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Folytatás,
(IV.) Aszódnak itt a főváros 

közelében olyanforma a sorsa, mint annak 
a szigetnek, a mely a folyam sodrába esik. 
Fogy, fogy folytonosan. Minden hullám
csapás elvisz belőle egy keveset.

Természetszerű kötelességünk tehát 
nekünk, polgárságának, hogy ha
a sziget gyarapítása nincs módunkban, 
legilább azt i yekezzük utána pótolni, a mit 
a folyam sodrai elvisznek.

Es mi ezt, épen ezt a legfontosabb dolgun
kat legszentebb kötelességünket nem tel
jesítjük.

Nem egyesekről, nem az elöljáróságról 
s a képviselő testületről van szó, hanem 
az egész polgárságról együttvéve.

Olyanok vagyunk, mint a sülyedő 
hajó kormányosa, aki veszteg hagyja tte 
evezőt és té l, niil nézi a folyton növekedő 
veszedelmet s legfeljebb csak annyit tesz 
meg, hogy hajójából az értékeket kidobja, 
ezzel akarván terhét könnyebbíteni.

Számtalan ilyen értékeket dobunk ki 
mi is hajónkból, de 
érintetlenül hagyjuk. No mert az igy ké
nyelmesebb dolog.

Ez a mi bajunk, ez a mi városkánk 
szel encsétlenség 1

*)É<»Í\tatása lapunk május 24. ós 81-iki számaihoz.

Azt mondhatja bárki: hosszas, már ha
sábokon át tarló itt leirt lamentáczióimat 
olvasva, hogy rossz doktor vagyok, midőn 
felismervén a betegségei, arra orvosságot 
nem ajánlok, hanem csak zsörtölődöm, mint 
a házsártos asszony.

Nos tehát nézetem szerint erre egy fontos 
és hathatós gyógyszer lenne: ha képviselő 
testületünk saját kebelében egy fejlesz
tési és szépilési szakosztályt szervezne 
— korlátlan mandátummal.

E szakosztálynak azután kötelessége 
vólna az aprólékos köztisztasági, város ren
dezési és fejlesztési dolgok mellett a köz
gazdasági fejlődést is figyelemmel kisérni, 
istápolni, gyámolitani. Segítségére lenni a 
község szakhivatalnokainak munkájokban. 
Izgatni; a közvéleményt és a közhangulatot 
foglalkoztatni, a közfigyelmet alkalom sze- 
rüleg bizonyos pontokra irányítani éber fi
gyelemmel kisérni a viszonyok 
is felhasználni kellő időben az 
pillanatot az általános haladás 
keresztül vitelére.

E nagyjában közvonalazott

alakulását 
alkalmas 

fokozatos

o*

az evezőt veszteg,

cselekvési 
terén kívül e bizottságnak még az is köte
lessége volna, hogy az esetleg harmadik 
személyektől eredő fejlesztési akcziót tá
mogassa, magáévá tegye, tekintélyével előbbre 
vigye és megvalósítását előmozdítsa.

(Folyt, köv.)

A szőlős gazdák figyelmébe.
A m. kir. szőlészeti és borászati fel

ügyelőség által a következő sorok közlé
sére kérettünk fel.

A gödöllői járás területén, hol a 
folyó tavaszszal a közönséges szőlőmoly 
tömegesebben rajzot, egyik-másik helyen 
azt tapasztaltuk, hogy a közönséges szőlő
molyon (cochylis) kívül más fajú moly is 
mutatkozott, még pedig sokkal nagyobb 
számban, mint az előbbi. E molyról kitűnt 
hogy az a vörhenyes szőlőmoly (Eudenus 
botrana), mely régebben Ausztriában óriási 
mértékben pusztított, újabban pedig Amerika 
Franczia és Bajorország szüleiben pusztít. 

yNálunk eddig nem volt miatta panasz, de 
ugylátszik, hogy a mostani tömeges rajzása 
után okunk lehet az aggodalomra. A kö
zönséges szőlőmolynál. (Cochyhs-nál) ve
szedelmesebb, mert éven kint három 
ivadéka van és tömegesebben is 
mutatkozik. Felismerése csak lepke 
korában lehetséges, mert hernyója és élet
módja egészen olyan mint a közönséges 
szőlőmolyé. Ez oknál fogva jól teszik a 
járásbeli szőlőbirtokosok hogyha nagyon is 
szemmel kisérik szőlőjüket és a benne 
akadó molyokat, hogy nincs-e ott az uj 
kárttevő is.

Az ellen való védekezés ugyanolyan, 
mint a közönséges szölőmoly ellen, de 
nagyobb kitartással és több 
gonddal kell folytatni. A 
szükséges útmutatással szolgálnak a kerü
leti szőlőszeli felügyelő:; és a vinczellér 
iskolák, de kapható az erre vonatkozó ul-
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Kupferschmiedné.
Irta; Sölétormos György.

I.
Mikor a mi putikárusunk, Kupferschmiod Fri

gyes meghozta a feleségét Salzburgból, mindnyá
junkat az a gutának nevezett valami kerülgetett. 
Ez a csudálatosán butaképü cseh, az ő fakó meg- 
nyújtóit ábrázatával, cliinai szabású kifejezéstelen 
^zömeivel, hogy tudta megbabonázni ezt 
szép asszonyt?

Mert Kupferschmiodné szép volt a 
jea értelmében.

Nem amolyan költői szépség, mint 
kot könyvekből ismerünk, hanem a hús 
olyan összhangzalos composituma, a milyent csak 
a természet jókedvében szokott Összorakni.

És ez a csudálatosun szép asszony lolke 
egész tiovével szerette azt a rut férfit 1

Éí oz uz, u mi fölölt ni', gyarló félistenek 
mogbotránkozlunk. A természet örök törvénye, 
hogy az o'lenlélck vonzák egymást. S ez a tör
vény kérlelhetetlen szigorával rá üi a szivekre 
ós dirigálja azok érzelmeit.

De, hogy az a szép asszony ilyen bántó 
gyávasággal hódolt meg a lerméazot örök tör
vénye előtt — ezt nem tudtuk neki megbocsátani.

Végre is az ember mindonho belenyugszik. 
Mi is belenyugodtunk abba a gondoláiba, hogy a 
természet jónak látta kicorrigálni a hibáját, mit 
a mi jó Kupferschmiod barátunk megalkotásánál 
elkövetőit.

Jó is van ez igy I
S milyen frivol disharmonia volt e két lélek 

közölt.
Az asszony csupa hév, szenvedély az érzés

nek uz a mélysége, mely öl s elovonit. Csupa 
tűz, parázs, mely éget és jótékonyan melegít.

