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Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Még egy szó a gödöllői járdaügyliöz.

A gödöllői járdaügyben, mint már 
utolsó számunkban megemlítettük, a köve
tési bizottság azt határozta, hogy a köz
gyűlésnek indítványozni fogja, miszerint uj 
árlejtés rendeltessék el, mert a beérkezett 
12 ajánlat között egyet sem talált elég 
kedvezőnek 1

Évek óta hangoztatjuk, e lapok hasá/ 
bain hogy járdáinkat csakis aszfalttal bur- 
kollassuk, mert az a legjobb, legszebb és 
Iegczélszerübb anyag, nagy örömünkre szol
gált két hét előtt részletes kimutatásban 
közölhetni, hogy a Hazai aszfaltipar rész
vénytársaság a tekintetbe vehető ajánlatok 
között a legolcsóbb- annál inkább lepett 
meg tehát bennünket a kövezési bizottság 
határozata, mely merő ellentétbe 
helyezkedett Cseresnyés állam- 
építészeti főmérnök ur szak
véleményével. ki szintén a 
Hazai aszfaltipar részvény
társaság ajánlatát ajánlotta 
a bizottságnak elfogadásra, 
mint legalkalmasabbat, legolcsóbbat.

Beszereztük tehát informátióinkaf, hogy 
a szomszéd községek mily árakban készít
tették el uz aszfalt járdákat és constatáljuk 
n következőket:

A Hatvanban tavaly készített járdákért 
10 czentiméteres betonalap és 2 czenti- 
méteres aszfaltért 7 k 80 f-t
a keramitszegélyért külön 2 k
az átjárókért, kapukért 11 k
fizetett Hatvan községe, Ezek ellenében fi
zetne Gödöllő 10 cm. betonalapra öntött 
2 cm. aszfaltért, tehát teljesen ugyanazon 
méretű munkáért, keramitszegélylyel 
együtt 6 k 25 ft-

és a kapubejáró burkolatért
szegélylyel 7 k 70 f-t

Hu tehát ezeket a tételeket, melyek a 
végzendő munkálatok főalkatrészét képezik, 
összehasonlítjuk s alapul vesszük azt a 
körülbelül 20,000 négyzetmétert kitévö 
járda és mintegy 3000 négyszögöléiért kitévő 
kapubejáró és útátjáró területet, mely Gödöl
lőn végzendő lesz, akkor azon eredményre 
jutunk, hogy a hatvani árak 
alapján fizetnünk kellene 
212,000 koronát, holott a hazai 
aszfalt ipar részvénytár
saság ajánlata csak 158,0<>0 
koronát tesz ki, ti mi tehát 
54,000 korona megtakarítást 
jelent a hatvani árakkal 
szemben.

Miután Aszód 8 koronát fizetett a 
járdákért a keramitszegélyen kívül, tehát 
az ezen árakkal való összehasonlítás még 
nagyobb különbözeiét eredményezne. — 
Ugyanígy áll a helyzet az újpesti, erzsébet- 
falvai és más környékbeli árakkal szemben 
is, mert mindezen helyek sokkal drágáb
ban fizették járdáikat.

Ezek utátn méltán csodálkozásunknak 
adhatunk kifejezést, hogy a kövezési bizott
ság »titkos*  ülésében ily határozatot hoz
hatott s azon meggyőződésünket fejezzük 
ki, hogy ily körülmények kö- 
zött a képviselőtestület ha- 
tározottan el fogja vetni a 
kövezési bizottság javas
latát és elfogadva az álla m- 
építészeti hivatali főmér
nök ur szakvéleményét, — 
örömmel fogja megragadni 
az alkalmat, hogy Gödöllő 
utczáinak járdáit oly olcsó 
árakban aszfalttal burkoltassa.

Az aszfaltjárdák ellen bizonyos czél- 
zattal kiadott jelszavak helyüket meg nem 
állhatják, mert nevetséges dolog olyasmit 
állítani, hogy azok csuszamlósak, mert ha 
nem csúsznak el az állatok azokon az asz- 
faltkocsiutakon, a melyek hazánk városaiban 
és községeiben több mint egy millió négy
zetméter kiterjedésben lefektetve vannak, tia 
nem csúsznak el az emberek Budapesten 
a várba vezelő Albrecht-uti aszfaltjárdán, 
vagy Pécsett és Beszterczebányán, mely 
városok aszfalt járdái mind sokkal lejtős- 
sebbek, mint Gödöllö bármely utczája ma, 
a mely lejtési helyzet nálunk nagyon meg 
fog javulni a Cseresnyés főmérnök ur 
által készített tervek alapján elvégzendő 
nagymérvű földmunkák folytán. — ily körül
mények közütt nagyon is furcsának találj ukl 
ily minden alapot nélkülöző kifogásokká' 
előállani.

A mi az aszfaltjárdák tartósságát illeti, 
felemlítjük azon körülményi, hogy van már 
Budapesten olyan aszfaltjárda, mely har- 
mincz esztendőnél idősebb, javítva soha 
nem volt, a mellett a főváros egyik leg
forgalmasabb utczájában van lefektetve és 
pedig a Kristóf-téren. Joggal mondhatjuk 
tehát, hogy az aszfaltjárda Gödöllön lega
lább is háromszor oly hosszú időn át nem 
fog javítást igényelni, mint a budapesti 
Kristóf-téren, mert ezen tér személyfor
galma nem háromszor, hanem ezerszer 
akkora, mint községünk bármely utczájának 
forgalma.

Érdekes még az az érv is, melyet az 
aszfaltellenesek felhoznak, hogy a vállalat 
csak tiz évi ingyenes jótállási vállal és a 
további tiz évi fenntartásért négyzetméte
renként 10 fiiért igényel, mely egy újabb 
megterheltetés községünkre nézve, ez érv 
elesik azért, mert a község nem köteles

T Á R C Z A

Szomorúság.
Irta : Kondor Deaső.

Valamikor vidám legény voltam, 
Valamikor lány után bomoltam, 
Valamikor oly seép volt ae áléi 
3 ast hittem, hogy úgy less, a mig élek.

Nagyot fordult a sorsom asóta, 
Nem kell a lány, elfogyott a nóta. 
Mint eltévedt vándormadár járom 
Ett as én bús, egyhangú világom.

