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Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
Előfizetési árak:

F./»íz évre . . 12 kor Negyed évre 3 kor.
l<’ö| évre ... 6 „ | Egyes szám ára 30 fillér.

Bt'rinontetlcn leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nőin aduinak vissza.

Ébredjünk, haladjunk.*)
— Kere.kédalml, ipari é: gazdasági életünkből. —

Folytat is,
(111.) Neliós határvonalot vonni a köz

életben, hogy hol kezdődik a »nép, és 
hol végződik az ur« fogalma. Nálunk ez 
a mi speciális és nagyon is külön szerű 
viszonyainknál fogva kétszeresen az.

Azt mondanák sokan, hogy ez az el
különítés nem is helyes. E.jy kis városka 
társadalma mint Aszódon is annyira össze 
van nőve, annyira egymásra van utalva, 
hogy itt ezen elkülönítés már csak azért 
s in jogosu t, m rt részekre, kasztokra 
osztja azt.

Ha ezen eloszlást a véletlen okozná,
— föltétlenül aláírnám e véleményt, ez 
azonban nálunk nem úgy van. Annyi kü
lönféle foglalkozású egyén, mint városkánk
ban van, nincs talán az ország egy helyén 
sem ily kicsiny területen. — Már pedig 
ezek összevegyiilése volna nézetem szerint 
a széthúzás szükség képeni alapja, amely 
társadalmi téren rombolóbb hatású lenne 
és hal .dúsunkat jobban gátolná, mintha a 
különböző és egymáshoz nem illő el< mek 
már a priori távol állanak egymástól s ha
ladnak külön álva külön külön a maguk 
u’ján.

Nagy hiba azonban az, hogy az ily 
módon keletkezett két párt nem teszi ma
gáévá, vagy csak a legritkább esetben a

*) Előző közlemények megjelentek lapunk május 
24. és 81 lld sz*.  maiban.

T A K C Z A

15ogij ha íe tigtj szegeinél*  . .
Irta: Taksonyi József,

Hogyha te úgy szeretnél,
A mint én szeretlek,
Lakója, mely boldogabb,
Nt m von az egeknek.
Egész álló naphosszat
Az volna a gondom:
Hogyan tölti a kedvét
A kiesi galambom ?

Hcsptridáh kertjébe
Elmennék én érted

arany almát szednék, ha 
ügy tetszenek néked.
Tejbe vajba füröszlve,
Térden ringatnálak, 
ös^Bflopnám számodra 
Üdvét a világnak!

Te.ndladndl boldogabb
Tudom, hogy nem volna,
Itt feküdnél, virradnál
Ölelő karomba1. , • .
Irigyelne a csillag,
Mely odafönt reszket ....
Hogyha te úgy szeneinél,
A mint én szeretlek!

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

másik álláspontját, még ha meggyőződik is 
arról, hogy az helyesebb, mint az övé.

Nagy hiba az, hogy a földmives osz
tály még ma is féltékeny a kaputos osz
tályra. Féltő gondal kerüli és egy világért 
sem tenné meg bizalma mondaláriusává. 
Úgy tekinti az int. ligenliát, mintha közéje, 
törzs polgárság közé betolakodott ellenség 
volna, akinek rossz akaratáról már csak 
azért is meg van győződve, mert — pan
talló nadrágot visel. Akár csak a debre- 
czeni cívis: gyütt-mentnek nézi azt. Ter
mészetes azután hogy az ilyen „elemnek« 
a közügyek vezetésére befolyást engedni 
valóságos vélek volna s ebből kifolyólag 
mindent elkövet ellene a községi választá
soknál. E tekintetben még az iparos osz
tály szerencsésebb, ami helyzetéből követ
kezik, amennyiben gyakrabban érintkezvén 
azzal, inkább megtudja nyerni a bizalmát 
s így egy-két helyet biztosíthat magának a 
képviselő testületben, ha nem, a tanácsban. 
Már a kereskedő osztály kevésbé szerencsés, 
s a honoraliorokkal egyenlő kalap alá ke
rül a nép szemében.

Ez tehát — mint fentebb is említőm, 
— nem egészséges állapot, és sanálása, 
egyen értelmű lenne a városi tanácsban és 
képviselő testületben uralkodó kóros álla
potok sanállásával.

Kórosnak nevezem ezen állapotokat 
és pedig öntudattal teszem azt. Nem mintha 
azt akarnám ezzel mondani, hogy a kór 
tünetek magában a tanácsban és a közgyű
lési teremben uralkcdn.ik — bár meg va-

Az első bál.
— Eredet i tárczánk. — 

Irta : Sz. B.
Akkor még VIII. gimnazista voltam.
Akkor történt, hogy a mit én eddig c^ak a 

háziasszonyom szalonjában láttam, én is kaptam 
egy nmeghivó"t u „Protenstáns betegsególyezö 
egyesület" és a .Fuvola hang" dalárda együt
tesen tartandó juniálissal egybekötött tavaszi lái.cz- 
mulatságára.

Szivem nagyott dobbant! Valami kábult 
öröm és büszkeség fogott el annyira, hogy mikor 
latin irodalomtörténetből kellolt felelnem, Ciceró
ról teljes meggyőződéssel akartam bebizonyítani, 
hogy ö volt a hatalmas Róma legnagyobb táncz- 
mestero, a ki varázsfuvolyájával tanitolta Publius 
Valeriusnak és Marcus Antoniusnak — a bostoni. 
Pedig utóbb kiioritattem, hogy nőm ö volt, ha
nem Hannibál. Ezt meg is mondtam, óra után, 
a tanáromnak, a ki teljesen igazat adott és be
írta a noteszába a második négyest. így hát már 
erre foglalkozva voltam. De sebaj, annál jobban 
nőtt a tekintély az osztály társak elölt.

A bál junius G-án volt tartandó s ón a meg
hívót május lO-án kaptam. Oh, mily rettenetes 
hosszú idő volt ez. A háziasszonyomnak nem 
mertem megmondani, hogy bálba készülök, mert 
bezárta volna olőllom az ajtót. Do a legnagyobb 
baj az volt elöltem, hogy a mit a regény Írók 
igy írnak lo: .körülölelte karcsú derekát és hol 
dogan lejtettek együtt a mazurka andalító dal
lamára" ezt meg ón soha nőm próbáltam, még 
sohasom ölolem át sonkil andalítón és boldogan 
lejive. Istenem, hogy fogom én őzt mogeszkö- 
zölni? Mikor otthon a Kitin ur lánczolni tanított, 
még csak egy fél darab leány sem járt oda s 
neke n m’ndóg egy borbélylogény volt a párom 

Szerkesztöséu és kiadóhivatal: 
Aszódon, Grosz. S. papirkereskedésében.