A férj szürko, hideg lélek, lehangoló, mint 
az ősz, köd, szenvtelen, bárgyú hüllő.

Az asszony a családi boldogságért hévül,— 
a férj fásult idegeit nem hozza rezgésbo az asz- 
szony bővülése.

S oz a két test és lélek egybeolvadt e szö
vetségben : házasság. A nap felszívta magába a 
ködöt. Az északi sark jege felolvadt a deli nap 
sugaránál -------  —

volt Kupferschmidék házasságának re
génye —-------

u remek,

szó tel-

a minő- 
éa vér

Ott üllek együtt a verandán Kupferschmiod 
és bűbájos neje.

A nap nyugovóban volt s tüzlolon sugarai 
halvány fényben törlek át a vadszöllö levelein, 
A levegő tikkadt és fárasztó volt.

Kupferschmiedné valami kézi munkára volt 
hajolva. Kezei lázas sietséggel szórták az öltéseket 
arra az értéktelen vászonra, mintha misem érde
kelné más e világon, mint, hogy az a vászon 
mielőbb beleljék hímzőit virágokkal. Pedig lel
kében milyen nagy vihar dúlt I

Minek is ment ö ehhez a szürke léleknél- 
küli emberhez ? hiszen a boldogság ogy parányát 
sem képes nyújtani! Csupa czinizmus, hidegség. 
Mikor atyjánál volt, mint sogéd, igaz, komoly, 
hallgatag volt akkor is. De ö akkor igy képzelte 
uz igazi férfiút, a kit ő szeretni tudna. De semmi 
esőire som ilyen jegesmedvét,ok. Szivtelon önző 
mint minden férfi, ki a boldogságot csak követelni 
tudja, de nyújtani belölo másnak is — arra zsarnok.

Két éve, hogy nojo ennek az embernek s ő 
azt hiszi, hogy ennek a kél évnok az unalma, 
ürressége felér egy élet boldogtalanságával . . .

; Pedig édes istenom, milyen boldogok lehet
nének ők ? mennyire szereli ő ezt nz embert ? 
Hasztalan! Szürke egyhangúság, örökös felhő bo
rong körüliük.

Talán másra pazarolja szive molegét. Talán? 
Pici kezo megrcszkololt a gondolatnál s a tü cson
tig hűtőit az ujjába.

Kupferschmiedné felsikoltott, Térje egyked
vűen emelte fel fejét az újság mögül, melybe te- 
motkezvo volt. S mikor meglátta a kiöugygyanó 
piros vért, csengetett s részvét nélküli hangon 
adta ki a rendelőiét, hogy carbolos vizet hozzanak 
ki. Azután homlokon csókolta nejét és ment a 
kaszinóba — Klopitzkyt játszani.

Kupferschmiedné félre lökte a carbolos vizet 
s idogesen ajkába harapott.

Aztán nézte, nézte a lassún csörgedező vért 
s azt gondolta magában: oh ha elszállna o vérrel 
az örömtelen élet is!-.

Még egy kísérletet tosz ; ha az som rázz*,  
fel ridegségéből, — úgy .. Nem, nem fogja tovább 
tűrni ezt a mogalázlalást.

II.
A vacsora idő már rég elmúlt 8 a palikárus 

ur még mindig nem jött haza. Nőm volt ez ép 
szokatlan osot, sőt mindennapos. Hisz a szép usz- 
szony minden keservo innon származott.

Csakhogy, mig máskor szonvedott, gyötrődött 
miatta, ma inkább attól félt, hogy váratlanul be
talál toppanni. Pedig még nincs készen a tervével.

Kovács Pali doktor ült vele szemben s r i; • 
donféle bohóságokat fecsegett.

Kupferschmiedné nem figyelt rá, egész v.il i 
terve töltött© el. Ezerféle gondolatlerv villant á: 
agyán, — egy sem kínálkozott kivihetőnek.

Meg egy kicsit kényes is a dolog, ha félro 
értik, ha.. oh ha az a „ha“ nem volna.

— Asszonyom, ugylátszik ma untatom ? Kérdő 
Kovács némi keserűséggel.

Nem, kedves Kovács, épen nőm — feleié a 
csukszép asszony, szenvtelen. méla hangon — 

beszóljon, jól ősik fölömnek o hang.
Oda nyújtotta picii kezét Kovácsnak, 

no haragudjék.
— Ugye bőszéi, — édo. Kovács — s 

veszi rossz néven, hogy lóikéin a hangra 
reagál? — S olyan ódosen nézott a doktorra, 
hogy ennek fejébe szűkült minden cseni véro.

hogy

nőm 
nem



1903. junius 21

mulalás a földinivelésügyi ministerium bo- 
rrtsznti osztályában a "<,v rliilli alluiná- 
son. Budapest II.,' < tszlop ulcztl 20.

A vasim menetdij emelése ellen
Ez év május elsejével a m. A. v. kellemet

len dologgal pro meg Gödöllőt ős a közelében 
fekvő áiiof: .!• : feli-melto a személy jegyek Arát.

Termosz, tes- kövr’krzménvo lelt azután ennek 
az. hogy Gödöl ö-e az idén . I.g jött ki nyaraló 
a fővárét bl sót még a törzs nyaral.>k is kik már 
évek h -szu sora ó .t Göd illőre jÁrnak nyári üdü
lés végett csukoom t ljeíien olmaradtak. A 
vasár és ünnepnai okor kijönni szokott kirándulók 
pedig - még csak Injára sem jönnek Gödöllőnek, 
mióta „drágiib lett a vasul.*

.Söl még a besnyöi országos hirü búcsúk is 
sokkal néplolenebb, mint eddig elé szoktak lenni.

A fővárosi nép ugyanis akként gondolkozik, 
hogy ma Gödöllő — melynok közélelmezési és 
lakásviszonyai különben is mindég méreg drágák 
voltak, vetekszik ár ós kiadások tekintetében a 
Svábhogygyel. Margitszigettel és a Zugligetiéi, a 
hot pedig még is csak mást kap az ember jó 
pénzért, mint itt, miért no menjen tehát ö 
'üdülni inkább oda, a liol nem csupán a zsebére 
uuznel, -— mint nálunk —- a ,j ó levegő" 
j.igezimén, liánom igyekeznek a pénzéért adni is 
valamit.

A fővárosi nyaraló most, a vasúti menetjegy 
árak felemelésével kiadásait hatványozva látja, ti 
min pedig a meghagyott jegyfiiz.etek mit sem se
gítenek részint, mert nincs módjában igen sok
nak egyszerre mini ki jegyfüzetért nagyobb ősz
szeget. részint, mert a jegyfüzet som segít a dol
gon, ha csak egy család több példánynyal el nem 
látja magát, mert a reggel 7 órakor Bpestre ment 
nyaraló zsebében levő jrgyfüzelével. 11 órakor 
annak neje, vagy családtagja nem utazhatik.