Hideg erét fu a hideg Dunáról 
Hull a elírom hervadó virágról, 
Felkapja a hideg ősei sielU 
És elnyeli ástál a por/dhi.

Engem is igy sodort d as élet, 
Egy tövisről, lábam másra lépett. 
Nincs egyebem, csak néhány bús emlék 
Jobb lenne tán, ha már nem is lennék.

A vármegye betege.
— Szegény Diogenei Miklósi —

A régi tánczoínöi, — akik most már mind 
’oklányos mamák, nz uzsonnákon sötét színekkel 
föntötlék ki fllknriilhnletlen jövendőjének a képét:

— Az árokban fog meghalni 1
— Pedig hogy tánczolt.
— S de délczeg ember volt.
— És hatalmas ész.
— Kár érte, óh be kár 1
£■ bizony kár érette. Kár volt — Veér 

Miklósért.
ügy indult noki az életnok, mint egy szo

katlan fényű hatalmas üstökös. Kiszámithatlan 
volt a jövendője, de abban mindon ismerőse 
megegyezett, hogy bármi térre lobbanjon ki, uz 
élete nem lesz hétköznapi.

Mikor fölkerült Budapestre, a nyírségiek a 
kaszinóban, otthon, a putikában és a czukrászdá- 
ban lázas érdeklődéssel bújták a lapokat.

Most egy remek védőbeszúddel ragadta el a 
közönséget majd miniszternek szerzet az ellenzék tap
sai között keserű félórát, s a mellett ráért arra, hogy 
mint drámaíró arasson búbért, ráért a társa
dalmi élet robotjára, godig u hitvese a százszor
szép Boér Judit mindenütt ott akart lenni, s a 
napi huszonnégy órájából tellett két — három 
óra a kártyaasztal számára is.

Örök kár, hogy ezt a pár órát nem lehotott 
elsikkasztani a napjaiból.

Egyszor egy nagy kárlyabotrányba kevere
dett bole, u melynek szennyes habjai kicsaptak a 
kaszinó lefüggönyözött, kipárnázott ablakain s a 
hírlapok csatornáin szétözönlött az ár az utczákon, 
magával sodorva a Veér név roncsait.

Sohasem is Illeszkedtek azután ezek a ron
csok egésszé; urra pedig fáradt volt, hogy össze
drótozza.

A Voér Miklós neve meghalt ; a felesége 
visszakapta bélyeges bírói papirossal a lánykori 
nevét; u kerület uj követet választott és Veér 
Miklós eltűnt.

Hogy az asszony is ott hagyta, azután min
don mindegy lett neki.

Tiz év esik itt közbe a történetembe, a 
melyet Veér Miklós Amerikában töltött és sok 
nagyon sok nyomorúság, még több megalázkodás 
és egy egész tengernyi brandy.

Mikor aztán megkoppadva, összetörve vissza 
került a pátriájába nagyon csöndes és nagyon 
különös embor lett.

ügy ivott, mint a nagy korhelyek és úgy 
élt, oly visszavonultan, oly magányosan, mint a 
nagy bölcsek.

A korhelysége nőin tűnt föl, de a maga 
nemtörődömségéért elnevezték Diogenes Miklósnak.

Csak épp annyit ödöngött az utczán, a meny
nyire föltétlenül kénytelen volt. Az ideje javát fii 
télién szobájában az Íróasztal mellett töltötto vagy 
a korcsmában.

Hogy honnan tellett annyit innia, azt ködös 
fővel Íróasztala mellett töltött hajnalainak tanúja, 
tudhatta volna csuk.

Dolgozott mint egy gép, s mint a gép, csak 
az — olajért.

Másolás, programm beszéd, replikák és ka
paszkodó képviselők programmboszédoi, beszámolók 
és ünnepi szónoklatok, doktori értekezések, czikk ?'< 
hihetetlen masszában kerültek ki a tolla alól.

Aztán, u mint pénzt látott, ivott, ivott, ivott.
Ezért jósolták egykor való lánczosnöi, hogy 

uz árokban fog meghalni s ezért sóhajtoztak:
— De kár érette, oh be kár!
A vármegye urai valami borközi értekezleten 

kimondották, hogy mégsem járja, hogy egy Veér. 
a ki hozzá még fényesebb olmo is, mint uz egész 
vármegye*  egybegyúrva — természetesen a jelen
levők kivételével — úgy pusztuljon el, mint*,  egy 
kóímr kutya.

FERENCZ JÓZSEF KESERŰ 1 ff fi nz egyedül elismert kel-
uff 0 ff lemes izü természetes
V 1 fa >• i i hashajt szer » < -
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ha inár o'\ nagyon verik a mel- 
1. kup.ir:i.ik. a I körd^zzük mi lő- 

a I: • üdíikiu un lyckérl az
2 t’vi j Iái.-sí merlek 

ti in <■! -e j.ivilai i, erre, semmi 
Vagy I Ián oly gyönyörűek 
és áljárók, a melyekkel 

is bol- 
ellenkezőt látjuk, hogy 

és 
, hogy azon 
kellemesnek

nz első tíz. év lefolyása után a fizetéses 
jótállást igénybe venni, ez csak joga, de 
nem kötelessége' ezen jogát nem is fogja 
gyakorolni, n’.-.l a- első tíz év alatt ta
pasztalni fogja. Ii'o. y az. a .zf.tlljárdák fen- 
tarlása teljesen felesleg, s, mint azt fen- 
neb kiinnlatlii' .