1 lirdelósek:
egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tór Mr*  

i‘>0 fillér. Előfizetőinknek nagy aukedveaméiy.

gyök győződve, hogy ezt téve, sokaknak 
a véleményét fejezném ki, — hanem mert 
a közéletünkben felismerhető visszás álla
potok, társadalmi bajon, mint az általános 
elszegényedés, üzlet pangás, piaczi és vá
sári bajok, közegészségügyi, köziendészeti 
és közerkölcsiségi hanyatlás stb. szülő o- 
kául azt a vezetőséget kell tekintenem, a 
mely egyéni vagy bárminő más okokból 
elnézi azokat és nem fordít elég gondot 
megszüntetésére.

A kertész kötelessége a mellett, hogy 
jó magot vessen a termő földbe és egész
séges csemetét ültessen a gyom és a dudva 
kiirtása is, mert ellenkező cselben ültetvé
nyét ki öli a burján, ha elhatalmasodhatik.

Vagy nézzünk csak végig a városi 
közigazgatás körébe tartozó dolgokban. 
Kezdjük el a piacz terén. Mi az, mit ott 
látunk? hnens mennyiségű szemetet és pisz
kot. Vannak-e az olt eladás alá kerülő áruk 
és élelmi czikkek orvosilag esetről eselre 
megvizsgálva? Van-e piaczi ár szabályren
deletünk ?

Menjünk tovább. Miként van rendezve 
cseléd ügyünk? Meg van-e a nyilvántartás 
a csclédszerzők hatósági ellenőrzése? Hát 
a titkos és nyilvános prostitúció van-e 
kellőleg ellenőrizve s uz előbbi üldöztetik-e 
a törvény teljes szigorával?

Nem kicsinyes dolog ez kérem akkor, 
midőn — szégyenkezve irom ide, n a már 
oda jutottunk az e pontnál gy ikorlatlá fej
lődött szokás folytán, hogy fiatalságunk 90 
szá'aléka fertőzve van I Hát azon heliigy-

s tánczollam való karcsú derék és andalító zene 
nélkü’, a „Desi" dallamára, a mit este 8 órától 
10 óráig a tánezmester ur fütyült . . .

Végre kimentett zavaromból egy nagyszerű 
gondolat! Harmadnap osto a vacsoránál elkezd
tem halkan sóhajtozni s méla ábrándul néztem 
a háziasszonyom szemébe! Mikor tányért váltott 
úgy intéztem a dolgot, hogy meg simíthassam karját, 
a mikor pedig a vacsorát kellett megköszönnöm, 
kis kacsóját ogy fólperczig kezembe tartottam, 
három darab hosszú érzelomteljes és könnyes 
csókot nyomtam rá s azután kirohantam. Oh. 
mily nehezomro esett! Beleizzadtam, de hát vala
kinél csak el kell kezdeni s ügyetlen birka módra 
nem mehetek bálba! Másnap eslo újra kezdtem 
s nagyszerű! a médium bevált. Egy hét alatt ngy 
tudtam ölelni, mint a legügyesebb zsobmeL-ző, 
sőt andalítóan lejlellünk i«, de ón fütyültem . . 
Mindegy, én mehettem u bálba szabadon.

Végre eljött a nap — Hazulról kértem pém t 
fizikai jegyzetükre 5 frlot. kaptam 8-at, *.n-
csóré a házi asszonyom is csúsztatott a zsebembe 
kettő', — fekete ruhát, hikkazipöt, fehér gallírt 
l.eztyül a jóbarálok szívósén adlak, de azt kikö
tötték, hogy okvetlen elmondjam iziinór.i alatt 
hány pohár sört mellem meginni a latin taná
runk elölt, mórt az is olt lesz. Mindent megígér
tem és siettem a bálba.

A tánezterem fényessége elkábitolt ugyany- 
nyira, hogy egészen kiestem szelepemből, pedig 
előre leírtam magamnak, hogy mit hogyan logok 
mondani és csinálni, sőt egyik barátom ki is 
kérdezett bolölc, úgy tudtam, mint a karikacsapás. 
És itt egyszerre mindent oLlidtem, pedig olt 
volt u programinon a szerepem a zsebemben, do 
nem mortem elő venni, — csak akkor riadtam 
föl, a mikor egyszerre három lánczolo pár zuhant 
nőkéin és ón ogy pár bukfcnczel az egyik ősz- 
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m.ni't u re iil -i-. lről, ínelyszerint nyilvános 
helyeken ti os a nő kiszól;;.il.ij, — van-e 
renilör.-e-iinknel; luJoa.ása ? Me;;l irlalnal;-e 
pontosan a zárórák - :. a vasárnapi munka 
szünetről szóló törvény végieliajlalik-e? 
Hát az üjyuöki ti. n. al'.u-z ii y miként 
van nálunk kezelv ? ,\ ti.mikas e<apszéke- 
Ret piti ilft hit sva t ki ellet őrzi, mely 
ekbiti .ké;p li. j d enlei k n népyyiilések 
tartatnak s nv lyekhet ; z, l.o,.y minő italt 
mér: teljesen t. tulajilonos lelkit inereiére 
van bízva?

(l'olytaljuk.)

Vetúsek állása a gödöllői járásban
.l.tcii-;i .1; c-akncm minden egyes községéből 

beérkeztek : h.va-m.ikra levelezőink jelentései h 
mezőgazdasági amtpolckiu’, özek alapján közöljük j 
uz ulabbi részletes tudósítás!. Sajnos azonban, | 
hogy olyannyira összevegyül a jó híradással a 
rossz, hogy nem igen tudjuk az első pillanatban : 
a mérleg a jókedvünk, avagy félős várakozásunk 
Jelé billen-e.

Általában el lehet mondani, hogy a vego- 
táczió tűrhetően haladt az eső hatása alatt s a 
vetésik áilása. úgy az ősziekben, mint a tava
sziakban kielégítő.

Az őszi búzavelősek tüihotoek a későiek 
azonban i..igyon s<<k helyütt foltosak, ritkák s 
bizony ga . v. gyom is van bennük; a koraiak 
legmigyul/ i i/t szépen bukrosodtak.