A jó gödöllőiek, — a kik különben egyked
vűen szokták venni azt is, ha a. kerék ki esik s 
legnagyobb részük azzal sem törődik, egyszerűen 
tudomásul vették a tavnszszal a máv. szives jé 
indulatát és napirendre tértek fölötte.

Még olyan együgyű is aaadt és pedig nem 
egy sem kettő, a ki ürült neki: azzal, hogy 1 e g- 
alább ne in j ü n k i ti z idén annyi 
nyári lakó s nem drágítják meg a 
p i n r e z o t.

E< mn, junius végén konstatálhatjuk, hogy a 
nyári lakások legnagyobb része üres és tényleg 
alig van kint ez ideig Gödöllőn, bO—100 nyaraló 
csuléd, tehát a múlt évinek alig 20 százaléka.

Óe konstatálhatjuk azt is, hegy a piarcai s 
különösen a hm és élelmi czikkok árai emelked
tek, tehát ölesebb semmi sem lett azzal, hogy 
köveseik 1. It a nyaralók szánul; legfeljebb csak 
a gödöllői háziurak zsebe sínyli ezt meg s a 
gödöllői gazdasági élet, mert a lakosság az. általános 
ipari és kereskedelmi pangásban pénz nélkül áll 
nem keres semmit, mert az. iparos, kereskedő és kis- 
gu-da i"‘|i/.<" lkiii "t;vén kkel nem köllmt üzletet

És nézte nézto azt u puha, fehér kezet, mely 
pár pillanatig uz övében pihent. Nézte merően 
azon áttetsző bőrön át, mint lüktet a vér halvány 
kékes csíkokban és érezte annak a puha bársony 
bőrnek az édes, kábító illatát. És szívta — szívta 
magáim azt az édos illatot úgy érezte, hogy ez
zel uz illntlnl anmik n csodaszép asszonynak vére 
lelke az övébe száll at, Szivta, szívta és elká
bult . . .

Megragadta azt a kis kezet, ajkához szorí
totta és csókolta hosszan, iinfe edten merészen.

S a szép asszony csak hagyta, hadd kábul
jon el még jobban ez a bolondos ember.

E pillanatban egy cjji lepke csapódott a 
lámpaüveghez s midig röpködött körülötte, mig 
egyszer csak összepörzsölve hullott a láng közé.

— llohó lepke, — úgymond Kupferschmiedné 
— miért játszottál u liizzel ?

S misor Kupf- r. chniicd huzalért a cnsinó- 
ból, bábos Karival, azzal a lenvirág szemű és 
sápadt arezu erdészsel, ki egyébként hűséges 
tarokktársa vol) — Kupferschmiedné hévvel, mély
séges szenvedelylyel ölelte át férjél, ki ogy hideg 
érzéktelzn osókot nyomott arra az alubastroin hom
lokra mely alatt az ármányos tervek egész özöne 
rajzotl.

bábos Kari, az a sápadt arezu erdész egy 
progrnmmot nyújtott át uz asszonynak. A casinó 
hangversenyének programmja volt. '

Kupferschmiedné szemében a tűz kivillant s 
tejfohér arcát a felszökő vér pirosra lesiette.

— Soha, soha jobb alkalom susogta ön
feledten.

— Ho.-zélni akarok önnel bábos, sugta mikor 
férje n gyógyszerlárbu ment.

bábos kérdölog tekintett a szép asszonyra. S 
ez szemeinek tűiét beleinél; oztó az erdész áb
rándos nagy ii a szemeibe s u két tekintet egy 
bűbájos harinoriiairi o'vudt össze.

bábosunk egy arezizma sem rándult meg, 
csuk szive tömeget n varázs alatt.

— billiós, tud ön hallgatni?
— Akar n sir asszonyom I 

i inkább raktáron hngjn a portékáját, vagy nyers 
I terményeit.

ti bajokat látva, vctelle lel n g ö <1 ö I I ui 
polgári k ö r, oz az agilis egyesület, annak 

J az esz.m .jét, hogy Gödöllőn társadalmi utón kel- 
| lene mozgalmat indítani u máv. menetjegy áreine- 
, lése el on,

E tárgyban ma. vasárnap délután 6 órakor 
gyűlést tartanak az. érdeklődők (nem csupán a 
kör tagok) a polgári kör vácziulcziii helyiségében 
szervezkedés ós a további teendők megbeszélése 
végett. Jelenjen meg o gyűlésen minden gödöllői 

■ polgár ós minden gödöllői nyaraló, adja olt elő 
tapasztalatait s munkáljon közre a siker érdeké- 
b.n. Mert csak Így lehet e dicséret és mozgalomnak 
sikere.

Pestvármegye főispánja s a vidéki 
lapok.

•— Felhívás vidéki laptársainkból I —

•Sokan vannak — különösen a meg
csontosodott vármegyei bürokráczióbart, akik 
nem is meri el a vidéki lapok nagy fon
tosságát és a fővárosiakénál sokkalta inten
zivebb, mert közvetlen hatását a nagy kö
zönségre nem ismerik el annak nemes 
missióját, s épen ezért tagadják a vidéki 
sajtó létjogosultságát és mindent elkövet
nek annak gyöngitésére, megrontására.

Ezek közt van a mi jelenlegi főispánunk 
Benitzky Ferencz is.

Két év előtt, midőn Pestvármegye hi
vatalos lapot csináltatott teljesen laikus 
emberekkel, rendelet ment a vármegyétől 
annak minden egyes községéhez kötelezővé 
tévén e lap — mely mellesleg megjegyezve 
irányezikkeket tárczákat és magán reklá
mokat is tartalmazott s csak egy harmad
részben volt hivatalos tartalmú — minden 
egyes számának iktatását s a községek és 
városok hivatalos hirdetményeinek e lap
ban való közzé tételét. Ezen kívül kapta e 
lap a vármegyétől a hivatalos hirdetéseket 
s még előfizetésekben is bizonyós anyagi 
támogatást.

Még sem bírt reuzálni, mert laikus 
emberek kezében nem tudóit magának ol
vasó közönséget teremteni, s akkor midőn már 
az u. n. hivatalos szelíd nyomással történi 
terjesztési támogatás folytán a vármegye 
területén megjelenő circa félszáz vidéki 
lapnak kiszámilhallan anyagi károkat oko
zol I : megszűnt.