De 
Kikel, a 
Ilik, hát 
aján'atti 
vállülni
köftst'g ’inese! 
azok a köjai,.:ik és áljáról, 
néhány évvei ezelőll kö -egünket 
dogilották ? Mi 
t. iji-zen siá.ny kőből készült járdák é 
áljárók oly állapotban vonna 
a közlekedés minden, csali 
nem mondható. A süli dt kövek állal kép
ződött kátyúk, a nielyeaből a piszkot ki
tisztítani nem lehel, ezen kőjárdik egyen
lőtlen fel r f hlán a rajtuk való járást 
bizonylulaun i le 
nilik az nlczi-s-ti 
a t, köve: é'i I : 1 
a z, h o g y ti 
m e I y n e k h 
1 e v ő lég n a 
nősé g ii a n y 
k ő b á n y A k 
b n rkuli i | , 
u I c z a i n a I. j 
é s ni i ■ r l i, e 
I o n a ■ ■/. ■ I .
hó I v eszi I; a z a n y a g o t 

Bizonyára . ..irt teszi ezt
Városa, mei I a . ás falt járd h al 
a Lej ir-’.m: L leljogosults 1 
olt sem, i h.il a kő ház

Az uj árlejléss.-i va 
község érd L i.'iek ni g 
mint jelen >a . I,. -■■ ■.. 
jelenleg egy i ngyo.i i ; 
I irtokéban vagyunk, !:.< < 
juk. nagyon is kérdéses, hogy 
ily nagy es komoly vál mkozék újból pá 
lyazni oly h lyen, hol velük úgy bánnak 
'•I. hogy jutányos áraikat < ■, h l éleleiliel. 
melyeket esak hosszabb és költséges ta- 
nuhnányo. ;is -- sz. imifgalás kint izgatás 
illán lehellek uiep igénybe nen veszik, 
hunéin leije, .-n alapiul mill kimondják, hogy 
■ li-.igd..

Ili e.\ njalil. árlejtés a 
kedvez, lieurnh credit.*  nyt 
mell kedve.. 1,1, i,..,,, lehel, 
km a* ■( részt veti már a pályáza*

Ion s lehelő legolcsóbb ajánlatát már meg 
is let le, meri hisz első Ízben már komo
lyan pályázol! -- ki fogja a felelősségei a 
következményekért elvállalni ha községünk 
drágább árban lesz kényszerítve járdáit 
elkészíteni? E 1 v á 1 1 a 1 j a-e a t. k ö- 
v e z é s i i) i z o t t s á g a vág v o n i 
felelős*  é g e I ? Erősen kételkedünk 
benne!

Közeledik a döntés napja, mert mint 
halljuk, a képviselőtestület í. évi juliüs 
15-én Jei-sz összeírva és akkor lesz hi
vatva dönteni a járnia kérdésében. Nagy
font o s s á g ii e d ö n I é s Rozs é- 

m ért h a r o ss z,U
v
V

mi’c és azonkívül eléklele- 
■ -'lüg egy kérdésünk van 
-- Isághoz; h o g y v a n 

áros a, 
I u d v a 

j ft m i- 
1 I t a I ó 
most

5 s s z es 
1 t t al 
v e t- 
y á Il

11

á

ii ■/. 
á n

Gyöngyös 
szé t I)hii 

a nincsen 
ája v<*  n.

' <‘őliozako 'á- a 
!>• ! i felel, mert

■ . *-n  ! imiilalluk. 
kedvező' üjiníai 

■zl d nem fogad- 
fognak-e

n.ég

t

|

mostaninál 
lüntelne fel, 
meit minden

egy

vár

— De mii teliessünli'? Büszke mint 
spanyol kddus.

— N-.'in légiid el semmit.
— Az einbereklöl nem, — dohát ii 

megyétől ?
•— Az. igaz, hátim átlói elfogadja ?
Aui az volt a I Öklíenő, hogy a vánuegvo 

iires pőnzlára a púlhitcl-k 170 százülékos kesei-ü 
imig’oum e-.-.l|i, ,s n mini-zlérimn hamarcsan 
tölikrokaffei'.z:; nz Cinbe;'.

— Kél mód van csak ami — találta fején 
n sz.iígct a lőj gv , Img'y lisztesságes formá
ban eltartsuk uzt n szegény Imi. Egv : A var- 
nirgyo böi-iíme. . .

No hallod, lm ezt lisztes' égés rz.'.llá-niil; 
tartod ? — ..........

— Olt
— Ebih n már 

Akkori; :t ópp
Miklósra:

Ni in . *(.iu  
minden i.t; löm
v"^y “ I''";' • »i- Ih'i pi.nt fogy
rpiidu es. I,’ nz atkozol! filloxüra! 
drágul.

S csakugyan, minJm n vár 
rtkarnokai n.:. : ; . ■ . , v ,
kvllt ti sem vt*J.i,  . i-iij k rí ■

. ■ 1 '
végképp b>. / , . . k,

zuíüolv.; i.. r - / ,k( kút n
I- rifilok I: ■ •. t: l ó- i. .

Igy á :
<ok N I ..ii ' ■ 
rdcstiji vá ni.

No
•r - i iiniiri.a' !• i

vegoit közbe a vármegye fiskus. 
van hal a kórház.

van valami.
rossz idők járlak Voér

i összes 
u I: sem 
im beszéd 
*. mintha 
imilárbn,

a var

ii n g y n e h á n y észté n d ö in ú 1 v a 
újólag 150—-160,000 k o r o n á t köllsünk 
el a járdára, l'onlolja meg lehal jól min- 
<i< n egyes tagja a képiselűteslülelnek, hogy 
mire adja szavazatát és láino- 
gassa azon szakvéleményt, melyet egyet
len szak özegünk Cseresnyés főmérnök 
ur előterjesztett, hogy t. i. a legolcsóbb 
mi - falt ajánlat fogadtassák el, mert ezáltal 
nemc-ak pénzt taki.ritank meg, hanem a 
legjobb anyagot is válas'/.tolluk és közsé
glink nlezáinak külső képét emeltük.

Ébredjünk, haladjunk.*)
— Kereskédolmi, ipari é.-gazdasági életünkből. —-

Folytatás,
(V.) A vásárló közönség részéröl inár 

igazán nagy az elkeseredés az elővásárlás 
korlátlansága miatt, melyet hatóságunk 
nem tud, vagy nem akar semmi módon 
iiü g.ikadályo.'.i.i

Emi. í; a;; elkeseredett hangulatnak 
nem egyszer volt inár kifejezője a mi la
punk is ; de csak nem történt semmi az 
elővásárlásnak szabályrendelet utján való 
korlátozása tárgyában.

!< végből ajánlj uk t. város atyáink 
fi veimébe az alábbit, mint szabályrendelet 
tervezetét, mely az első lépés a tűrhetet
len állapot megszüntetésére.

