i; egy erő 
teljes hang.

Az egyik fa mellől kilép Csobo.b Mii ló.".
A gróf megrezvon Ő3 zavartan fogadja a kő 

.«z. öntést.
.1 > napot, jó n pol! Nem haragszik meg, 

hogy olyan ra-kszor járok n maguk levőjében?
G-oboih nem válaszolt a gia'f kérdésére, In

neni eléje áid, mini egy ro'.teniles Ítélő biró és 
•gy szói::

— Gróf ur, í n f**:fi  és lov.'igias ember, Nem 
foj j.i elitig, (lni, hogy t ömmel szí niben tiszteiéi - 
lenül viuelkod I. Nagyon jól tudom, l'.ogy ezért 
j -gom és kötelességein lelt volna öntő1 a lovagi
asság formái ezt rint. (légtétell kérni. f).i én nem 
vál iszfollam ezt a szokásos módot, im rt. azzal 
csak kettőnk ügye nyeri volna, clinlézé:'. ; nőmet 
pedig bt e-ü'i ti ben be-zennyezlo volna. így ssnki- 
s ni tudj i kivüliin , hogy mi történi: úgy min
denki töidiet tüdőit volna, mint amennyi történi. 
To mi egy n’nek a becsületes hirnovo, aki vélet
lenül az én feleségem, azt követeli, hogy mi a 
’ov.igiassag szabályaitól ( Itéi ve, teljesen négyszoni- 
közl intézzük el az iig'el. Ön jó lövő, én is az 
vagyok. Tessék indulni I En itt megélők. Ahol ön 
me.gáll majd, uz lesz u másik pont. Az ehö lö
vés az öné.

Olyan határozottan mondta a vadász o sza
vakat, hogy a gróf szinte gépiesen engedelmes 
kedelt. Megindult

lííiiülbeiíd 2C0 lépésnyi távolságban meg 
átlőtt és megfordult. A vadász a tisztás másik 
ré-zén állott mozdulatlanul.

— Lóiul gióf t.r! - mondta erélyesen és 
egyel őn moziznia sem rándult meg.

voll.il
megbocs.il
ellmisiilvozz.uk
decmilr.il
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8) A világi tisztikar 3. évi idülartnmu meg- 
bizntásn lejárván, világi elnök és jegyző vahi*zln<.

4) Az alapazabalyokbnn előirt rondes ügyek 
elintézése.

5) A kör által kilíKÖlt s a bíráló bízottg 
által legjobbnak ítélt d)lgo/.at s az erre vonat
kozó bírálat felolv isá-u és ezonföiölli módszer
tűni szabad vitatkozfH.

6) A kalh. tanítók országos bizottsága a 
nem állami tanítók fize'.esc rendezése tárgyában 
megindult mozgalom megbeszélése.

7) A laniígy terén s érzelt egyes tapaszta
latok szabad feltárása és hozzászólása.

Gödöllő. április 23-
Bassanlh V'dicsc Ssnoáoda I^ncct.

vil, elnök. jegyző.

Konfirmáczió. A gödöllői ev. ref, egyháznál 
a kot.f<. in rzio mu. v::sá:nap délelőtt fog meg- 
lorlnlni. A gyöuv tű ümi?péiyt - molyén rend- : 
szerint óriási hivő l.ú.őm-eg szokott megj-duniii. 
— ti n f. c. yli.b: n gy •rdeinü ősz p ’pjtl Góticzy 
Benő n így’:s. n i :ű ur .'-zeinólyesen fogja vezetni. '

Elhaias.'toit választás Vácz Sz . Lászl köz
ségben az el"ijar6«ag valaszlás-e hú 4-éro volt 
kitűzve. E uapen f’g azonban a vadászterület ' 
béri) j adására im jhirdolett árverés is m giar- i 
lalni s emia t n 1;.elö jiiósaga kérelmére a ' 
választás jimius ’.l-re i alaszmtoit el.

Hymi»n K ir'es y II mka, Kartoszy János és 
n°jc ivoi.ives es szép le.iuya e h > 17-én, va anitip 
<1. ii. 4 Órakor tartotta ogybukeb si ünnepély' l 
Gödöllőn Kubie-ár J.i.s f úrral. A f'nves eskü
vőt irigy k > .öíjs >g s/cm'élle a gödö lói in>m. k. tb. 
(emplom'ian, s n a ma batáisi’gos htkodalomra ki- 
sórlékjrz uj párt.