— Szeret ön engem ?
— Ha száz élet volna e rtestben, mind a 

százat kiölném egyetlen szaváéit!
— Jó tehát legyen szövetségesem.
Oda nyújtja kis kezét szövetségesének s en

gedte, hogy nz férfiasán megszorítsa. Es azután 
hosszan, halkan beszélgettek . . .

— Meg kell lennie I pattant fel a szép, asszony 
izgatottan, — ha jó hírnevem lesz is az ára . . ,

— Bizhatik bennom a férfiúi bocsületembon’ 
felelte bábos ünnepélyes hangon s esküro emelte 
kezét.

III.
Elég, elég Kovács, vezessen helyomro.

Ezt a szép Kupferschmiedné mondta keringő 
alatt.

Szebb volt mint valaha! A tánez, a mit 
szédítő hévvel lejlott. a titkos élvezet, ;i bünnél- 
küii kéj rózsáit varázsolta arczára. Az a pajkos, 
bolondos jókedv pedig, mely öt magát is rlra- 
giidlu, valami tcrmészotollenes vonást árnyékolt 
azok közé a rózsák közé.

Kovács Pali sohasem érezte magát annyira 
közöl czéljához, mint e mulatságon.

A szép asszony forró lehelete ott onyelgett 
arcza, ajka izmain, hófehér keblének lázas pihe- 
géso botöltötle kéjsóvár tekintetét.

Kovács engodolmoskedett, helyére vezette 
Kupfersehlednót s az iz.gatoltságtól kábultan örül- 
letos képtelenségeket fecsegett.

Az asszony nyugtalanul tekintett körül s ha
nyag szórakozottsággal felelt Kovács fecsogéséra.

Aprnpos ! latin férjemet? mit csinál ? együtt 
van o már n purthie ?

Az orvos kérdöleg tekintett reá?
— Nos ?
— Igen, igen, nz öreg Knmöcyvol diskurál.
— Szóval, unatkozik ? I

Hívtuk harmadiknak, de kimontottem ma
ga m.

S ezt rosszul telte Kovács, — lm, lm, látszik- 
hogy nőm született diplomatának, ha, lm, lm.

Nem szólaltunk fel akkor e >hivata- 
los« eljárás ellen, csupán csak azon egyet
len indokból, hogy a kenyér irigység vád
ját elkerüljük s mert úti, figura docet, — 
a vármegye, nem tudott bennünket, vidéki 
lapokat ezen eljárásával sem tönkre tenni 
biztos támaszunk lévén a mi olvasó k.i- 
zönségünk, amelynek nem lehetett — ren
deletet kiadni.

Most azonban nap nap mellett oly do
log történik, ami egyértelmű vármegyénk 
részéről a vidéki sajtó lenézésével, szán
dékos megkárosításával, üldözésével.

Az időnkénti előforduló hivatalos hir
detéseket ugyanis a vármegye nem az ér
dekelt községek területén megjelenő lapok
ban teszi közzé, hanem — hivatalos lapja 
nem lévén, a fővárosi napi lapokban.

Nap nap mellett olvasunk ilyen hir
detményeket a napi és szaklapok hasáb
jain, melyek a vármegye minden részéből 
származnak onnan is, hol 2—3 lap jele
nik meg, — s melyeket a vármegye k ö z- 
vétlenül ad át az illető napilap ki
adóhivatalának közzé tétel végett.

Ez méltánytalan eljárása vidéki sajtó 
ellen, mely pedig annyi szívességet tesz 
ingyenes közlésekkel a vármegyének, és 
eltekintve attól, hogy az érdekelt vidék ér
dekei ellen is van, mert azt már csak a 
józan ész diktálja, hogy ott kell hirdetni 
valamint a hol arra szükség van és a tren- 
csén megyei földmives gazdának nagyon 
mindegy az, hogy mikor történik Nagyká- 
tán az ut kisajátítási tárgyalás stb. mig a 
nagykátai egy kissé bővebben körülmé
nyesebben is szeretne tudni a dologról, s 
honnan tudjon meg valamit, ha nem az ő 
vidéki lapocskájából. Az országos érdekű 
nagy napilap nem tájékozza őt!

Az tehát, hogy a vármegye mind ezt 
figyelembe nem véve mellőzi a vidéki la
pokat, a vidéki zsurnalisztika lenézése le- 
alacsonyitása laminőiitése, amire vidéki 
sajtó csak azzal válaszolhat, ha állást fog
lal vele szemben és bojkottal felel a boj
kottra: nem közöl ezentúl semmit a vár
megyének ingyenesen s távol tartja magát 
a közigazgatási kérdések tárgyalásától.

Megjegyzzük és különösen kiakarjuk 
itt emelni, hogy nem anyagi okokból tesz- 
szük szóvá e dolgot és hívjuk fel reá a 
nagy közönség és megyebeli laptársaink

Asszonyom, mit jelentsen oz?
— Semmit, ha,ha! semmit szegény Kovács I
— Hedvig, no kacagjon, ne vigyen őrületbe I 
Figyeljen maga rossz hadvezér, ügyetlen po

litikus, gyerek hői.
— Asszonyom mit tegyek ?l
— Bohó gyermek, ha a férj unatkozik, az 

asszony mulathat ó kedvére ?
— Értem — mormogta Kovács önfoledton. 

— Frigyes unatkozik, — egyszer csak itt terem 
és . . .

— És?
— A nö teljositi kötelességét!
Úgy van és vógo vége örökre I tett hozzá a 

szép asszony csábito mosollyal.
Kovács fejéhez kapott, úgy érezte, hogy az. 

szétrobban a feltoluló vértől.
Ez. asszony vngz örült, vagy gonosz.
Megvan lliah ! hogy előbb nem jutott eszembe. 

Fábos I Kiállá visszafojtott lélegzettel, igen, Fábost 
nem látni, ö még nincs itt, ö, ö lesz a harmadik.

Kupferschmiedné megszorította a kezét • . ■ 
Néhány perez múlva kocsi robogása volt 

hallható.
Kupforshmidné halott halványan nézett utána.
— Most eogils, óh jóságos Ég I
Elhagyta a táneztermet s a társalgó felé 

sietett.
Éjfélt ütött nz óra. mikor a tánczolók a 

szünóra előtti utolsó csárdást ropták.
A kaszinó előtt kocsi állt meg, melyből Ko

vács szállott ki. Izgatott léptekkel haladt fel n 
lépcsőkön s egyenest a tánezterem faló tartott. S 
mikor az öltözö elé ért, az ajtó folnyilt és rajta 
a sápadt arezu Fábos lépett ki a szép líupfersch- 
miodnó karján.