A szabályrendelet tervezete egész ter
jedelmében ez :
Szabályrendelet tervezet r piarczi elővásárlás mag. 

szüntetéséről.
1. Mindazon ismét eladóknak, kik 

a vidékről behozott fogaszlási czikkek be-

vásárlása és nyereségre való ismét eladá
sával üzérkednek (kofák), gyiimölcsárusok- 
lojás- lej és sajlúrusok és baromílkeres- 
ketlő, szatócsok, zöldségárusok (az egész 
város területén nevezetesen a közutakon, 
utczáKon és a piarezon miedennemü 
piarczi élelmi czikkek, úgymint: baromfi 
zöldség főzeléknemtiek gyümölcs tojás bur
gonya kicsinyben, tej és tejtermékek stb. 
bevásárlása üzérkedési czélokra reggeli 9 
óra előtt elliltalik.

Reggeli 9 óráig csupán a fentebbi fog
lalkozást Üzletszerűig nőm folytató fo
gyasztó közönség van jogosítva bevásárlá
sokat eszközölni s csak ennek elmúltával 
léphetnek a bevásárlók sorába az ismét 
eladók.

2' §, Az 1. §. rendelkezésének ellen
őrzésével a városi rendőrség bizatik meg, 
miért is tartozik minden oly egyén, ki az 
1. §-ban említett ismételadásáal foglalkozni 
óbajt, ezen szándékát a rendőrségnél be
jelenteni, hogy számára piarczi áruló hely 
jelöltessék ki.

3. §. Az 1, és 2 §. ellen vétők kihá
gást követnek el, mely kihágás 20 forin
tig terjedhető pénzbünletós el, ennek be
hajthatatlansága esetén 2 napig terjedhető 
elzárással biintellelik.

-í. Jelen szabálytendelclbe ütköző 
kihága. >k mmleihcn 1. fokban a községi 
biró, II fokban a alispánja, IH. fok
ban a magy. éo. minis-.ii iium bíráskodik.

5. tj. A befolyandó pénzbüntetés ösz- 
szege a városi szegény alapot illeti.

E nagy fontosságú tervezettel rátérünk 
azon útra, a mely társadalmi bajaink, gya
korlati orvoslására vezet s melyen még 
igen sok a lenni való,

(Folyt, köv.)

Borszék f ü r fl'ő.
— Fürdői lövői. —

Hazafiui kötelosségot és emberbarát! jóaka- 
véluk teljesíteni az által, hogy Jia a fürdői

’lF«tl\tíif:is lapunk május 24. őa junius 7. 21. 31-ikl*i7.;i»iailni/„

ratol
idény elérkoztével kis keretben rövid ismertető 
képet nyújtok Borszék fürdőről.

A hazai valamint a külföldi hírneves fürdőié 
között lehetnek gazdagabb és fényesebb rtiás für
dők, do hatalmasabb gyógyerejii s jótékonyabb’ 
hatású alig van egy is a borszéki fürdőnél, a hol 
annyi sok testi s lelki gyógytényezöt találhat mind 
n beteges ember egészségének visszaszerzésére, 
mind pedig az egészséges ember erejének föntar- 
tására és odzézére mint talán sohol egy más für
dő helyen som. Balzsamos fenyöillattal télt havasi 
levegőjének csodálatos jótékopy hatása van a 
légző szervekre. Rövid itturtózkodás után máé 
nmi-érzi az ember életerejének élénküléséről,ked-

1 ' Gyönyörűség volt nézni szegény Diogénest, I 
I n.inióta „beteg" volt.

Külön szobát lnipolt a kórházban s a nagy 
I beteg csibe iill.s kmzljál. Re ggelre konyakot (n 

melynél egyébként löhbro becsülte Veér Miklós 
| a becsillotes gabpmipálinkát) s ebédre, meg vac o- 

rához egy egy fél liter jo bort.
Nem is keltett feküdnie. Kijárhatott a Városba 

is, vende,;*:.. el is lállmtolt. Szóval maga volt a 
lökéloles boldogság az ö „kórbézi áponezsiiga.

Néha mig a bcioglál. guló orvosoknak a fej ■ 
főtt nzmi, hogy micsoda njabb jolcnségot is írjanak 
! * ’e’ .naplóra u Veér Miklós „s■ i'vadásém'.l.1*
míg II derek lmlálos a BetekinUbenbizonyko- 
ilolt erős inuzsilmszó mellett, hogy;

Sob.-ü halunk inog.
Ki akkor som India inog Voér Miklós, hogy 

kutya jár n köriben, u mikor már homoly oka 
lett vo lta megijedni a hotognapló komor bolezv- 
zóscilől. J

l .,-y fagyos, <! •-., tavaszi hajnalban, a mikor 
Kissé kupalosan ténfergőit haza a kórházba 
megye betege, boléharapott a tüdejébe u 
l.utyája,

Ősszel ágynak esett és a bor

■ - Most már nem mondhatja 
vármegyei punamából élek.

líz/ei kö zöntötto n kórház 
nuker l é'ew.lemlei btiegcskedcse 
tál éta ágymin az orvosi vizit.

p'1.... . felmlo májú otnberbosugfa u niinisz-
luimm.ian, milyen m ifia bologel ápolnak n vár- 
megy'.' pénzén.

Nosza gyorsan kirucezmit a közponlhól e-v 
’-mie-o. ur. a C(ly m,„.|eleú 

' - 11 " !il ’i'kv pályát lmlu,t még he

ü vii r- 
hulíil

som ízlelt

senki, hogy

főorvosát, a 
után elő. zör

! a fogalmazás terén, mert csodamód előzékenyen 
| nyitogatla csukogutta útközben a vasúti kocsi 

ublakait, s a nagyságos ur kis kézi táskája annyik 
járt p kezében, mintha adógató lenno a longamé- 
tázá3 közben.

A panamairló vészbizoltság ravasz taktikával 
nem látogatóit meg egyetlen hivatalos urat som á 
városban, hunom u vasúttal egyenesen u kőházba 
hajlatott, F hogy a hatatlan „közvagyon CFor- 
bitást", a melyet szívósén tűrt a legmakacsabb' 
adóhátralékos is — leleplezzék,

A mint odaértek a szürkére mázolt kórház
hoz, a kapugádorból, csöndes, panaszos Aalotlns- 
énok szűrődött ki a ködös ulczAra,

A vészbizoltság azonban nem olyan lágy
szívű jószág, hogy a hivatalos küldetésben holmi1 
sirató nóta megakaszszu.