Az < -. rozs es n kétszeres fejlődésére r 
mostani id . u < ; prn nem kedvező, mert egyes 
he veken i it . i; i i óinkban a levegő lehűlése foly-
tan állunck dir \ .'in. Az ö ruszvetes átlag nem
kielégítő, s . k l.ö te a gy< ige, ritka és a foltos.
Külön'is en I) d • : / z ó d ós K a r t a 1
környékén.

' Az ó a j •; núnv’ I.elven — igy K o -
r oszt u o n, I’ 0 c z len — már a kalá- ’
k/rit is k,.: inita ; a tavas? . neh.)' már szárba hajt
Ca jól b.j. • > HíÍLX Igaz iu ■ •■!!. hüjjy a gaz meg
a gyom . > mely 1 elu n L: rjánzik,. meg is kielégi-
• mk Iá » a v

A • ' i l.’b n nagyon javult. A
V'-tU-i k : .ar Luk l'.t-ült ugyan a
gyom és < . .i i.’á a t rgek fs róva; ok
pusztít; n :
!ul tolr.-l \ ’d ■ ■ ‘

’.Euiái által ez el! m is siker-

A tu ri 1 ere az utóbbi (aő/ések
nagyon j i • .utiy .. Í!;i:<i:t. ik, azonban a mull heti
l..Py cs de • k-r.i egynémely helyen újra
kell Vt !;;i. Z < ’iJig vei' s kifagyott. A lun-
geri el i. ipil.U; inár mc ginduit.

A ke ti V'l. menyek majdnem mindenütt na-
gyón s/ope ' gyű púdnak. néhol ugyan a múlt
heti hüvói id ) in garott

A k' ni i i és a borsó n ár virágzik. A
lonca nagy fejlődik. A kápasztál még
nm; . / ti ■ . «•» a inul boti nagy esőzések fo|y-
1 n. kii : ; ■ í T u r a vidékén szép eredmény
vArh On. A rgek és a rovarok némely helyen
i:ar.' <•' l.'-.alt n i<>d, bolha

lóph.i v • f.jcmot. ügy Iá Szik, hogy egy
pár ; . . I . só lelt ram, nn rt az egyik
oda i « udvariasan felszólított: Ura
sé;’> t.ti!./•.;j11 ? „I.cii! —Szabad kérnem I
O.i I 1 > .én mér loghdkozvi vagyok — fe
lelt o d<> talán v; lamclyik hő gyet lenno szi
ves felkérni !

l/i I ma! Ak\ r jatolt eszembe, hogy nem 
Kiéin ur tú'.r 1-' • i.'.ib m sHgyok. De mar akkor 
olt voltam y i \ ni L ány előli. A novemot aüg 
tudtam k.h i. -g i. a I <ánynak kezet csókoltam, a 
mamájának pedig eiövml ;!t akartam ölelni a dó
rokat, úgy, a mint < ! hon tanultam, csík a sze
replő személyek-t !«’■.<• /'.ettem össze. Az isteni 
leány aztán fc v tűt. hogy a mamája nem 
tánc/ ■ !, i; a la a kőszvó.iyei, do ö egészséges 
ós ha >zai. I i'.oiii v n. ö ojön velem tánczolni.

Ez im gme lett, Lifsankint visszatéri .hig
gadtságom, sut a betanult szerepem is eszembe 
jutott! Al.l.or a.ml.m h j-á! Egy egész ivet tele- 
irtani, de a«l u'm ei i< mondtam, úgy, hogy
miro a w.i / i-. ■ ; vsgv hit. akkorra én is ki
vágtam a ,.• i.w i-j kai" ós n.o-1 édes nngysád, 
fogadja > . n in ■ j .|. ;t érzelmeinek hevét
kiöntésé'- v , \ <■ lo a lá'igonló tüzének
ol'h .tat .ii ni - niptha folyamával, mert én önt 
az c< ó p.ll -i : u.vg?zeieiivm. Azután kezdtem 
gondolkozni, b ha véletlenül az a r> n loxő 
udvarul ságból eljött volna v- leni tánczolni, ugyan 
mit »zőlt volna, h.t neki ugyan ezeket el nond am 
volna.

A leány azonban meg volt halza. Valószi- 
nüleg ö i- először volt l»á hím. Attól f gva csak 
velem akart tánczolni. E: p-dig rám nézve volt 
k-’lle i’ilep, n.crt n mán áu. 1: vét a lánya szá
main egy Icrjn'ió.lj»», a iniéi’l selmgy sem akarta 
hogy Liliké velem tánczoljon I

A korai burgonya a fagyok és darok miatt 
károsodott. a későbbi azonban o’óg szépen fejlődik.

A czukorrép’i kapálása f liyamalb n v.vn, a 
férgek ó? rovarok pusztítása s a figy miatt né
mely helyen újra vetették, v I ni int * t «ki-nnány- 
répát is imóy különben általában j >1 indul.

A S/.i'ló.vbmi a mű t hetek bid g j r.oa i l- 
olt nagyobb károkat okozott ós a jégeső is n igyon 
ártó l a venyigéknek. A szőllőket k d bibim járás 
szerte kapálják és permetezik néhol már kő 
tözik is.

A mca’vrséges takarmányt kai inindonfdó 
kas ajak mar s az eredmény kielégítő, bubái-né
hol a ?ok tsö rontott a kval tá on. A réti fűnek 
az esőzések nagyon használtuk, már ineglohelőien 
sűrűnk és magasuk.

A gyümölcsfák termés ki álásai sajnos — ked
vezőtlenek. kiváltkép a hol u tavaszi figy tönkre 
lelte a gyümölcsfákul:

Látjuk tehát ebből a kimutatásból, hegy a 
termési kilátások nem épp olyanok, n melyek 
miatt már most bu'ulásnak kell adni a fejűnket, 
de viszont nem szabad optimistáknak som len
nünk, mert biz azok nőm va’ami fénycsők.

Szörény, közép termés várható !

H 1 R E K ____
A király nem jön Gödöllőre. Másfél eszten

deje, hogy Ö felsége a király nem töltő t Gödö - 
iön hosszabb időt. E hosszú idő a legnagyobb 
optimistákat is meggyőzhette arró1, hogy a távol
maradás nem a véletlen következménye, a mint 
azt esetről esetre a lapokban olvassuk, a melyek 
időnként közlik Ó felsége Magyarországon való 
tartózkodásának bemondott program injába azt is, 
hogy Gödöllőn is fog tartózkodni. Tormószeto-, 
hogy e dolgok Gödöllőn élénk megboizélés tár
gyát képezik. Már hosszabb idő óta s különféle 
okokat keresnek az iránt kutahái, hogy: miért 
nem jön ö felsége Göbőllőre? Mint teljesen meg
bízható forrásból értesülünk, enn*k  egyedüli oka 
az, hogy a budai királyi palota fölépült s móo 
teivel és czólszerü berendezésével Ó felségének 
és udvartartásának sokkal nagyobb kónyelmol 
nyújt, mint Gödöllő, a mellett fekvése is sokkal 
nyugalmasabb, mint a gödöllői k istó'yé.