Öngyilkosság a temolöbon. Czinkota köz-cg 
teiuo.őjel). u hét! 0 - o li > 18 án — reggel 9
óra tájban egymás után három lövés dördül: el. 
A temetöő ' a lövó-rek z j;i-a figy-Ime.-só lév.m, 
n h",v;sz’néi'3 sietett, hol is egy u i sun öltözött 
egyént la áit nagy vértóe ába t átlőtt h.ilán’ék <;• l 
vógv.) i >g fisban k zebon egy félig ki'.ült forg - 
pis..l->'yiy.d, h.tldok ilva. Az öngyilkos a község 
lakossága (dili t'jesen ismer'len volt, htillaj t 
sem agaoskfla senki é jel, iirlj bői ilélére követ’ 
koz’ítu irb'-'lt volna: nem volt. Összes ismer- 
teli'ij * egy V, J. monogram, mely I a’apj i bélé
sébe \o l nyomva. A ny inozás • órán végre, bo :zá 
tartozói jp.leiillu.'/.lek, ,i; f.<i ••erei a már olt'- 
melóit <’ng\.ho< ruházatáról, hogy Vasit: ck J - 
nos Ő7 éves kalh. va’lá-u építő mest-r volt, bá
ró.n gyermek atyja, ki Bit lap síim építő irodávil biit 
és az utóbbi időbon ért nugyo b vesztes, g' k 
mi it: ieit ön.’yi kos á.

Fagy. Az elmúlt héthüvös időjárása- mint 
tudó ilómk jelentik — óriási l ir okai telt járfr mik 
területén nem c nk ;i gyümölcsösben, 
l-npás vf I'.né iyel.ben i •. 
(I Vb > Hatvanban és attól 
ha’ ir:g erőn jégéin volt, 
mely tőnkre tette még a 
is. A kár ó.- á i és gazda népünk nagy nyomornak 
iiÓa ’ jo, mert a kalászosok termése, is meg lizc- 
<1 po'elt nz il.i dórin hűvös időjárás álGj__ ____■Bziirarr-r

, hanem a 
Kedden, o hó 19-én 

kezdve egész a túrái 
éjjel pedig erős fagy, 
I urjony i ültetvényekéi

A góf fölemelte fogyrorét, célozó t. A fogy 
ver eldördült s a golyó sir.öltve e-apta le a va
dász kalapjai. A g’óf halál ánr.dian merő? zlettc 
szemeit n vívliszm és vart n lö.ésre. A vadász 
leeresztette fegyverét.

— A becsű élnék eleget leltünk, gróf ur. De 
no feledje, bogyón >' fe'eléttel adós ina-adtam. Mód 
már teljé én ömöl függ, hogy oz a golyó fegyver- a- 
bo i maradjon. Föltcllo kalapját és neki indult a 
rengiteg járatlan írjának.

I v.
E’y hv. mu’va, mikor Gsibolh haza ment, 

r.oj ‘ térdre ro kmlt előllo.
Miklós, élelem, menjünk el innen! A gróf 

ma rám akart i törni az ajtót
Másnap a rongelegbcn megint egy lövés dör

dült el. Azután újra (.gondos, hangtalan lőtt minden 
a parti dics ’ini t nyit körül.

A grófot h illan találták meg a királvlaki 
erdőben. * V

s/inigHZ-

llamnr köjönyös. sokszor kellemetlen valóra 
ébred, ki fgym!üi szerelmén! k szövi álmait s en
nél még < gy tisztul .......
zidlouctib • m ig.o ztosaíib 
lalni keblében.

i'ib.'), mugodtabb, tartósabb, ön
érzést is képtelen láp-

nem i m rvo a czóll. 
vágytól utalva a legna- 

* ................... r készséggel iparkodnak Hymcu
rozsakötelékoinek alá vetni magukat ; épen azok 
képtelenek szilárdul áll mi f h. lyz.xbon, melyben 
ö izmion szero’oi’öl vezéreltetve megírni rnók azon 
boldogító köteless'get, melynek betöltése; létünk 
legfőbb hivatási.