-. ..A kapu felé tartottak tehát. Elöl a tanácsos.' 
mögölto tisztes távolságban a fogalmazó ur, ke, 
zéDcn a tanácsos ur feuntisztelt táskájával.

Éppen ahogy beakarlak suranni a kórházba, 
a i.!'°! h°ztnk l'i n kapualjból egy koporsói, a mely 
mögött a vármegye urai, s a helybeli jogászság 
és korcsmáros iparlestület lépkedett.

A koporso födelén arany belükkel ez volta 
föiirá., .• Voér Miklós, élt 42 ével.

A tanácsos urnák megnyúlt az ábrázata és’ 
iormeszüleson u fogalmazó űré is,

A tanácsos ur nagyon szorelto volna, ha a 
főispán nem ismert volna rá,

Dg ráismert, hogyne ismert volna rá és a 
tanácsos ur módfelett nagyon restellő ezt a nvil-’ 
vúnvaló felsülését.

Do csak merjen kitüntetést kérni az a Desugó-

Paláaty Marczell.
V
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vének fokozódásáról, hogy i havasok éltető, bab 
zsames levegőjét szíjjá nem pedig a v os bűz 
hödö c.-atornnilól és szemétdombjaitól .;mgi\>ml<őt 
nyirkos levegőjét.

Borszék szénsavas pezsgő fürdői zsongitóhg 
erősítik aczélozzák a te?t elerayedt idegeit és iz
mait, ivókúrául használva pedig szénsavdus vize 
a gyomrot s bólékét tisztítja, edzi és az étvágyat 
s az anyag cserét gyorsan növeli. A hideg szen- 
bavpezsgő forrás vizek, fenyő illattal telített kvo/.", 
az égi tűz, a nap onyho melege a virágokkal, 
buja növényzettel, sűrű fenyő erdőkkel, ;/.ódákkal 
80 kilométert kilövő hűvös árnyas .-óla útjaival 
borított föld itt valódi földi paradicsommá van 
átvarázsolva.

A modern Ízléssel és kényelemmel beren
dezett villák nagyszabású fürdői épületek lündéri 
kópét nyújtanak annak, aki n fenyvesei; e csöndes 
világában Borszéket fölkeresi.

Es e kép belopja magát az ember leikébe, 
vágy nő bolölo, mely itt marasztal, s jövőre i 
idő vöm:, annyira, hogy a l.i egyszer itt megfor
dult, aki gyógyulás végett — egy fürdői idényt itt 
töltött, az más következő években u örömmel kiét 
ldo és pedig rendosen nem egyedül hanem máso
kat is hoz magával, akiket rábeszélő képességével 
lelkesített fel uZ ide való jövetelre. Mert aki egy
szer kú: tolta, aki ineggyögyullan, 
hagyta idő a kedves htlyot, annak szive 
visszavágyik u csöndes fény vesék o 
régiójába.

Valóban u fürdői tájkép szépsége, a 
nélküli fenyvesek, a gjüiiyörűs1:/. I teljes 
dúló helyek, az előkelő fürdő közönség, i 
együttvéve magyarázza meg azt, hogy o 
vőjü fürdő képes kielégíteni meg a legmagasabb 
igényű fürdőző vendéget is. Aki csak tosii üdü
lést és lolki nyugalmat óhajt, az is jöjjön ide, 
mert nemcsak a testi örök gyarapítását előidéző 
ős tényezőket talalja itt föl. hanem a szív és 
lélek folvidámilásáua szolgáló eszközöket és mó
dokat is. Mindennap reggel ós délután két-két 
órán át mu'atlatja a gyönyörű árnyas sétányokon 
föl s alá hullámzó közönséget, u 
bzlgányzenokarn, amely hetenként többször 
a Remény nagyvondóglö termőiben hangversenyt 
szokott rendezni. 4 . .

Van a fürdőnek vigalmi és turista bizottsága 
is, amelynek minden leleményessége és igyekezete 
oda irányul, hogy a mulatni és kirándulni szerető 
fürdő vendégeknek nap-nap után minél kellemesebb 
szórakozásokat szerezzenek és Borszék vadregényes 
vidékének íszebbnól-szebb kiránduló helyeit mu
lassák meg.

megerősödve 
s lelke 

magas

fürdő kitűnő 
este

C3Brha József, 
nyug, plébános

A király nyaralása, ö f-jlsógo a király az 
idei nyarat kehiben tölti, hol egész a nagy gya
korlatig fog tartózkodni. Lehívás uhln — tehát 
szeptember végén, vniósziuüleg néhány hótre 
Gödöllőre jön s a nyár hátra levő részól itt fogja 
tölteni.

Sok hűhó Semmiért Vasáru:.p e hó 5-én a 
besnyöi búcsú napján éjjel egész Besnyö virraaz- 
tolt. A bátorabb szivück felfegyverkeztek és lesbo 
álluk. 0 y tolvajokat akartak elfogni, akik nem 
létezlek. A dolog úgy történt, hogy a 34. számú 
kis bagi vasúti őrház telefonozott a 30. Számúnak 
Bosnyöro, hogy Kis-Bagon, három uria.s kinézésű 
ember paraszt ruhába öltözött és Besnyö feló 
tart vnló’Éinülog rablási szándókkal. A jó bes
nyöi ele erre két csendőr kíséretében vagy hnr- 
.iuitczan fclfegyvcrkoztek, az utak mentén ol- 
áliolták és nyomozni kezdtek. Reggel feló sült 
azután ki. hogy az álruhás tói vájok szárítónak 
veven uljokat, ohnanokültok Is.aszog főé. Mint 
i«aszegi levelezőnk értesít, od t semmifófe rabló 
som órknz'dt s igy valószínű hogy egy kalandvágyó úri 
liompinit tréfálta meg a hesnyöiekot. Jó kedvük 
hzuuban aligha szomorúsággá nem változott volna 
ha véletlenül idejében tovább nem áilanak és 
elfog i’nak a fegyveres po’gárlársak által.