A szép asszony elragadóan mosolygott Ko
vács felé s szökő fejét bájos hanyagsággal nyug
tatta vállán.

Kovács elhalaványult, — tekinteteik talál
koztak. A dűli egy olfojlott kiállása tört ki ajakén.

A nyomorultak kijátszottak, — szirzogto a
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figyelmét hanem tisztán erkölcsi indokok
ból : a tisztességes vidéki sajtó nevében és 
érdekében.

hTTTITk.
Uj főlap ín. Poslvármcgyo főispán változásunk 

néz <•!.•[,« Mim teljesen megbízható forrásból ér
tesülünk. i’ miczky F •rencz főispán felmentését 
kérte s ;i bel •!>.■ kinevezendő személyére nézvo | 
is megfőnél::- . o'uHi niiír a megállapodás. E szerint 
Guimjr Gyula államtitkár lesz vármegyénk uj 
főispánja.

Bizottsági ülés. G ödöllö község iparos tanoncz 
iskola bizottsága o hó 19-én d. u. 8 órakor tar
totta meg első alakuló közgyűlését, melyen a bi
zottság tagjai csaknem teljes szambán megjelentek. 
Elnökké Nyiry Lajos, alelnökké Dinnyés János, 
jegyzővé Szvoboda Ignácz és gondnokká Hejk 
István választattak meg. Megalakulás után még 
nehány közérdekű iskola ügyet intézett el a bi
zottság s az idei vizsga határnapját tűzte ki.

Évzáró vizsgák. A gödöllői rom. kalh. elemi 
népiskolában a tanévet bozáró vizsgák f. hó 22-én 
délelőtt 61/, órakor kezdődnek, mig Garó Emília 
nyilvánossági joggal felruházott népiskolájában 
pénteken e hó 19 én tartattak meg; juni 24-én 
d. u. 6 órakor lesz a gödöllői iparos tanoncz-is- 
kola, s vasárnap e hó 28-án délelőtt és délután 
a gödöllői roformátás népiskola záróvizsgája.

Junlálls. A gödöllői polgári dalkör e hó 28-án 
a „Kecskés” erdőben válogatott dalmüsorral egy
bekötött családias jellegű zártkörű juniálist rendez 
negyedik évi fenállásaemlékére- Kezdeted, u. 8 óra
kor, Bólópö dij személyenként 1 korona. A tiszta 
jövedelem a létesítendő egyesületi zászló alap ja
vára fog fordittatni, Este tűzi játékkal fogja szó
rakoztatni a megjelenő publikumot a lelkes ren
dezőség,

Kinevezés, A földmivolésíigyi ministor az 
állami ménes birtokok és a gödöllői korona ura
dalom személyzeti létszámába Krick Aladár fel
ügyelőt, jószág igazgatóvá nevezte ki.

Öngyilkosság. Makó Istvánná 53 éves csö- 
mör-szőllöi földbírtokosnö e hó 16-án reggel 8—9 
órá között egy cseresnyo fára fölakasztotta magát’ 
A szerencsétlen gyógyiihatlan idegbajban szenvedett 
és ez vitte a végzetes totre, melyre már régen 
készült, sőt több Ízben is tett már öngyilkossági 
kísérletet de hozzátartozói megakadályozták. Te- 
metéso e hó 18-án ment végbe nagy részvét mellett.

Tűz. Kulhy Sándor túrái földbirtokos portá
ján kigyulladt a szalma kazal és csak a szorgal
mas túrái nép s különösen Perslar Kálmán gö
döllői építész — ki most a túrái községházát 
építi — munkásai oda adó munkájának köszön
hető, hogy a tűz eloltatott még mielőtt a szom
szédos épületek is áldozatul estek volna. A kár 
igy is 300 korona, meit az elégett szalma biztosítva 
nem volt.

Választmányi illés. A gödöllői polgári kör 
választmánya ma vasárnap d. u. 6 órakor a kör 
tanács termében ülést tart, melyen a folyo ügyek 
fogunk olintóztetni. Egyidejűleg megbeszélés tár-

mint akit szédítő csapás ér, támolygó léptekkel 
mont a játszó szoba felé.

Még nem tudta, mit cselekszik, mint az izzó 
láva ömlött a vér arcába. A szégyen, a meg
aláztatás, a bosszú érzete forralta vérét.

Kupferschmied szörnyen unatkozott, mikor 
Kovács az asztalukhoz ért.

— Nem láttátok Fábost ? fordult hozzá Kúp 
ferschmied.

Kovács szemében egy sajátságos tüznek- 
lángja villant fel.

— Ha, hu, ha, szép asszonyokat ölelget I 
kacagott s hangja remegett az izgalomtól.

— Bah! pedig okosabbat is tehetne—felelt 
Kupferschmied — ugy-o Kamöcy? egy parthie 
fölór egy ármádia asszony ölelésével,

— No nem mindig! pl. ha az asszony a szép 
Kupforschmiednő . . .

A patikárus olhalaványult s mereven nézett 
maga elé.

— Nos? mit mereszted rcám bamba szemei
det? Nem értetted?

— Pimasz — ordított fel az a hüllővórü 
patikárus s kemény csapást mért Kovács urcába. 

Gaz rágalmazó! s megtörtén esett vissza székébe.
Pár pillanat múlva felkelt s mintha mámoros 

lenno, támolyogva ment keresni nejét.
Mikor a verandára ért, olt találta feleségét 

és Fábost, élénk beszélgetésbe merülve.
— Nyomorult! — kiáltott fel fuldokolva s 

öklét magasra emelve rohant nejére
— Frigyos, édes szerelmem ! sikoltolt a szép 

asszony 8 ölelő karjait férje felé tárta.
Kupforsmied kezj bénullan hullott alá; sze

műi megtörlek s ajkai tiigolul'un szavakat mormoltak,
Negyed óra múlva a szép Kupferschmicdnó 

özvegy volt. . .
Egy lepke, mely a lámpa üvegje kőiül löp- 

ködött, o pillanatban hullott szárnyázegetten a 
láng közé.

— Bóhó lepke! •— ingta a doktor a szép 
asszony fülébe, — minek jtllszlPl u tűzzel !! 

gyűl lógja képezni i gy a felemelt vasúti szomoly 
vitel dijak leszállítása iránt indítandó társadalm5 
akczió is s e végből e gyűlésen idegeneket is 
szívesen lát a polgári kör választmánya.