Jellemző, hogy kik 
egyedül egy sz u\'n ssóllou 
gyd>') örönmol, I

SmIíIőicv Marist a

|

Elbujdosott. Pii’Zlai Mihály túrái lakosnak 
12 éves István nevű fia. özv. báró Schossberger 
Zsigmondné gazdaságában a váoz szent-Lászlói 
községhez tartozó Társmajor pusztán mint kis 
léces hideg fivérét boly ette .itett: Múlt hó In-on 
ott gy i'inektársaiviil valami miatt ossz'szólalko
zott s m dön látta, h »gy másként ne n b I logu’, 
(Rsvdlnl kapott s egyik társai azzal megszűrni, 
a léces gazda azért lei meszelésén kérdőre vonla 1 
é< meg is fenyilellű, a mit a reményteljes est- í 
inote úgy a szivére vett, hogy megszökött s az i 
óta feltalálhat'.) nem volt. Az olt ujdosollal most 1 
mindenfelé keresik tK köröztetik aggódó szülői. | 

Katonáók Gödöllőn. Egész kis revoluezió 
volt e h'» 22-én pántokon Gödöllőn, mely különö
sen Károli Erzsébet szállójában öltött nagyobb 
méreteket. Három tábornok 12 törzs és 8 főtiszt 
érkezeit 80 főnyi legénység kiiéro’ében telep föl
vételre, s egy napi itt tartózkodás ulán .'zo.nbalon 
elutaztak Budupostro.

Társas Kör. E czim alatt egyesület alakúit 
az elmúlt héten Rákosligelcn. Tagjai a legnsgyobb- 
ró-zt a szocziali'ta parthoz Lilozna':. Elnökül 
!ii<;gv:tla z'.oilák Szabó Endrét a „Néplap- és az 
,,l'stökös“ főszerkesz őj-d, ki azt készséggel cl is 
lo adia. A választmányt a bevalaszlollak Pásztor 
1 Ivánt a keresked'dmi banknak a Rákosligeli 

j t Jej ro kivezényelt pénzláruokát, Kiír.-elmer Jakab 
c.; Kis Adolf urakat az általános munkás Leleg- 

j s. g Ivzö dgy'et lilkárail is
Öngyilkosság. Takács Mihály az aszódi 

I v.'.suli au. más palya !’■'vigya.zój i vasárnap, o hó 
- 17 én hazamén I a szolgálatból mint rendesen 
I tenni szokta, s este 7 órakor padlásán felakasz- 

tol a m gat. ll 'z-a tartozói n? n vetlek észre vi- 
svlkedó-tn semmi gyanúsat s így nem is tudják 
tettének okát.- Valószínű rzo: b n, hogy a s or- 
g-.inr s I iv.H-dnokó; c-.dádi h.< .i vitték á halaiba.

Elfogott lók'. Ilévizgyirkön utóbbi időben 
napi r-ml- n •.o.l a lyuk ólak feltöréso és kifosz
tása. A jámbor bóbita-ok éjien u v tű itek el az 
ólakból, mim a Latul libák Ímerak s a galamb 
duezek l.u ’ó szárny s d. — A gsöikiek b bona- 
ság >t ke dt k már nini a dolgcklmii, mert hasz
talan állították lei a lőrék t: a furfangos göiénv, 
vagy róka s hogysem akart kézre kerülni és többé 
nem mén' tajara sem annak az (. leaa amelyből 
m.’.r egyizb n lopott. ' 
ráv lt» öl et a él t
Fér ne', ugyanis I llei 
csirke kol 
la sára 
in '„'akarta d smáhii. Négy l 
volt s i, y a tolvaj már i o n 
sz.jmfühH a z <li csendőr őrs 
kivafalla a m gsz^opent haj (do t, aki 
vo-e d', i. int i() t' iik lopási ismert be. 
vwj asszony Icdar ozla’talott.