Személyi hírek. Gallé Aulai cs. kir. udvari 
várkapitány az idei nyarat Gödöllőn fogja lő.lőni 
s már megérkezett, családjával együtt.

Dr. Ssalay Süniül gödöllői kir. közjegyző 
ho ..-ziibb fiirdözésro Abáziába utazott.

Lipcsnj Oltó nyug, gödöllői posta mester — 
mint részvéttel értesülünk — súlyos bot-gan fek
szik Budán, a Szt. János kórházban. Az álta
lános tiszteletnek örvendő öreg ur vége gyengü- 
lósben van s igy alig lesz már megmenthető az 
éleinek.

Áthelyezés. Trsztyánszky Kálmán kir. járás
bírósági végrehajtót az igazságügy miniszter ha
sonló minőségben, saját kéreliné o a budapesti 
V. kér- kir. járásb rósághoz helyezte át. A távozó 
hivatalnok köztiszteletben álló polgára volt Gödöl
lőnek és kedvelt tagja a társaságnak s igy távo
zását általánosan sajnáljuk, bár előléptetéséhez 
melegen gratulálunk.

Hymen. Jónása Ármin, Jónás-. Jakab gödöl
lői e’ökslö iparos fia e hó 14-én délután 4 óra-

Mikor hatodszor hajoltam meg Liliké olölt, 
a mama azt mondá : Oh uram, legyen szives ogy 
kissé várni, Liliké úgy ki van fáradva, szegény 
alig hir lihegni, még megbetegszik. — Ugye meg- 
beleg'Z’l, kis leányom? — Nem, mama! — No, 
csak lialipHgs, kis bogaram, ilyon bohó észszel 
nem tudod felfogni, milyen bajod lehet, halálra 
tánozoh d magad

Udvariasan felre álltam a mama egy intó- 
s ’re s észrovóllo .ül hátuk mögé kerüliom s mit 
kell hallanom, mit mond a mama Lilikének :

— To Lili, ha még egyszer elmész azzal a 
tacskóval tánczolni nagyon kikapsz, apádnak po- 
dig meg mondom s attól többet is várh-tsz,

A diiii fellángolt bennem s egy hulalmas 
görcsös köszvényt kívánva a kegyetlen nuiina 
nyolvóro, azért is felkértem Lilikét. Oh mily hol 
dog voltam én olt a tanezterembon ! Szerettem 
volna, ha Liliko meleg limonádévá vált volna, hogy 
szürcsölgethettem volna kéjjel a noldogan.

A boldogságnak azonban vége szaltndl: A 
mamának nem jött köszvény a nyelvére, hanoin 
összepakolt ós Lilikét olvitle haza, de hogy bosszú
ját kilöltso rajtam, nálam hagyta a tuhalári ezé- 
dulát, amit én bánatosan ki is fizettem.

D'i Liliko ehávoztával kosiéin szerepemből. 
— így lá'szlk, hogy csak ö tartotta bennem a 
lelket. ‘— Podig még csak egy óra voll! Mit csi
náljak? Két hvti tmulósom eredményét nem akar
tam kihasználatlanul h gyni. Oda mentőm ogy 
űrkor, akinek ogy kis világoskék táblácska voll a 
mellén o felirattal .fuvolahang4. Már akkor no n 
igen voltam vo'o tisztában, hogy mit csinálok, 
hát mAgszólitollnm : .Kérem fuvo'ahang ur legyen 
szives itt a hö gyök közölt valakinek bemül tini!" 
A Euvolahang rám nézett s aztán bosszul állt 
rajtam. Bemutatott egy hatalmas tern eltel ékes
kedő leánynak, kin’k ha mosolygott — u szája u 

kor esküszik örök hűséget Jónás Gi'.olla kisn-z. 
szonyna'-, Jónás Jakab budapesti lakos bájos 
leányának Budapoalcn, a dohány-utezai izraelita 
leinpl )mban.

A Gizella fürdő megnyitása. A gödöllői Gi
zella fürdő f. évi június 4-én megnyílt. A ImJ," 
késedéin) es megnyitás-ál nem annyira a kedve ötlcn 
időjárás, hanoin azon körülmény idézte elő, 1; >gyaz 
uszod i ez évben jelentékeny átalakilásokcn ment 
keresztül. Az uszoda medre alatt felfakadó f mr^-ok 
ugyanis a modenczo falazatát mindig feltörték s a 
fürdőzökink alkalmatlan voll a réteges medvneze 
fenék. Ezon mizériát a tulajdonos megszüntette 
az uszoda fonekéne’c alagcsövezóso által. Jelenté
keny újítás továbbá, hogy a fürdö-lu ajdonos n 
llákos-patak vizét igen olmés szerkezetű kószü'ík- 
kol úgy vezoti az uszodába, hogy abban a több
szörösen megszűrt víz állandóan folyni fog, mi ci
tál elérőiéit az a ezél, hogy az uszodában a viz 
feltétlenül tiszta legyen, mivel az folytonosan vál
tozik. Az árak, — ezen költséges átalakítások 
daczára a régiek maradtak.

Bosszú. Alveisz Mihály elváltán ól feleségé
től, Klóin Zzenilöl Bakos Sz'Mihályon Alveisz 
szerelte nejét é^ épen fólúkony termés/ota okozta, 
hogy kénytelen volt a nö elválni tö'e. A múlt 
szerdái) u :u’án A'.vois: macához vette két sógo
rát: K őin Mórt és Kiéin Eerenczol hogy meglá
togassák a feleségét kiről már sok mindent bu
széit a p’.et. k-.i s épen ezért arra akarták rábírni, 
h jgy béküljön ki férjé-cl menjen hozzá vissza. 
A menyecskét azonban nőm szomorkodva, hanem 
Ko/sán Vincze társaságában találták, ami annyira 
fjingerello a két testvért s a különben is hara
gos férjet, hogy az asszonyt és Koz-ánt is ala
posan olverték. A véres verekodés zajára össze 
futó szomszédok választották csak szél a küzdő 
feleket. Az csalnék folytatása a büntető bíróság 
előtt fog kövelki zni.