Aki a börtönbe vágyik. Hermán Géza 15 éves 
csavargó még alig nehány hete volt a kassai kir. 
javító intézet lakója, midón onnan a múlt hó vé
gén megszökött. Azonban felismertetett és elfoga
tott a csendörség állal. Vissza vitetvén a javító 
intézetbe, oly vallomást tett1 mely méltán lepte 
meg a kihalgató elöljáróit Briil Lajos gondnokol, 
Lalzkovszky igazgatót. Elmondta ugyanis, hogy ö 
a múlt hó 22-én Gödöllö és Kerepes között ván
dorolván, midőn öt egy ismeretlen paraszt ember 
ruhájáról felismerte és el akarta fogni, torkon ra
gadta és gégéjét egy bicskával elvágta, a hullát 
azután a közeli sásba hurczolla és elrejtette. A 
borzalma*  vallomás után a rendőrség azonnal 
megindította a legmesszebb menő nyomozást, azon
ban a hullát felfedeznie nem sikerült sem róla 
közelebbit megtudni. A reményteljes csemete azon
ban ennek daczára megmarad önmagái terhelő 
vallomásánál s igy legközelebb ide fog kísértetni 
a helyszíni szomle megtartása végett. — Való
színű azonban, hogy az egész történet CBak 
mese, melyet a gaz ifjú csak azért talált ki, hogy 
börtönbe jusson, ahol állítólag sokkal jobb dolga 
van, mint a javító intézetben. — Kíváncsian vár
juk ezen jogilag is érdekes eset kimenetelét.

Blczikli lopás. Aszódon o hó 14-én ellopták 
Konkoly Imre 150 koronás bicziklijét, a mely az 
országul mentén a falhoz volt támasztva, a mig 
ö bent dolgát végezte. — A nyomozás eddig a 
nyomtalanul eltűnt biczikli nyomára nem akadt.

Verekedés az utczán E hó 12-én éjjel Rákos
csabán a templom közelében ifj. Mihály István és 
tsai rá lestek Prandovszky Istvánra és botokkal 
elverték azt. Verekedés közben Pandrovszky kést 
rántott és leszúrta ifj. Mihály Istvánt ki súlyosan 
■ebesülve maradt a küzdtéren. És mindez a temp
lom mellett történt.' hol voltak akkor az éjjeli 
őrök? A verekedés különben régi czivakodasi 
következménye volt.

Közigazgatási könyvtár. Dr. Kampis János 
folyó iratának III. és IV. kettős száma jelent meg. 
A rendkívül érdekes kötőt a szerkesztő szakavatott 
tollából közli a hatásköri összeütközésok eseteiben 
hozott miniszteri határozatokat. E rendszeres gyűj
temény igazi forrásmunka a maga egészében. 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára 2 kor 40 fűi.

Mü hazafiság. Nincs magasztosabb érzés a 
hazafiságnál, de nincs furcsább annál ha valaki 
a hazafiságot csak üzért fitogtatja, hogy ebből 
hasznot húzzon. Egy kirívó példája az ilyen mű
hazafiaknak egy gyáros, ki nagy garral hirdet 
„magyar" Thomassalakot „kartellon kívül" mintegy 
reámulatván ezzel arra, hogy a többi Thomassa- 
lak gyárak kurtelibo léptek vona a gazdaközönség 
kizsákmányolására, a mi nem egyébb merő ráfo- 
gásnál További azt hirdeti említett gyárosunk, 
hogy ugyanoly’ foszforsavtarlalommal és porfinoin- 
sággal mint a német vagy a cseh salak a világért 
sem említené azonban, hogy ezen foszforsavból 
mennyi az oldható, mert megvan a maga oka, 
hogy erről bölcsen hulgasson I Ugyanis lény az, 
hogy a magyar Thomassalak ugyanannyi foszfor
savat tartalmaz mint a német yagy cseh áru, de 
a mi a magyar salak oldhatóságát illeti, úgy jobb 
erről nem is beszélni, mig p. o. a német gyárak 
legalább 8O'/» oldhatóságot szavatolnak, már pedig 
a növények oldható foszforsav kell, nem pedig 
olyan, amilyet egyáltalán fel nem vehet, táplálko
zására, fejlődésére nem fordíthat. Ha már állást 
akarunk foglalni a csoh gyártmány ellen, mert a 
csehek is azon igyekeznek, hogy a magyar lisztet 
kiszorítsák, ám tegyük, megvan az okunk rá, de 
hogy csupa képzelt hazafiságból a kifogástalan 
minőségű német, „csillag” védjegyű árut saját 
kárunkra szintén visszavessük, ehhez nem elég az, 
hogy ily eljárással elősegítjük egy magyar gyár 
felvirágoztatását, mert ezt csak az esetben tehet- 
nök; de ekkor hazafias kötelességünkig volna, ha 
a magyar gyár ugyanazon árért, ugyanazon minő
ségű árut szállítaná.

Hymen. Friedrich Károly a budapesti állami 
hidak tisztviselője f. é. június hó 14 ik napján 
eljegyezte Szekléncr Mariska kisasszonyt, Szeklé- 
ner József olökelő gödöllői polgár kedves és bá
jos leányát Gödöllőn. A kisasszonynak ki olvasó 
közönségünknek lapunkban megjelent szépirodalmi 
dolgozatai után is kedves ismerőse, őszintén gra
tulálunk.

Nyári mulatság. A besnyöi ifjúság f. é. junius 
23-án Özv. Németh Józsofné kerthelyiségébcn con- 
fetli és világpostával egybekötött tánczmulalságot 
rrndoz. A mu'alság —melyre a belépő jegyek 1 
koronájával válthatok meg — este 6 órakor kez
dődik.

Aszódi olöljárósági választás. Minden zajo
sabb jelenet, koiteskedfs lüntetésjnélkül, —amire 
pedig sokan várlak az aszód ak közül, folyt le Aszódon 
a biró és elŐljárósági vá'aa tás Kapczy főszolga
bíró a III. oszt. vnsk. rend lov. elnöklőt.*  alatt 
szerdán e hó 17-én minden óllós egyhangú 
választással lett betöltve ami különben no n is 
csoda, mert azt nem kisebb kaliberű férfiúk ve
zették, mint Buncsik József, ügyvéd a hlicl bank 

vezériguzgalója Bencsok János és Peréin i Rezső, 
Az irz. polgárság kiknek vezérük Vitt (Libor 
aszódi végrehajtó volt külön pártól képezett, de 
még választás előtt létrejött a paktum a pártok 
közt s igy csak messziről nézték u .ila-z'a-r A 
szavazás egyhangúlag s az utczán történt mert w 
nagy tömeg nem fért volna el a tanácsteremben. 
Biro lett: Nádudvary István, inásodbiró: 
Cső bán Pál pénztáros: Boncsok János, 
közgyám; Beko Gyula esküdtek; Holly .lenő 
Haulits Antal, Miklián Gyula, Ondrik István. Mezei 
Pál, Kárász János, Langfelder Ármin. Reiner 
József és Nagy István.