H izafias ünnapály A hazai v.faliiper r. t. 
lataroíi bányáiban s;'“p ünnepély folyt le, június 
í:9-én á bánya munkás i összeadott filléreiből 
emelt Ko.ssu'h-szobroi í- ph-zlék le nagy közön- 

■a: s az ü-mop-l fia. Kossuth Ferenoz jelenté- 
lében. A hazafias üniic.pólyen, - melyet Krisz- 
halxM*  Kév 1 vénvlái

dr. Kováéi Jenő bánya igazgató rendezlek, — 
mintegy 1090 főnyi közönség vett részt köztük 
1 ’bb orsz. képviselő, mint Kossuth Fcroncz, Rigó 
Ferencz, Loszkay Gyula, Balogh Mihály, Molnár 
Ak<>s es még többen.

-Sajnálatos eset hírét vesszük Rákosiig: írül. 
Az oltani állami elemi iskolá igazgatója ellen, r.z 
állni mos szerűiéinek és tiszteletnek örvendő J bérié 
János ellen, néhány izgága omber csúnya alma 
munkát folytat. Nem vádolják semmivel - mint
hogy tanítói és igazgatói működéséhez a gyanú 
vagy vád nem fórközhelilc s cgyóbbként a bujto- 
gatók nz ö működését megítélni képtelenek, de 
mindenféle rágalmak törj-.•fűtésével hangulatot 
akarnak ellene kelteni, hogy népszerűtlenné tegyék, 
hogy bántsa őt az ellene megindult hajsza, s hogy 
ő maga menjen el. Ggy tudjuk — mert ez aálit- 
lánosan ismert dolog Ráko: ligeten, hogy főhibái 
az igazgatónak a követ ke/.ők. Nem jár korcsmába, 
nem kártyázik a polgári körben, nem ad vacso
rákat, — (valószínűleg azért mert erre Ő nőm 
kap külön pótlékot, u a fizotésből ez nem igen 
telik.) Soha sem részeg, s buzgón teljesíti hiva
tását. Nem lehet az osztályzásnál sem szóval, sem 
máskép befolyásolni. Szóval igen kellemetlen ember. 
Csodáljuk, hogy Rákosliget nagy számú inteligen- 
tiája megtűri azt, hogy ily derék úri embert, 
buzgó és kiváló pedagogot néhány omber folyton 
piszkáljon, össze kellene fogniuk s úgy védeni a 
gyermekek állal is annyira szeretett embert, ügy 
halljuk, hogy különösen Rákosligot munkás 
lakói mozgalódnak már az izgalók ellen.

Körorvos választás. Hétfőn c hó 6-án d. e. 
10 órakor történt meg Gödöllőn a körorvos vá
lasztás. A milyen nagy port vert fal eleinte, ép
pen olyan csendes lett a lefolyásai a mennyiben 
dr. R'iehardsbcrg Lajos gödöllői gyakorló orvos 
egyhangú megválasztatásával végződött. A válasz
tást ifj. Tahy István járási szolgabiró vezette a 
legnagyobb pártatlansággal. Négy pályázó volt, 
dr. Sebőn Gyula dr. Reichardsperg Lajos gödöllői 
dr, Eordögh Fercnoz tisztin Ipári és dr. Feller 
József paksi gyakorló orvosok kik ugyan c sor
rendben lettek kandidálva. Az orvos választásra 
kiküldött bizottság a kandidállak közül dr. Roic- 
hardsperg Lvjo-t választotta meg azután közfel- 
kiáltással egyhangúlag körorvossá. Délbe bankett 
volt a Káróli s.-.állóban az uj körorvos tiszteletére, 
melyen úgy a gödöllői mint a szadai választók 
csaknem teljes számi) n veitek részt.

Tilos a csuvározás. Olvasóink közölt bizo
nyára többen akadnak, a kik e szó értelmét nem 
is ismerik. Vidéki helyeken a malmok szokták 
össze hordani az őrleni való életet s hordják 
azután vissza a gazdának a kész lisztet. Ez az 
ősrégi magyar szokás a csuvározás. Id. Kemény 
Gábor bagi vízi malom tulnjdouos a csuvározás 
miatt megbüntethetvén, esetéből kifolyólag rende
letet bocsátott ki a belügyminiszter, m ívben a 
csavározátt megtiltja s a malmoknzk. Fz eddig 
rendén volná, csak azt nem tudjuk, a rondáiul 
előtt miképpen lehetett a szogény bagi vízi mol
nárt megbírságolni ?

Vasúti kaland. Csütörtökön a reggeli vonaton 
utazott be Gödöllőről ogy társaság Budapestre, 
köztük több gödöllői előkelő polgár. Az egyik va- 
donat uj jegyfüzetéböl jegyet adott egy másik 
helyett ki viszont pénzt kínált az elsőnek ellen
értékűi, az azonban nem fogadta el az ajánlatott 
* vissza utasította a pénzt. A kalauz halván az 
unszolást, oda szól a két utasnak.

Csak vegye ol, nincs abban semmi.
Csak hagyja felel a jegyfüzet boldog tulaj

donosa, meg van az már fizetve.
Egy szóra várt csak a kalauz 

megjelent Szabó nevű ellenőr. Oda 
utashoz, s egyiktől elkobozta a ‘ ,
sikat pedig megbüntette 6 koronáig. E 
ivasvág szoláltatást ajánljuk ttz ill -lökés 
figyelmébe.

Közgyűlés. Szerdán, o hó 15-én d. 
órakor Gödöllő kő: 
melynek egyedüli tárgya a járda burkolatokra 
telt verseny Iá gyalási ajánlatok feletti határozat 
huzatai.

Orosválasztás Csömörön. Kedden o hó 7-én 
j Csömörön újonnan alkotott körben az. 

;ta; dr. Ilunwald Fülöpöt választották 
csömöri körorvossn.
Júliádat tartott e hó o-én a rákosligcti pol- 
kör „Batthyány“ telepen. A kör tagjai 
számban vnt’ck i'"-zt a mulatságon.... •» . •). r..i— r ’BW.wii mrier.