A rákoskerosztu i ipartestülot. Alig van 
község járásunk terü'etűn, mely aránylag rövid 
idő alatt annyit haladt volna, mint Ráko keroszlur. 
E gyors haladásnak szükségképeni kövétkezménye 
az, hogy több oly intézménye hiányzik meg, 
a-nire okvetlen szüksége van és aminek hiú íyat 
polgársága napról napra mindjobban érzi. Egy 
ilyen az ipartestülot szervezése ós felálilása is. 
A bjlü/ytniniizier ez évi márczius 26 án l e t 
19G64 számú rendMotcvel elreadollo az iparlestül’t 
megalakítását, s niég in>i napig sincs Káxosl e- 
reszturon ipartestület. Nem firtatjuk: kit toriul a 
mulasztás oz ügyben, azt azonban kijelentjük, hogy 
bslölo Rákoskeresztúr nagyszámú ip >ros polgái^á- 
gára már ez ideig is sok kár és I ellenie!len*ój  
háramlóit. Ajáljuk ez ügyel a köz-rég elöljáróságá
nak szives íigyelmrbo.

Jönnek a nyaralók. Kezdünk belépni a szo- 
zonba s igy — daczára annak, l.ogy ez ideig az 
időjárás i-om nagyon kedvezett a i.yaralá-n->k, 
folytonos hidog és erős idő lévén, napról n ipru 
érkoznek ki a nyaralók. Péczel Rákoi Szt.-Mihá'y 
Rákoskere zlur mái' hetek óla benépesült Gödöllőre, 
Besnyőre még most költöznek. Az öreg hegy mű
vész o-aládai is nagy részt kint vannak már. így 
Ziluhyék, Kafkáék, Somlóék. A Paulai család mint 
értesülünk a jövő hét folyamán fog kijönni. Mig 
Fenyvesy Emil luguto!só divatu és mindig ch’gán- 

I san vasalt pantallóit és gilelljcit már e hó én is 
I láttuk diadalmassn felvonulni G"> l«>!iö gava 1-r vi- 

füléhez járt vizitbe. Mit csináljak? — dvitleni 
tánczolni. — Mire kétszer körülmentünk akkora 
az én karomban volt görcsös köszvé.iy, do a: ö 
lakkezipőjénok sem voll orra. — Mégis hogy «zi- 
vólyosen távozzak, egy bókkal akartam elbúcsúzni, 
do mivel sehogysem jutott eszembe a zerge tzó, 
azt találtam neki mondani! Nngysád oly kecsesen 
lánczol mint egy zebra.

Puff! a lány sírva fakadt, mire oda jö l az 
npjt, aki nem volt más, mint az ón latin tanárom, 
szépen fülemen fogoB, kivezetett a teremből, do 
ulközbon megmagyarázta, hogy a zebra a szamár
hoz nagyon közel rokon állat, do ogyolöro soroz
zam csak magamat a családjukba.

Ez több volt mint a mennyit elhullattam 
volna. A szivem is fájt, a fülem is fajt. Kimen
tem az étterembe, megittam tiz pohár íöri, nini 
nekem belelte az ajtót s miután henezegni kezd
tem. a vendéglős kitett az ajtón. Szcroncsóro 
ott állt egy rendőr, nkirok tiniért huzavezelelt 
hálából elmondtam a Liliké iránt érzeti s> •relmc- 
mel s neki adtam a programmom kéziratát is. — 
Lágyon vele boldog.

Ihumadnap kapok helyből egy levelet. — 
Kibontom, benne az ón kéziratom s hozzá Lili
kének ogy pár sornyi írása : Bála ur, maga be
csapott, maga egy r-aló, szétszakította a sziveinot, 
tőnkre lelte ábrándj limnt, vorje n.ag az Ámor 
nyila.

Hát a rendőr uz ö apja volt/
Tcss.'-k, íz az ón olf.ö I álom törten‘lo.



3.1903. Tinim 7._____________

íágában. — Kint nyárul különben már Gödöllőn 
Magyar Kázmér a földmivos iskolák kir. tan
felügyelője Bródy Zsigmond lapszerkesztő föitndi 
házi tag ós még számos előkelőség.

Templomügy. E hó 4-én fogadta Vlasics 
Gyula vallásügyiminisler a rákosligeti monstre kül
döttséget moly a Rákosligoton épitondö ró.n. kalh. 
templom ügyében járt nálam Broilfeld Alajos, mint 
a küldöttség vezetője lendületes beszédében elö- 
adlá a minislernek az ügy lényegét ós egyben 
fel is kérte a védnökség elfogadására. —A niiuis- 
ter a küldöttséget a legszivólyosebben fogadta — 
behatóan tudakozódott mindenről és kilátásba 
helyezte a védnökség elfogadását és azzal bocsá
totta cl a küldöttséget, hogy elhatározásáról majd 
irásbelileg fogja a templom építés vezetőségét 
érlositeni.

Jirá3unk sz3nzáczióji. Csütörtökön — • hó 
4-én — a fővárosi rendőrség egész rihilliót csi
nált Rákos Gs.iba és Pénzel környékén, a 98,000 
koronás posta tolvajt, Miesinay Mihályt keresvén. 
A rendőrségnek ugyanis azt jelentették Rákos- 
Keresztül ró1, hogy Micsinait arra lállá-k inone 
leülni. Kát v-su'i iilkaln,ázott este felé Rákos
ijába cs Pfc -el közölt lévő vasúti sínek mentén 
egy siető muul<ásferma embert látott haladni 
nehéz teherrel a vállán, s szóbi elegyedtek vele, 
A siető ember azt mondotta, hogy Pestről jön s 
munkát megy körömi. Az éjszakát, úgymond, az 
állomál közelében tölti s reggel jelentkezni fog 
az Allomásfőnöknél, hogy alkalmazza valainolyes 
szolgá'alra. A két vasúti alkalmazott úgy találta, 
hogy az idegenre teljesen ráillik a Micsinai sze
mé yloirása. De ez csak ál kor játolt eszükbe, a 
mikor a síotö ember már rnossae járt. Jelentést 
tettek azért tapasztalásukról az állomásfőnöknek, 
a ki nyomban táviratozott a főkapitányságra. 
Pavlik kapitány és egy postatiszt, a ki ismeri 
Micsinait, automobilon négy deteklivvol kirobog
tak Pécseire liogv elérjék s elfogják a Micsinai- 
nak vélt embert. Krec-áuyi kapitány is kiment 
tiz detektivvel R’< • >C abá’a. hogy részt vegyon 
a kutatásban. A td-nij ko/sist azonban nem sike
rült elfogniok.