Nagytarcial hitelszövetkezet közgyűlése. Múlt 
évbon alakult meg Nagy-Tarcsán a tárcsáink érdemes 
jegyzője Fáy Aladár kezdeményezésére a hilul- 
szövotkezet, mint az orsz. központi hitelszövetke
zet tagja s most tartotta meg első rendes közgyű
lését, melyről o helyen nyilvánosan is inegomlé 
kezünk, mart csak ily utón tudják meg sokan, 
kik annak szervezetét nőm ismerik, hogy mily 
hasznos dolog egy községben az ilyen hitelszövet
kezet létesítése. Bár a zárszámadás csupánamull 
óv utolsó két hónapjáról szólott, a megejtett vizs
gálatnál meggyőződött uz orsz. központi hitel
szövetkezet kiküldöttje a rendos kezelésről s 
miután az igazgatóságnak a közgyűlés a folment- 
vénzt megadta, a központ az igénybe vehető hitelt 
20,000 koronában állapitottá meg a szövetkezet 
részére. Hozzájárult továbbá a köíipont a köz
gyűlés azon határozatához, hogy a szövetkezőt 
működési körébe Kerepos község is felvétessék 
A szövetkezet oz idő szerint 167 tagot számlál 
összesen 208 üzletrészszel. A folyó félévben 
10,676 kor. kölcsönt folyósitott. A szövetkezőt 
most gabona raktár felállítását vette tervbe, moly- 
létesitótósóhez a 8000 kor. államsegély helyezte
tett kilátásba. Ha őzt elnyelnünk sikerül — irta 
tdósitónk — úgy a gabona raktár még ez évbon 
fel lesz állítva Nagytarcsán, ami pedig gazdáink 
anyagi jólétét megmentvén azokat a betakarítás 
utánni azonnal való eladás kényszerétől — nagy
ban fogja omelni.

Hirdetmény, Pest-Pilis-Soll-Kiskun vármegye 
közigazgatási bizottsága részéről közhírré tétéiik, 
hogy a gödöllö-valkói törvényhatósági ul kiépítésére 
Gödöllö községben szükséges ingatlunok kisajátítási 
tervei Gödöllö községházánál közszemléié kiléteitek 
s a tárgyalás határnapja ugyanott
1903. évi julius lió 8-ánal: d. o. 10 órájára kitűzőiéit, 
mely alkalommal a kiküldött bizottság a kisajátí
tási terv megállapítása fölött akkor is érdemileg 
fog határozni, ha a tárgyaláson a kisajátítást 
8zonvcdö birtokosok közül egy sem jelennék meg 
s hogy a mogjelonés elmulasztása miatt igazolásnak 
holyo nincs. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közi
gazgatási bizottságának Budapesten, 1903. évi 
junius t2 én tartott ülésén. Beniczky főispán, elnök.

A borltaladó leszállításáról. Irta dr. Druckor
Jonö. Azon képtelen helyzetet, hogy nálunk a 
fogyasztó igen drágán fizeti a bort ós mégis n 
termelő alig kap ói te valamit, aminthogy a kores- 
kedö és vondéglős szintén csak koserveson tud 
uiellotto megélni, első sorban annak a magas 
ádónak tulajdoníthatjuk, melylyel törvényhozásunk 
a magyarok nemzeti italát a bort sujt.-lta. Erről 
a tárgyról jelent meg e napokban egy nagyérdekü 
tanulmány dr, Drucker Jenő a „Magyar Szőlősgaz
dák Országos Egyesületo**  igazgatójának tollából, 
moly minden bortermelőre és vendéglőre nagy 
fontossággal bir. Ara 1 korona.

NYÍLT-TÉR.)

b,
Dtr. KiTOininen József 

foyorvos
rendel Gödöllőn Jokics villában (a 
tuti gyaloffjáró mellett) naponta dél 
tán 3—ünnepén vasárnapokon is. ;

4652. tkv.|1003.
Árverési hirdetményi kivonata.

A gödöllői kir járáxbirrtsng mint tkvi hntásű.i*  
közhírré teszi, In pv II <> r n y á n « z k y V i k t n r \ -1 
rohnjtatónak. Párton y I .1 ó z s «• f végrelmjtiLt 
védő elleni 1284 kor. 10 fillér tőkekövetelés és jár. Irá> 
vógrehnjinsl ügyében a pestvidéki kir. törvényszék, 
gödöllői kir járásbíróság terfilotén lovö. Csömör köz-->•; 
fekvő, a csömör-puszta szent miliólvi Í148 sz. tkvi 1 1 
ben A f 1 Snr 3292 24 lirsz. ingatlan, és az azon , 
449 öl. sz. házból Pártónyi Józ-ei végrehajtást szén1 
megillető jutalékra az árverést IB2O kor. ezennel 
állapított Kikiáltási árban elrendelte és hogy a l- i 
megjelölt ingatlan az 19(13. évi j u n i it s li ó ik 
napján d. e. IU órakor Rákos-Sz.ent-Mlhalv I 
házánál megfartnndő nyilvános nrveró-*on  a mi ipi- 
tott kikiáltási áron alól is, de 200 koronánál k- ---bb 
vételárért eladnt.nl nem fog, s ha ily vételár el m ' ■ éret
nék 200 kor1 vételárban dr, Szilagyi Artlmr Kt.ru•> ngy*  
véd utóajánlatot tevő fog vevőnek tekinlrtiii.

Árverezni szándékozok tartoznak az Ingatlan bet sálának 
10*/»-át  vagyis 1<>2 koronát készpénzben vág) az t-cz,
42 §-ában jel - ott. árfolyammal számított és az 1881. évi növöm ■ 
bor hó 1-éi. 8838 sz, ni kell igazsiigűgyiniuist éri rendelet 8 §- 
bán kijelölt ovadékképes értókpupirbnn n Kiküldött koséhoz 
leteiiul, avagy az 1881. (10 t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a blrd.ságnnl előlege*  elhelyezéséről 
kiállított sznl.ú.yszn ü elismervényt átszolgáltatni

Gödöllőn 1908. május 8-án.
Kir. jhlrőság mint tkvi hatóság,
(P. H ) UukAQsy s. k. kir. nlbiró

eladnt.nl


1903. junius 21

^listill Cd e
temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN Váczi-ütcza 460. szám.