H lyrolflazitás. A következő sorok 
kérettünk lé : ’1\ kinletcs szerkesztős, g 
döilö is Vidéke mu l vasárnapi szám; b ni 
la i lő lo..t tŰKsetro vomlk zólag az kő; 
ho, y gy- rmei c imre rázár

n iopo't. Végre azután a mait he en 
kot él t'. ’n a : 'g nyitjára, Hajdú 
■yanis I !'.<m érte Sápi Mari hévíz pyörki 
i, amii.t egy ük 8 zsákkal bukója púd 

ma-z ■< i z ott lev • baromfi állón ányl 
tyik már a zsákban 

taj’..dli:illil lettél. A 
; azután hamarosan 

nem ke- 
— A tol

lözléséro 
! A Gö- 

ii mV 
lölletutl

j .__ 'riíiin volna az ajtót, míg
inngaui lávcl vo:inm. Ivz csak ngy törléut, hogy 
ők in guk zá:ta\ ini gu' ra In.liili’ól az ajtót. |: i- 
dő:> az, a ki a f lügyi-i.-lili r-> volt |.iz.va, haza 
nicnl. Göliillí', 1'. 03. n á;.H í!3. Tisztelettel Z a.n- 
li eh Józ.si'f. kei ít. Iliiiiiii.ct e levél élteimében 
helyi'eigr.zi'.ju

Uj sdnifl’zgató Mittiay .léz r', n M gyár 
Szinh.i . vni i.ig a. n fővAros i«-t ii'.i I ro színigaz
gatói angedólyt nyert. E dolog ránk nésvo annyi
val bír liiilö: ősi bb érdekkel na rt Mirr.iy Józsi f 
egeik régi nriirn ija csalódj val együtt Bosnyö.iek 
Imi fV-'invörii villája i i van.

Botöras Rákwkoreszt.ron. A.-, nj liizsé.''nen 
a közül. Ion;ág egy csöppel sem áll jobb I: li.in, 
mint akkor áll .11, midőn még Csömörhöz tartózó l. 
Mn-t is cgyniá l érik benne u különféle kis«ebb 
rangú bűn eitek, s bűneset, k, bíiség 's munkát adván 
a czínki'tni e-endörörsnek. a melyhez larloznak. 
E hó ll'-án f. lörlék Halas:'. .I.'zsef laklrizál, inig 
ö távol v.ll, s li'iyis nappal, 10—1'2 óra közt 
teljes'11 kiriibollák. A e-endö ség a t.-llrsl Biivesik 
János csavargó vándor legény szemó'yében 
derítette ki, azonban az még ideje korán megugion 
ós lolai'lóz'alh’itó nőm vo'l. A nyomozás folyik.

Közgyűlés, Göd illő képvi-clö testületé a lió 
18 án d. ii. 3 óniker rendkívüli közgyűlést tart lt. 
A tárgysorozatnak azonban cm!; második pontja 
kerüli’liirgyaliis illái nz ilö.jáiói állásokra való 
kiio'ölés A Imi esi ozu'l dr. Ileiil r Ödön tb In- 

1 szo'gnbiró vezette. A jel i ósl a képviselő le-:ü . t 
I következő eg 'jutlo meg. A OféHyim'osn n-ra 
Ilit. Pék; Bnr.i I slván. .1 i brr András ós I mtér 

I István II Ki'jyimi állásra ; II.jk Niván, Nagy Imre 
i és Z orrr Bűin :i allásri.: Nagy Audrás,

Grál E i«i4 és Spi néi' l/.ráol, yatridrdG511 uy 
! Mihály Ihir.i Milmlv, Bcc-án János As/.üd.'c/.nrl: 

j lől eltek I. ebkmluick Pintér I lv.tr, Puhul ás 
‘Andr.-.s és Tóéi .lóz?; f 2-mik N szyothi Antal. 
Itoieli Mi<sa, és ll"tz Karoly. 3 mik léér Gyöigy, 
Rózsa l lvan é< Csombor János 4-nok Jainbc r 

I Józsi fMaluz l -tvan »s Károí Nándor 5 uek Laukó 
Samu, Pásztor István, Szeder J mosGjiak N’uuVy 
1-lvau ifj. Fódy Díván Dilivé. Lajos 7-nek Kará
csony Andi á -, Néim'lh András, Gáspár István 8-:mk

gödöllői kir. 
közönséget, 
csak 1903. 
szeptember

Nánásy András. Magyar Kázmér, Csala András, 
jelöltések lilán bizalmas értekezleten a biró 

szomélyóre való javnslaitétolro kerlo az elnök a 
c"o'i voltakat kik is. Dinnyés János, a mostani 
biró mellett Aduin Fie-onczet és Alborly Pált hoz
ták javnsbilba k’indid.V zió végett.