A koronázdi évfordulója. E hó 8-án a ko
ronázás évfordulóján a gödöllői lóm. kalh. temp
lomban hálaadó ünnepi istenilisztelot lesz, melyen 
dr. Pruzsit!*.zky  József apát plébános személyesen 
fog celebrálni. Az é.mekkart Szvoboda Ignácz kan
tor ós fölaniló vezeti.

Áthelyezés, a pest vidéki kir. pénzügyigazga- 
ló«ág Fiílöp Kálmán szatmári kir. adóhivatali 
ideiglenes m'nőségü dijnokot a gödöllői kir. adó
hivatalhoz állandó m nöeégbon dijnokká nevezte ki.

Miként terjed a Járvány? Ikladon, Kartalon 
és Domonyban nagy skarlát járvány dühöng. E 
községek azok, mo'yelc Gödöllő és Aszód piaczát 
élelmi czikkekkel (‘Háljak. Teszik pedig ezt aka
dálytalanul még ma is, daczára annak, hogy már 
hetek óla fertőzve vannak az említett betegségek 
Altul s igy természetes, hogy ma már Gödöllő és 
Aszód piacza is fertőzve van. Mindkét helyen for
dultak már elő megbetogodósek s igy felhívjuk a 
hatóság figyelmét e felelte fontos dologra, elvár
ván a szükséges intézkedések azonnali megtételét.

Városi közgyűlés. .Gödöllő képviselő testü
leté pénteken, e hó 5 én közgyűlést tartott, mely
nek tárgysorozatába több jelentős ügy volt fel
véve. így Zi,irány Zol.an ajánlata Gödöllő villany 
világitásári. N\ir. L jós indítványára ennek tár
gyalása cj hal is/l l ó i, lekinlettel a villanyvilágítás 
folytonos lejlöd-’s r.‘. /\ gödöllői utczai járdák 
burkolására né ve « h < tr ..t lőtt árlejtés hirde
tése. Zári ir.’sb 4i I j.in.' tl f. hó 25-ig adandó be, 
Azután dr. Rost nfeld Sándor felszólalása után 8 
tagú küldöll.ség választatott a járdákhoz szükséges 
150,000 korona kölcsön megszerzésére. Beválasz
tattak Polliéi*  Lajos, lovag A-bólh Jenő és Nyiry 
Lajos. N (gyobb vitát | rovokált a Ferencz-Jóxssf- 
tér parkírozást ügye. 21 szóval 6 ellen elhatároz
tatott, hegy a terel a község nem engedi át par
kírozás végett a minisztériumnak.

A jegyzői kar mozgalma. A pestvármegyei 
jegyzők a mugánmunkálalok díjtáblázatának meg
állapítás*  tárgyában emlékiratot icijeszteltek a 
vármegye törvényhatóságához, melyben kifejtik a 
jelenlegi helyzet tarthatatlanságát. Üdvözöljük e 
mozgalmat, melytől biztos sikert is várunk te
kintve, hogy unn k él n Szegedi Albert, az érte
kezlet agiiis elnöke Jamriska Lajos, mint jegyző 
és Bilskev Gyula, L hoczky Lajos, Nagy György, 
Rusvay Coliért és Székely Lajos közs. jegyzők 
állanak.

Betörés ery közi égházán. Bagón e hó 4-én 
éjjel J0 és 11 < ia közt a községházái feltörték. 
A betörik ngy l a öllek a hivatalos helyiségbe, 
hegy u foljo-t rol nyitó ajtót álkulcscsal kinyi
tották s a jcgvzöi < ' anyakönyvvozelöi irodákban 
nz összes iró ifiókjait feltörték és kifor
gatták, i zol bí.n . ; < ni hil néhány korona értékű 
posta bélyegen c. 8 ’ tionn 13 fillér készpénzen 
kívül egyebei m*m  h::á lak. Ihncii a községi pénz
tál b.i me.nl’k, a ' 1 t.-.ónban a Wertheim-szek
rényt nem l>ir!ák felnyitni. Má-nttp Neumann 
Géza kr.'esk. défébo tői ok lm, do olt is pech- 
jük volt, m .1 a k:t>s.ál üreseo találták s csak 

nehány üveg pálinkát és ogy csomag kurta szivart 
vittek magukkal. A nyomozás ez ügyben ez ideig 
eredményre nem vezetett.

Gyiíkosiágl kísérlet. Lipták Pál aszódi lakos 
o hó 3-án rosszul lelt és az orvos nála mérge
zési tüneteket konstatált. A tett elkövetésével 
Lipták ellenségét, Vitovszky Forencz téglavető 
mustért gyanúsítja, a ki szobán tagadja a tettet 
A bűnjel egy része megtaláltatok s az eset föl- 
jelentett az ügváczsrtgnól.

CSARNOK.

Tünemények.
— Irta : L U C Z I A N. —

Minduntalan hallom, hogy itt is, olt is föl
fedeztek egy énekbeli tüneményt. Megtörtént, hogy 
valaki as utczán állott inog, hogy átszollomülten 
olrebeghosse :

— Barátom, micsoda hangja van a Rólhné 
leányának . . , Fonómén.

Átlagosan számítva minden második utczá- 
ban akad 6 u^que : 7 ilyen fenoniéa. A kik hal
lották, azok osküsznek ion.

— Valóságos Patti! Trilla királynő! ügy 
éneke1, mint egy isten!

A 8zinéíziskolai fonotnénekről nem is szólok. 
Ott a ionomén járványosán, rajokban lép fél. 
Logaritmusok nélkül meg som merném kisérleni, 
hogy kiszámítsam, hány fonomént rejlenek a 
nyilvánossági joggal és a nélkül kombinált színész
iskolák.

Mindig csodálkoztunk, hogy az Opera nőm 
foglalja le őket karhatalommal, ügy látszik, olt 
nem értenek az énekléshez

De az bizonyos, hogy valamennyinek fényes 
művészi jövőt jósoltunk. És joggal. A fenomen 
ritka madár, különösen, ha csalogány. Voltak 
csalogányok, kik milliókat csalogattak ki a közön
ség zsebéből. A külföld bámulatosan fizet.