Minbnnemii koporsók kaphatók érez , keményfa- vagy fényezett diófából, 
k;s> bl>-n'|.’yobl> mór. then. Szemfodalek. virágok, iza'agok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Sz.obul.elmz.xsok, ravatal-felállilás, a személyzet < iszes egyenruhában, a gyászkocsi 
u.ellett fáklyával, — nyitót' hilottaskocai vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel el fogadtat ik.
S®- Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. -TLa

I
I
I

KEPP1CH KOR
szád £ti 

vendéglős

SAJÁT TERMÉSŰ
BORAI!

literenként 20 krért méri,
ha nóta lecr- 
alAbblO litert 
vAsrtroliiak 

egyszerre.

KEÜSTEBM FÜLÖP |

O czukrozott 
hashajtó iabdacoai

a? Csodahangszer, a Tromblnó.
ön minden tanitie *•  hangjegy IsmerM 
nélkül. JtQT*  aio»»J "<• J trombitáiba^ 
A lejjniehtMlAlokat, UnccokU. indulókat. 
ugyTnlntí^bAkkinganl tromUtAat*.  .Seí 
nicbt hí»í‘, .Vértanén verlMsen*.  
per*,  .Dre Poe» lt» Waide*.  ,R*deciky.'  
Induló", ^a^aipxle*,  .Dn Aula (Mrl*.  
,ld»n<Mrelch«r, 4e még U0>b mint kOÓ 
tnAé vdlogwoll eaaedenJxiA a mi uJoaMa 

t8 h*r«l> T ro mblnó 
klklul trmMUakoa. mrm-a

A L-öttMn4 a lecmnUcsióiubM UMbaAnyva kanak,
mely miióenüu fdltQziáU fcell', kBIÖbOeea ha vAaki tArtMi^Wa 
hirtelen mint trombinó vlrk.ee láp fal, hoJata eaatu t»4áaáról bmIMA 
senkinek sem volt. BiámUian. dal JAenkMÓ radta mtesdan
fáradt-.á.x nélkül, c#upla a boieivaU hangjegy ■tselueeetáaéveJ. 
U£," El-cgadó aene, nép, trróebáninál."^5£Btórsko»Utó mnUutg 
a on&Hdban, UrentArokban és Onnepályakea. 10|T>ul**u>tóbb  Kisévl 
kirándulásokon, kertkptrcn, gyalog, koeeln vagy cső hsakon Xaak*  
kíséretre ex tánvasenn IStssAsára Is igen alkalmai. A Trombüxé Ara 
LSnnyü utasítással: I-rajta flnwTtan nlkkeUave ét y hangra! 3 Prt 
^0 hr. li-fajta Gnonan ulkkelesve 18 hanggal 0 trt. Kotuusallagok M 
I.tAjtótcaSO kr.ll. f.tJtáhcaöOkr. KlsiróUgosasétktlldóe utAavé<u4> 

Kertész Ileinrick Wien, L, FleisGhmarkt Kr. 18-991

mit már évek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó és oldószert ajánlanak, nem gátolják az emész
tést és teljesen ártalmatlanok. Czukrozott külsejük 

végett még gyermekek is szívesen veszik.
fiLPvnF1? ,,3r,alrn3zú doboz 30 fiit., egy tekered, moly 8 dobozt, 
toliát LO pllulat tartalmaz, csak 2 kor. — 2 kor. 45 fiit, előlegei 

beküldésé után 1 tekercs portómentesen küldetik meg.
P*r ówác I Utánzásoktól különösen óvakodjunk.

NEUSTEIN FŰLÖP
,Sient Lipóthoi*  ctímzotl gyögyeiertAra 

Wien, I., Plankongasso 6.

SZAEADAUIAKAT
ÉKTÉKKS8V0 ÖttíM

-------™ nqj-czár,) .
OTES.^imtSiííim?.
•i-..r .tü'> tr.xB^tlnsnsIras I

■y ' ' : VÖtljCgyB?®^
BUDÍPtír.

VIDÉKI TAKABEKPÉkZTÁBI 
==£==: RÉSZVÉNYEKRE. ..............
OORB.IE O YEKHE, Át L A M I-A I’IHOK R A

KÖLCSÖNT ~
ABm, EÍBTFLSID TIBIIAPUITt81 ribTtTILII S8U.1T?

F ELVILAOO31TASUNK INOYRNE8.

HECHT BANKHÁZ T
BUDAPEST, F£KENC£IEKTERC 0. —1.

J egy gyei 
leoJobb. legklatlósabb s ennélfogva 

legolcsóbb szopgan. — MIntlon 
káros alkatrészektől mentes.

Mindenütt kaphatói

Gödolljl ErzscbuikönyvnyotíHla

¥
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Mrd. Unlv.

DR IRITZ SAMU 
fogorvos 

(Budapesten, VII.. Károly körút 3 szám.) 
Rendel Gödöllön, naponta dél után 
3-1 óráit/. Ünnep és vasárnapokon is.

RÁKOS-UTCZA 4( 6. SZÁM. 
(Eötvös Jenő ur házában.) 

Foghúzás. Fogtoké,. Müfogak.

Új I Aranyozó®::ffi.„"SJ73ln,‘n;S
ív,< ír* *- 3(b 1,4 n..rTvj7it

•bédld aasl«l-kelÍ4k<k. utaiAa- éa __Tí
"‘IL képet írj egy »ékel bwauW! MMd 

KERTÉSZ TÓDOR íutli,Hf, IV, MIM lé. 

Hasas

DEHMAL KAROLY 
Kongora-gyáros 

kizárólag kitűnő külföldi gyártmányok 
raktára és kölosönzö-intózot =====

Bnéapost, IV, Sároly-kflint 20.
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G RÉGSÁN JÁNOS 6'.
1

e hentes üzlete €;
ío berendezéssel egygyillt vagy nnnélkül (3»
1 kiadó. A ber.ndezés külön is f

i 10 eladó. e
! Gödöllön, Bákos-utczi 410. ezám. !
®

'n •l
l'wö <S><ÖOOO©GG©

nugy gyakorlattal bírok. Csölle Anna egyetemi ir.ü- 
léeznö. Ferencz-József-lér (Adlpr-há?.) Gftdöllie.

£-£ 1 ) 1 I (.' U)SÍ H. Aki ájulás, yöic.sőíT és Hifii l!y»n 
■■■»■*  i.i «~rw hli'gbúntíilmiikhun szenved, kéi 

jen Ihosmh- inról. Ingyenes béiinontve knplmtd n hattyú 
fyógyszertár útján (SchwanenApotheke Frankfurt a. M.)

PiOüurista 10 korma kc7tlő fízolesel, fél 
napra felvétetik. Czim u kiadó 
hivnlalbpn.

n I e a ■ icji síiipru iu korúin'

liodai Gj'akornol(S"S““'is.
hivatalban. 1 — 8.
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