Az 5 és 50 forinto.ók vége. A 
tdihivalal ez utón is értesíti a nagy 
hogy az 5 és 50 fr'ns államjegyek 
augusztus 11 ig figvdla'iuk el. 1903.
I tül 1907. auguizim 81-ig ezon államjegyeket 
bj lehel cserélni az osztrák-magyar banknál 
azontúl értéktelenekké válunk 10, 100 és 1000 
frlos bankjegyekkel már ma is csak az osztrák 
magyar banknál lehet fizetni.

Dijnokl állás. A gödöllői ni. kir. adóhivatal
nál egy állandó dijnoki állási a van pályázat hir
detve. .Invadiibiiazas 2 kor. napidij.

KözséQ alakulás. Rákos-Szt-Mihály község 
szervezeti szabá'yn ndelote jóvá hagyatván junius 
27-én fórja megválasztani első képviselő teslü- 
1 lét, n oly 12 rendes és 3 póttagból fog állani. 
Az ünnepi közgyűlésén dr. Ileydoz Ödön járási 
Ib. föszmgabiró fog elnökölni.

Villanyvilágítás. A gödöllői közvilágítás ügyé
ben jelonlós fordulat állott be, a inennyiben a 
a Ziga. yal kötött szerződést nem hagyta jóvá a 
szakértői felülbirálat, hanem három pontjába lé- 
nv gi s eltérésüket javasol fölvenni s igy a szer- 

i zödés ügye legközelebb ismét községünk képvi- 
! st ló testületé elé kerül. (Leghelyesebb volna fel- 

bontani. Szedő.)
Technikusok Gödöllőn. Mint minden évben 

eddig,mo l h ki jönnek néhány napra a budapesti 
Joz.»6f műegyetem ha'gnlói Gödöllőre, földmérési 
gyakorlatokra. 1 0 ember összesen öt csopoilban 
jön ki az idén s az el.-ö 80 as csoport o hó 22-én 
már megérkezett nó;y napi itt tartózkodásra 
Liplay prorektors docenseik vezetése alatt.

Áldozó csütörtök A g idői öi rém. kalh. egy
ház proczotsióval, a ief. egyház pedig ünnepi 
isteni tisztelettel ünnepelte meg Krisztus urunk 
menybe menetelének emlék ünnepét. Mindkét egy
házban a hívők nagy tömeg i volt ré-.zt az isteni 
li-.zleleli n.

Pre biter választás. A gödöllői ref. egyház 
áldozó c ütörlö .<in vál szlolla meg ősz lelkésze ; 
(iönczy lh nö ur oköiJcto alatt egyházi hivatal
in k ót. Főgondnokká egyhangúlag Magyar Kázmér 
kir. Inni'elügYelö, gondnokká, Bécsány János, egy
ház. ’anácsosokka: So. ; Díván, ifj. Födy István, 
ifj. Körösi István, Pallér István, Nánásy István, 
Karácson István, Gáspár István, Kovács János ós 
Jámbor András. Póttagokul : Jáa bor József, Pá
linkás János és haj In István választatlak meg.

Juniális. A gödöllö besnyöi népkönyvtár egye
sület ju.iius 7-én d.j tekézéssel egybekötött junialist 
rendez Ti xner József irmy ficzánhoz czimzelt 
vend i, löjében. Belépti díj: szemólyjogy 1, család
jegy korona. Kezdete d. u. 4 órakor.

Erdő égés. G-ülörlökön, o hó 21-én d. u. 
1 órakor kigyulladt a Fáczános erdőben a fák- 
alatti avar s mintegy 100 négyszög méternyi te
rül’t leégett s csak a közeli vasúti állomásról a 
helyszínére sietett gyors segítségnek köszönhető, 
hogy nagyobb szerencsétlenség nem történt.