Számítsunk egy kissé. Tegyük fel, hogy 1030 
fcnoment volnánk képesok a külföldnek szállítani 
tegyük fel, hogy mindegyik csak ogy szerény mil
liót énekel öcsze. Ezer millió, az egy milliá’d. 
Egy kerek milliárd a válságos gazdasági viszonyok 
közölt neincjak kerek, do csinos össze g is. Azzal 
lőhetne kezdeni valamit.

Fájdulom, ennek a számításnak akad egy 
kis hibája. A/.t tapasztalom ugyanis, hogy a főnö
mének következetesen eltűnnek. Egy ideig csodás 
mesés dolgokat hallunk róluk, azután beálltnak 
telefonos kisasszonyuknak, vagy férjhez mennek 
az első becsületes mester emberhez. A legtöbb 
ilyen nyom nélkül kallódik el.

Évok után is kérdezik :
— Mi lett Veisz Julcsáből ?
— A kinek oly fenomenális koloraturája volt ? 
Senki sem tudja. Csak nem sikkasztják ol 

azokat a Veisz Julcxákat, u kiknek olyan feno
menális koloralurájuk van.

Megvallom, ez a gondolat sokszor nyugta
lanított. Már azzal a gondolattal is foglalkoztam, 
hogy fel kollene hívni az ügyészség figyelmét erre 
a gyanús jelenségre. Elvégre a fenomón közkincs 
■ a ki azt clsikkasztj az a hivatali sikkasztás 
bűntettét követi el. Ez a deliktum podig hivatal
ból üldözendő.

Igenis, gondoltam, tudnunk kell, hogy hová 
lesznek az énekbeli főnömének.

Nos, megtudtam. A minap a házigazdám egy 
öieg zenopuodagogtB felvilágosított.

— Mit nevez ön fenoménnek? — kéidozto 
tőlem.

— Nos, hát azt, a kinek bámulatos magas 
hangja . . .

— Magas hang, az suviksz.
— Suviksz ? Hál a kinek csodás mély 

hangja . . .
— Mély hang, az smirkász.
— Már engedjen mag . . .
A vén bangjegybrigadéros hallgatás dirigált.
—• Jegyezze meg magának. — mondotta 

recsegő kreszcsendóval, hogy olyan ezer és ezer 
akad, a kinek remek magas és bámulatos mély 
hangja van, de az énekben nem ez dönt. Az 
énekhez első sorban középhangok kellenek. Szép, 
egészséges középhangok, érti? Az a ritka-ág, az 
a fenomón, érti *?  Az az egy-két magas vagy mély 
hang csak a zsurokon imponál, ha a buíTct elég 
változatos. Érti ?

Kezdtem érteni. Csakugyan különös, hogy a 
középhangokra soha sem gondolunk, mikor leno- 
ménekel kroá'uuk. Olyan kicsinyesnek tetszenék, 
ha egy érmktuhclság méltatását igy kezdenénk: 
nagyon szép középhangjai vannak. Senki sem hinné 
hogy az nem középszerűség.

Ped:g úgy látszik, van valami a középhan
gokban Mindenesetre jó lesz óvatosnak lenni s 
szabadon Tompá után igy szólani a fonomónékhoz : 
— Fiaim, csuk énekeljetek, — ha tudniillik jó 
közép hangotok van. . . .

Msghökölve néztünk egymásra. A házigazda 
homlokát törölte. Azóta ogyikünk sem mutatott 
! ajlundóságo'. diák-hösletlekul elboszólni.

Elvégre ezt nem lehet lu lici'álni.

NYI LT-TEIC)

Dt?. Kpommei: Jóxscí?
ftxjori'os

rendel Gödöllőn JoK'ies villában (a ra- 
snti (/yalogjávő mellett) naponta délu
tán 3—i'tnnep és vasárnapokon is. •

___________________________________________________________
1 

•) E rovatban kőzlöttekórt nőm vállal felelőséget 
a szerkosztő-ég.

V. ö'o számhoz 1903. 1903. vgrh. 437 sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen - 
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíró
ság 1903. V. 5 számú végzéséről Sürgőt h 
Miksa sümegi lakos, ügyvéd állni képviselt 
S ü m e g i Né p b a n k vógrohajluló részéro 
S c h u 1 1 o r Béla és nőj o munkás (itt
honi lakos végrehajtást szenvedetlek ellen 1000 
korona lökő kövolelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen
vedetteknél lefoglalt ós 2248 kor-ra becsült ingó
ságokra, a fent idézett gödöllői kir. járásbíróság 
fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén 
annak Pártos Lajos 151 kor, Ilanpl Araold 192 
kor, Farkas Toslvórek 103 kor, Sidlauer D. ezég 
201 kor, Deulsch József l.-né 150 kor. ós a többi 
folülfoglnltatók kövotoléso erejéig is, a mennyiben 
azok lörvényos zálogjogot nyortek volna, végrehajtást 
szenvedetlek I a kásán R á k o s k e r o s z t u r o n 
a Munlíás’Otlhonban loor.dő megtartá
sára határidőül 1903. évi j u n i u s hó 12. 
n a p j á n a k d. u. ’/jl órája tüzelik ki, a mi
kor a biróilag lefoglalt szobabútorok s egyéb 
ingóságok a legtöbbel Ígérőnek kés. pénz íizoles 
mellett szükség osolén becsáron alul is cl fognak 
adatni.

Folhivulnak mindazok I ik az olái vorezendö 
ingóságok vételárából a végrdiajialó követelését 
megelőző kielégilleteshez tartanak jogot, amennyi
ben részükre foglalás korábban eszközöltetett volna, 
és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
miszerint elsőbbségi I ejelenléseiket az árverés 
megkezdéséig alólirl kiküldöttnél vagy Írásban ha- 
adni vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő naptól 
szám illa tik.

Kell Gödöllőn, 1903 évi májúi hó 31 napján 
Trsztyánszky Kálmán,

(P. II.) kir. Idr. végrehajtó.