Gyújtó villáin. Szalay József a Magyar 
o s t i I a p kiadója Gödöllőn, a Fáczánosban 
levő Ellingor villában lakik családjával együtt E 
ho 6.án délután halalmos vihar uralkodott Gö 
döllön, a villáin csak u/y czikkázott s vagy öt 
helyen lecsapolt. i). u. 3 órakor Szalui József 
lukasán is beütött s végig futván a totó viz le
vezető csatornáján, u házi villanyos csengő v 
fiókén át a szobába jutóit, hol a ház uri.ő 
nővérével és bölcsőjében levő gyermekéve 
deli álmot aludott. A villám ineggyujtotta a. 
ágyneműt az ágyakbuu és a bölcsőben, unióban 
csodálatos képen a benne fekvőknek a»b ed- 
ségon kívül bajok nem történt,

RÖVID HÍREK. — Elgázolás. Goldner IgnúUnit 
Ilíkogkciw-szturun elgázolta Toniarovszkv Anerás nevű. 
16 évi'*;  utihanc/. legény. Az agg nő sérülése veszedelmes. 
— Tűz- E hó 7-en Agárdi Márton szérüskertfében Csö
mörön nagy tűz volt. Egy boglya szalma égett el. A 
Ló/' t r vetmokok játéka okozta. - Lopott pokrócz. l.öwy 
Ignác/. bptesti fuvaros kocsisa haza felé tartott Gödöllő
ről o hó 6-án s Keropeson botért a korcsmába etetni. 
Mig benn volt, valaki ellopta a pokroezokat a lovakró 
A nyomozás uz ügyben eddig orodmfinyre nőm vozotell’

NYILT-TER.’)
gügy- IRODA ÁTHELYEZÉSI **W

Ügyvédi irodámat Gödöllő, 
Váozi-utcza 682. szám (ajárás- 
biróság átellenében), Alberty 
Pál ur házába helyeztem át.

UJSZÁSZY IMRE 
ügyvéd.

•) E rovatban közlőitekért nem vállal felelőséget 
a szerkesztő.

62Í8. tkv.|1003. (
Árverési hirdetmény kivonata.

A gődüllél kir járásbíróság mint, tkvi lieUtség 
közhírré teszi, hogy dr. V á r n d y Károly ögyré.l 
vógreliajtutónak. D o á k J á n o m óm klsk. ,
1 » t van végrehajtást szenvedő elloul 73 kor. 14 fill. 
töko követelés és jár. liánt I végrehajtási ügyében a pest- 
vidéki kir. törvényszék, a gödöllői kir járás-blroság te
rületén’ levő, Gödöllő községben fekvő, a gödöllői 2j7 
sz. tkvi betétben Deák János és klsk. Deák Istva nevén 
álló A f 1—3 sor, 41ö. 416 hrsz. ingatlanra 2167 kor, 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte es hogy 
a fonnebb megjelölt ingatlan az 1908. é vl_ j u I < « * 
hó 80-lk napján d. o. 10 ójr a k o r Gödöllőn, a 
kir. járásbiróságpál megtartandó nyilvános árveresen a 
mogallapitot kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsáranak 
10« #-át yapv is 216 k. 70 f. készpénzben vagy az 1881. 60t-e, 
42 §-ban jelzett árfolyammal számítotté? az 1881. év i növöm- 
bor hó 1-ér. 3833 sz, á, kelt igazsngügymínistéri rendelet S 
ball kijelölt o\adekképes értékpapírban a kiküldött kexéhei*  
letenni. ava>.v az 1881. 60 t. ez. 170 paragrafusa értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előlegen olholyezésorol 
kiállított, szabálvszorü elismervényt alszolgáltatul

Gödöllőn 1903. május 17-én.
Kir. jbiróság mint tkvi hatoság,
(P p) Lukácsy a k kir elbíró.

U-Xí .•<; t ’o-ja' ■ ■ -L a-u«- ju
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ő a savanyú vizek királya.

volt m 
orvos válás: 
meg

115

Ajánlja

és az épen 
ment a két 

jegyfüzetot, má- 
furcsa 
körök

u. <i
g rendkívüli közgyűlést tart.
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(Csikmeoyí’beu)
: Filrdöldány junlua 10-töl szeptember 15-ig 
ÍdOO in. untján, ö' v.-wk linzótt “'I"'ntll<“s

1! .vh.l -. világhírű hidog loboeó fürdőkkel, 
lívanns forráeokkal, ktlíi'i" vasléppnl. jól.berondozett 

hldégvlzgyogylnlérottel.
ISz.ílludnkban »■ í. rgánvllhikbiin 000 .zolrn: kktigyu. 
<s' i : ii-' rt> 6 1 160 korona; sz bakból konyha
j-.j -j l.or, l>iv " fürdOárnk. jti élelmraót. ptnroz.kőt 
; /■- ■ nszók Ik'IvI...... 30 hliltrt nii nlinlniltt polupus .etu*
i ‘ .. 'rhv’> r»,.|il.en, lemek klréltthild helyük.
?"ni.ió.nv..x dr. Vi.no.ey Zoliin i'g.vnt.

,H,r Vili., Sz.entLrnlyt-ute'za Q.)
;!|vi,l..|; "I.h Sziez-Rógenlg vnsiiton. .h:ipolita g.vore- 

vAlo.il lovukkal, éviimfiru »«'l' *"J"
ÚiAoMkocsikra vlöj1'í;y.-zl..loí Kapusi Dánielnél Szisz- 

Róg'in.
ii Prn.-; ktiH-u! 6s árjogyzókkel szolgál
t, .-.z iffWllosng.

>■

B.n .i/nl leli.'f roníh-lnl : .'.z lga2E«tóságndl Bud.pe.- 
u-n ÉJ.!.:.□ > L . Pecsell L.M. >nakn«l. vidéken | 

lobb rUezer és ásványvl.-Ollelékbon. t

T33BWHCSSI8WBHSR

kin 
BUDAPEST. V- KE ÜhET. VAGZI-KÖKUT ss-IK SZÁM.......... ..

a inagyiip királyi államvasutak gépgyárában készült 4, 0 8 és 12 lóercjü_(jtz< .-ep o tesz »• ei,
14 1(> és 20 lóert jü Goippound-lokoiijobiljait és végre — -

tí /cgujabb szerkexetü fűkaszáló- ntarokrakó 
és kéVCkötő-aratógépelt továbbá

döntésű ckefűv’él ellátott ekéit és egyéb .ne•<■>.•»/.<! tsági eszkö •eil. -
___ .. ...... .uu-tv. a

vAlo.il


190€. julius 12.