378.) tkvi l'.»03.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jái;i«il>lrds:ig mini tkvi hatóság 
közhirió teszi, h"gy a gö <1 ö I I ő i t a k a r <■ kp én z- 
t á r végrcliajtatúnak M ó s z a r o s .In zs (• f nyjo 
Ih-edán Anna végifhaitatá-t szenvedő elleni ftOO kor. töke
k. Actelés és jár. iránti végrehajtat íia.véhen a pe-lvi- 
d -ki kir. törv’iiyszék a gödöllői kir. j irá-ddrőság terüle-
l. 'n lévő í'iödölió községben fekvő a gödöllői IÍ)G3 sz.
tkvi bei. il.en .'lé-záros József és neje szül. Drcdan Anna 
j.,., ...i ni... A I I sor, IÖS.Í.4SH hrsz. 78U4H.H öi s/ánm
h.izbelvre az árveré-i K2(» kor.-han ezonnel ineuáll.ipi- 
n.tt ki'kiáltá-i árban elrendelte <•< hogy a leiinebl. m
j. löit ingatlan az 1!H.'3. é v I ni á j u s h ó 25-ik n ap- 
j .1 n ,| e. |<) o r a k o r ezen jbiróság helyiségeben iii< e- 

tartundó nyilvános árveré-en Illőkor, áron al<d oladatni 
n m fog s ha ezen összegnél magasabb igéről nem le
ninek, ih vételárban Horváth Sándor és nejj szillel. ! . 
Krakars Mária ni. ajánlatot tevők fognak vevőknek : 
kintetni. .

Árverezni s/án<b'k<»z<.k tartoznak az Ingatlan beesni m r 
vagyis k. 80 í készpénzbe . vngj az I88L (

•i_»^ áhan i.T/eti arfolvamimilszámitoli'■• az IbKl.évi n<>\■ o • 
bér hó l-éi. ;i333sz. a', le lt mázsámig) miiii-ieri rendelet f - 
bán kii'- oll «r. ;.'lekképe< ójókpapirhan a Kiküldött i.' 
leb.ii.i. av.iLV az 1 «sl <i > I. ■/. 170 paragrafusa . rn l i 
|,e|1 a bán .Ipótiznek a lé. ó-agmd elöleges elli-lv . /••■ 
kialliíoO -z.ibá y-zo-ü elismervényt atszolgaltatni.

Gödöllőn 11108. éprili- 17-én.
Kir. jbircsag min’ tkvi hatóság.
(p || ) Lukácsy s. k. kir. a

,\ n\.if (i>!\ani.-iii juniiH 3-l'il k' /'lve <lcl illán r> .'- 
dől fog l.ctcgekiK'k Gödöllő, Jagics vi.la.

|.\ \nsdtt gyalogú Gin) mellett I

|)i;. Ki-oininei: JósscP 

fot/orvos

I

I



jíjO”. májú ; 24.

Magyar általános kötanyag g y á r
ÜUI) '.l'i’.SI', VI, Hóriiy-U'e’.-I 1'1. szóin.

'r~
Szll.il gy ári árb in szülésznőknek a belügyininiszlei i 9.) h) 1902 

rendeletnek inegfjlel.1 hálmtás'uí k il, ellcnőrzökönvveket é» 
vekel; valamint a szülészeihez szükséges ö.-sícs kölanyagoknl <s mii 
sarukéi. ÁBJEGVZ. K II'GYI N

A cxr [P&Rtw

Követi cz«*n  felsorolt saját készítményt! jó minőségi! árúinknak 
árjegyzékét útloklnKsru ajánljuk.

1
2

dtb. bécsi piros paplan. . . 
. b- rdo t > . . . .
, Satiit Clmcltmir paplan . 
„ atlasz (’.iclnnir paplan . 
„ selyem atlasz .... 

részit vo'in ma ratz . . . .
. l'rin de nlik|ii« .... 
. szőr ................................
. szór ................................

I
I 
I

3 
X
1
3 . —..........
I szalinnzsAlt lotllzve.........................................
1 drb. Rezei sodrony Ágybetét...........................
1 . párnázott ruganyos inatratz...................
1 összeliajtliatú vaságy loitgcririi matrntznl . ■ 
1 ilih. flanel takaró . ’.........................................
I asztal. 2 ágyteritö .........................................

r> 
K
4
7 

10 
1 I

rn KO

H t'O

no

50
50
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REICH la. FIAI

liilnirouk, es. il Mr. literi szilllltk 
BUDAPEST, Vtl. kér., Lövölde-tér 2. szám.