1903. V. 126 2 sz. 1903. végih. 165. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldőit bírósági végre h íjló ozen- 
nt'l közhíré teszi, hogy a gödöllői kir. jbiróság 
1903. V. 136 sz. végzésével dr. M a g y a r 
N á n d o r bpesli lakos, ügyvéd ál’al képviselt 
ifj. S tor n Sándor végrehajtató részére 
S c h u I I o r Béla munkás otthoni lakos végre
hajtást *z  nvedell ellen 868 I or. 80 fill. löké 
kövolelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás folytán végi óhajtást szenvedettnél lefoglalt 
ós 2’22# kor ra becsli i ingóságokra, a fent idézett 
gödöllői kir. jbircság fenti számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén an iák Ehrenlreu és Fuchs 
ezég 5f‘8 kor, Pártos L^jos 151 kor, Ilanpl Ar- 
nold 192 kor, F< rkas Testvérek ez» g 1(0 kor és 
a többi fclülfoglaltnlók kövoteláso erejéig is. a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, végrehajtást szemeden lakásán Rákos
keresztúri n n Munkás-Ó.Ili inban leendő meglar- 
tására határidőül 19(3. évi j ii n i ii s hó 12. 
napjának dél után ó'ája tüzelik ki, a mikor 
a biróilag lefogla t sziibabu erők s egyéb ingó
ságok n legtöbbet Ígérőnek készpénz lizotés mol
lolt, szükség estién becsáron alul is el fogna:, 
adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárúból a végrehajtató követel.'.-m 
mtge öző kiolégiileléshcz tiirl ii.ak jogot, a m«ny- 
nyibin részükre foglalás korábban eszközölt'-teli 
volna ós oz a vógrohajlási jegyzőkön)bői ki nem 
tűnik, miszerint elsőbbségi bejelenlóseikeikot az 
árverés megkezdéséig ulóliil kiküldődnek vagy 
iiásban beadni avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztő!ól követő nap
tól számiltalik.

Kell Gödöl’őn, 1903 május h.> 9. napján
Trsztyánuky Kálmán

(P. II.) kir. bír. wgieliapö.
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KÉK
ru'iamosáshoz

i legjobb k ó k i t ö s z o r
— Törvényedül védve. — 

Mosó-iiité7etokl><«'i, liázturt ipokban a 
legkedvel: ebb ruha kék i tő.

Olcsó és f Jü'mulhatatlan !
<ls üveg 24 fillér, tizszorl mosáshoz 
lejomlő. — 1 m'gy üveg 160 kor., 

>/, A vég 1 korona.

Kapható mindenütt
l lan/atoktól óvakodjunk !

WUDAPET. 
VI., Rózsa ulcza 85.

Clayton & Shuttleworth 
a^uduigi sépgjámok e) Budapest Vá“lk8rát 

illái • legjutAnyosabb árak mellett ajánltatnak:

i. te ekék óa Mtatan agyé* <Md**á<1 ffápak.

Kpilepsia.

„Columbia-Driir 
legjobb sorvetCgépek, 

aiacakavAgók, répavágók, 
kokorlcia-moriaolók, 
darálók, örlö-malmok, 
•KyateaiM aeail-akik,

Aki ájulás, görcsök és más Ilyen 
, idcgltánfalmakhan szonved, kér-

A IroraMnó a kgsieniác»ló«abb uiAlm Anyára jelen kornak, 
me'y mindenütt feltűnést kelti kUlOnDsen ba valaki tirsaaí^ban 
hirtelen mint tromblnó vlrtoua lép fel, kolott ezen tudáséról Melód 
senkinek sejtelme sem volt. Számtalan. dal JátMbató rajt* minden 
fáradtság nólktll, csapén a bossévalö hangjegy ‘belucsartsével. 
M3F* Elragadó sena, szép, erda hanggal.**^* 8u5rakoitató mulatság 
a családban, társaságokban és Ünnepélyeken, logmulnttatóbb kísérő 
kirándulásokon, kerékpáron, gyalog, kocsin vagy csolnnkon. Ének- 
kíséretre és táncszene Játszására Is igen alkalmas. A Tromblnó ára 
könnyű utasítással: l-fajta tlnonfan nikkelesve és 9 hanggal 3 írt 
60 kr. IbfaJta finoman nikkeleivé 19 hanggal 6 frt. Kottassallagok aa 
I.fajtlboaSO kr.1I. faJtáhoaöO kr. Klidrólago8B»étküldé3 utánvéttel; 

Kertész Uelnrlch Wien, I., Flelschinarkt Hr. 18-992.

jccygyöl
ZVJT*  leSobb. icokladósabb 8 ennélfogva frjSSSáüSííES.

> legolcsóbb szappan. - Minden
káros alkati tszektöl mentes.

Ptlfndenütt kapható?
Q Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy © 
•/ minden darab szappan a „Schlcht" névvel ós y 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. •

sy Csodahangszer, a Trombinó. sy 
ön minden tanítás és hangjegy Ismoret 

LU nélklll, azonnal *̂ ÚtrombítálhatJ\  
alQ a l< gHzobbjlalokat, tánezokat indulókat, 

ugymlntf .Hrtkklngeni trombitást*,  .fiel 
nlebt tilsa*,  „Verlassen vorlaeten*,  „8ou- 
fer*.  „Őre Pofit lm Walde*.  .Radeczky-' 
uduló*,  .jBgdBlgnale*,  „Da main Gtri*.  

.Lnntljuefcher*,  és még több mint 200 
mis vélogUtou zenetanból a mi újonnan 

iB_í«ng, t rombinó 
: nikkel trombitánkon, r.rrn—■?

Locomobll és gőzcséplögép-készletek •aatanakasaloiók, 
UvdbM Jdrsány-csApWs^k, W^ra-caAplök, ttaatttó-roaták, kortolyo.ók, kasaáló- és araló- 

tépalc, oaánagyDjtök, borosták.

Lincoln! törzsgyárunk « világ legnagyobb 

loeomobil- ég cséplőgép-gyára.

f^ésslvtts árjigytéiftk. Jcfiuf- 
natra Ingyen és bármnh* 

küldetnek.

HÖLGYEKNEK "Ki. 
nagy gyakorlattal bírok. Csölle Anna rgvetemi «ú- 
lészr.ö. FereneZ’József-tér (Adler-ház) Gödöllőn.

jeu hro.-sür úrról. Ingvciiés bórnvnlve kiipható a hattyú 
gyógyszertár útján (SchwanenApotheke Frankfurt a. M.)

^listill Cd e
+4-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczl-utcza 460. szám, fi fi

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfödelek, virágok, zalagok, sir koszorúk, viaszgyertyák. 
Szobabehnziisok, ravalal-felállilás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel t Ifogadlatik.
SUT- Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. -Jhg

KEPPICH MÓR
szádul

ven cl é ír l ö h

SAJÁT TERMÉSŰ
BOR All

literenként 20 farért méri,
lia nála l(*g>-  
alábl> 1() litert 
vásárol mik 

egysze i- re.

Gödöllci Erzsébet könyvnyomda