Ajánlják legjobb minőségben gyártott Syphon- és gnseuse 
palscikckat legolcsóbb árak mellett és pedig:
1 Lidi tb. 200 drb. 16 IBCXlÜ sima, fehér v. világos kék (aqua 
marin) snnU Sy^bOCpallCXkOt talppal vagy talp nélkül: 52 koriul 
1 Lidi kb. 200 drb. c«eu»eptlacxkol itummigyOrtvel üveg
golyóval ellátva, fehér vagy világos kék (aquamarinl ulntl. 
magas vagy alacsony alak .......................... 52 koron

Ssáilitas 4 <■i..ig»liVt t-h értve, buiiapeeti pályaudvarig bér- 
mentve, késtpénsnietés ellenében'X*'#  seont.5 - 10 láda rendelés 
után .’>•'• rabatt Más nagyságúak ti különféle általunk törvényeden 
védett alakokat megf •l-.löen olrailn „állítunk. Préselt írások vagy 
ciégvésés.-krél vak is .-.z elkefiilésl öukölt'óget Mámitjuk. ellenben 
az alak éi ki -óért k - L ég nemstámlttatik HeiyegytOk meg. hogy 
megvÍMgált 'légkör nyortáso KypnoopaiMikniok Magynror-wg- 
bao csak tLx.ióklJCÍÜ UOivoUcu a mi gyárunkbólKererlietök be

NEUSTEm fOlöp |
hashajtó labdacsai

mit már evek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó cs oldószert ajánlati ik. nem gatoliak az emész
tést és teljesen ártalmatlanok. C/nkro/.olt külsejük 

végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pilulát tartalmazó doboz 30 flll., egy tekercs, mely 8 dobozt, ! 
tehát 120 pllulát tartalmaz, csak 2 kor. — 2 kor. 45 fii. előleget í 

beküldése után 1 tekercs portómentesen küldetik meg.
IO- Óvás I Utánzásoktól különösen óvakodjunk.*]

NEUSTEIN FÜLÖP J
.Szent Lipóthoz- Czim nett gyógyszertára p 

Wien, !., Plankongassc 6

.. ..
BDnSZlVATTYUK ES BORSZUROX! V,

vahimint nz összo pinezefJszerJési cz-kltek nevezoiest n ‘ ( 
Amerikai gu.r.mií ömlők, rézcsapok, bo lefijtö edenyek, 
mustszellözök. bormérök. Palaczkmoso, pahczktöltö 
dugaszoló es kup..koló gépek. Parafadugnlt, onkupa. 
kok, palaczkok. ®oooooooocco = oooo 

SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN,
VI., Eonciér-palola.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmcnt\e.

Vöröstnarty-'Album
■*<>•■•<>••••  higtjc'.i !

lS? ‘----- " ______ ‘
A Pesti Nipló, a me'y eldige'é az 

E'n'b-r rajedtáji, Arany Janót balladáit 
Zichy Mihá'y ilius ír icz óiv il, Ka'ona Jó- 
7^f báa ját, a Ilimftj A bum), a 
költők Albumát, tavaly a temek kivitelű 
Zichy Albuma slb. adta olvasóinak a 
k< nyvpÁie/.on á'lalán isiin f illünést kellő 
kiállításban, az idén eddigi kiadványait 
felülmúló fényűvel é< p napival a Vörös
marty MJully Albumo fogja olvasóinak 
karácsonyi ajándékul adni.

A Vörösmarty Album a Zichy-Album- 
nál is díszesebb kiállításban, nagy kvart 
alakban fog ni ‘gj 'lenni. Magában foglalja 
ra költő élet rajzát. Csongor és Tündét, Vö- 
üsm.irlynak »■ kedves drámai költeményét 

a Sri.-ti t V n csigány, Sxep ]lonkát és 
Vörösmarty-nnk legkiválóbb költői alkotá
sait; kiváló művészek eredeti ío tiné iyei- 
vei és rajzaival 20 műmolléklelben és 1 
számos szövegbe nyomott képpel és illu z-....................

1^)
Iráczióvnl, valóban remek kivitelű mű
in póknak egy része gyönyörű színnyomó u 
1 ’fz a milyen eddig alig jelent meg ma
gyar diszmübe.i. A Vörösmarty Albumot 
megszerezhetik mindazok, a kik a „Pisti 
N'plóra**.  a mely a legrégibb, legfűggel- 
1 mebb és cgjke a legelterjedtebb poli
tikai népi lapoknak, egy évre előfizetnek.

A kik u.o-t lépnek uz előfizetők so
rába és akár havonta is, de állandóan, 
legalább egy évig előfizetők maradnak, 
szintén megkapják a Vörösmarty Albumot 
Minden félreértés eikeiü’ése végeit meg
jegyezzük. hogy a kik a Zichy Albumot 
az 19 3. évre való előfizetős ahipjan, te
hát 19)8. éii njiuidókul kapták, azok a 
Vörösmaiy Albuma csuk úgy kapjak meg, 

ha újra cge-.z évre előfizetnek.

A Pesti N ;pr> előfizetési ára egész évre 23 
kor. fél évre 14 kor. negyedévre 7 kor. egy 
hóra I kor. 40 fill. Szerkesz'ősóg és kiadó
hivatal. Bpul, VI., Andrássy ut 21. ss.

íi: .‘tó-1

Új I Aranyozó^
tükör es MpkM'rtet, Mi>br*t,  

▼yágauitelt, templomcsillárt ittb. — E<y üveg ac»«tMl 
•O Itr., ’/» literes üveg írt i.GO, >/» litere*  nney ívű 3 tn. 
— Seert-ciikkek, gyermek játeksterek, hlstertAsi- áa 
ebédló aatlal-kellekek utazás- ea oetegapelántaM való 
tirgye^'elól nagy, képes árjegyzékét benne ütve kfttá 

KERTÉSZ TÓDOR Budipeit, IV, SrlitH t*r.

* í.
Szükséglete beszerzése előtt ne 

J mtíassza el
l| ittntott IF46.
—— Tcusky J. Fiai 
-ruha- és fohénicniück-gyárától 

Pozsony
f ■ speciális árjegyzéko’, mely

' líl'libllvl.l ('ZÓlHZI-Hb-ll 0—zpAllifou
----s kelengye költségvetéseket tsrt,-.l- 

>uuz, bérmonteson iiiogliuxntei.
Me Nehntó ezég I Pontos klszolgils I
• Jutányos siabott árak I f,

Kiváló munkai Jóanva^i
' -..I. , •L

Köhögési tea és hurút por
• a St. Oeorgi-gyöjyerertirból WJorr V/S 

WlmmergMse 33, Orvosi rendelőt szorlnt kó- 
szltvo. dötékonjl batáasal bír a lélegző szór- 
Vokr9, nyálkaoldó köhögési Ingor csökkontö. 
o retedtségot és (orok-oalklaiidozást mogsztln- 
totv Por ÖÖ kr„ a hots*  való tan 50 kr. Postai 
ssukllltés 80 kr. caomagoldal <11J porté nélkül, 
tepomagnál kövesebb nőm ktlldoilk. - Kérjük, 
« Bsent. György-féle gyógyszertár védjegyét 
flgynlombé-vennl, etet, lilrdotóst pedig kivágni 
*s megőrizni szlvoskodjók

-...mz Minden nap fr>as pörkölés = 

r> jó olcsó Ö
I kgr. pörkölt kávé ... ... I frt 85 kr. i 
* »» nyers tl ... I tl 68 f, I
Postacsomag 43 x kilo kávé porlómentesen küldetik.
RRÍÍI I RVili A (SZENES SÁNDOR UTÓDA) 
DflULL U I ULn Budapest, V., Nádor utoza 16.

Budapesti malomépifészet 
—■■■ és gépgyár 1 
POPVINECZ és Heisler 

BUDAPEST, VAczi-uf u/'l.
GYAftT: 

ÖENZIH MOTOROKAT' ÉS 
BENZIN LOKOMOBILOKAT 
izalepea vezénymüvel 2 505 lóerőig, 
képviselők kerestetnek.

fistik-, ksneze- és likkjyír
RAYER E.*t8T2
— Jéiiot flker««eg udvari 
1 lUfftr MlMiMMttlt

BWBAFCUT, v., vAozi-ot e5»aá«.

0EHMAL KÁROLY
kieárólag klttlnö külföldi gyártmányok 
raktára és köloaönaó-lntésnt - --------------

Budapest, IV., Kárdy-körut 20.

Lohr Mária
Csipke-, vegyészeti tisztító és müfestö Intézete 
BUDAPEST, Vili., BAHOSS UTCZA 85. sz. 
FIÚKOt: VI, Andrrtsty-ul !(>., Vili., József- 
kö'ul 2., IX., (Itl.itt-lór 9., V., Ilut'ininezad- 

n'czn 3, VI, Teréz körut 89.

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda

Szll.il