Magyar általános '(ötanyag gyár^
UUOAl’KSr, VI, Uóvay-u'czi 16. szám.

Sz.ll'it (.y.iri Árban szülésznőknek a belügyminiszteri í)50Ó0|1902 
rend'lelnek megfelelő bábatilskákat. ellenörzőkönvveket és jegyzőköny
vekéi; valamint a szülészethez szükséges összes kötnnyagokat és mű
szereket. ÁRJEGYZÉK INGYEN.

I

Med. Univ.
DR I RITZ SAMU 

fogorvos
(Budapesten, VII., Károly körút 3. szám.) 

llenctel Gödöllőn, na pont ti ti él után 
2-7 óráig. Cn nép és vasárnapokon is.

RÁKOS-ÜTCZA 406. SZÁM. 
(Eötvös Jenő ur házában.)

Foghúzás. Fogtömés. Müfogak.

Teljesen ingyen!
(loltja ki a pénzűt, ha ér
téktelen utánzatok állal 
hagyja magát olámitani, 
Az ón valódi amerikai 

Nickel
ANKER-ROSKtPF-ÓBÁM 

(Antimagnetique) 
szabadalma
zott Email 

számlappal.itt 
látható minta 
szerint BOóral 
járással egy e- 
düli. Kiváló 

ellenálló ké
pessége, vala 
mint ponto« 

járása által a 
icgkedvelteb 
éá a létező 

Jegjob strapa 
óra. Kíilőnö 

són ajánlható 
tiszteknek, 
yasuti hiva

*-< tg_t-=< BORSZIVATTYUK ÉS BOR SZŰRÖK 1
valamint nz összes pinczefelszerolési czikkck nevezotesen ’
Amerikai gummilömfök, rézcsapok, borlefejtö edenyok, 
mustszollözftk. bormérök. Palaczkmosó, palaczktöltö 
dugaszolo és kupakoló gépek. — Parafadugók, ónkupa
kok. palaczkok. eoooooooooooooooo

SCHOTTOLA ERNŐNÉL BUDAPESTEN,
VI., Fouciór-pulota.

Nngy képes árjegyzék ingyen és bérmontve.

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. -H-H

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek. virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobabehnzások, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.
Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

Mindenütt kaphatói
fi ÍJ Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy *1  
» f minden darab szappan a „Schichi" névvel ée ff 
® • a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.

Görtöllöi Erzsébetkönyvnyomda

talnokok <*sendor»ég,  pénzügyőrség, kalauzok, gépészek 
es mindazok részére, kik egv erős, megbízható ós tar- 
Ós orat akarnak. Ara egy Azép nickel lánczczal és 

tokkal együtt csak 6 korona 3 évi jótállással 3 drb 
vételnél csak 5 korona. — Nem megfelelós esetében 
kicserelem, vagy a pénzt visszaadom- Szétküldés az 

1- amerikai őragyárak vezérkópviseleto által

BÖHNEL MIKSA órás

Bécs,: IV., Margarethenstrasse 48 70.
a cs. és kir. állami hivatalnokok szállítója.

ÓVÁS : Kereskedők Roskopf-orákat pléh-tokkal és imi
tált papír email-számlappal ajánlanak. Ily óia nálam 
1 Irt 75 kr. ós megjegyzem, hogy ón nem vagyok 
kereskedő, hanem órás. Az én óráim finom szabadal
mazott Email-számlappal vannak ollátva, pontosan 
szabályozottak és mindont, a mi nincs fenti ezég- 

jegvzóssol ellátva, utasítsunk határozottan vissza.

t —mob—aMaMMnwEwaBH—MBE^n— mwwacigggK

Ö3SF*  Panczellózásrza -Ws I 
igen alkalmas térülőt KEREPESEN I 
821/, hold á 1600 FI, NÉGYSZÖG 
ÖLE 1 KOR. ELADÓ. Bővebből a 
tulajdonos dr. Einhorn Árminnál. I 
Kismartonban. ............. ■■...... ■ ■■ . I

“ ■ "

sí Csodahangszer, a Tromblnó. aj 
ör minden tarrft&a it hnnKjccy tamwat 
nálkUL ftzs*  tuiosxJ trombitHteaila a leSMchbjWokrt, finacnVal. tndcMtcu, 
aoalartTBMkiacv^ tróhktor. .M*  
cfohi b6*a*,  .Varlanna wUaaa*.
•W, .D* b Port ka wuzte’, 4BU*cak7»  
(adató*,  Uw««iCMt»a. .na auta Otaf. 
.iMÓMrtíelH*,  to mto Kbb nUa» 
nto vAlacMotl MasűarMDt a Bd

rom t» 1 n-ö
ínjűterió*.AM  taMhptoyara HMa Vraa>. 

tnelj Bünteotm ftltUtort Salt! ktl»ft«aa ha vZteU ttfaaafetm 
hlrtfica mint tranMnó vlrtou »*T  fet Itolojt cm tndtotod) wrtHlflt 
ooiüdnék SQjtelme aon vpö. BaánrtaiaK dal JátoahaM r«Jta mladan 
fáradtai^ aiürtll, ciopAa a hoctoraló feanrtary 'bem—ródviU 

ttrWuM tana, ntép, eröflbanttJÖ>fMünűrakoctoto m alantot, 
a csaUdbtn. UraaUkrotban és Hnnepilyokca. legmuhHtaKbb Hatol 
Hrtadnlér-űkou, trxókjrón. gyalog, kocáin vagy OBotnakan. fauk- 
Meinlre m tézzcaaaa IfciaaArlre Is Igen Mkalmaa. -A TrvraUaó km- 
kCtayá QtMlUdni: l-lajta findnOur nXkkctosva to'V karóit SfM; 
•0 k>. TI• fajta finoman alkkelMva 10 hanggal öfn. KotutuűJuak ato 
L tMUboa ao la.TI. CnjttooB 60kr. Klitoóbgos nátkBldto ntánvtotoU 

KsrUM RMnrteJs Wta, L, Flda8mrkt Br. 1&-WX.

HÖ? RYFIfMF^Í Segélyt és tanAciot nyuj-
IIUÁ.U I LRin-d t0|. Szülés •««t»ka41 
nagy gyakorlattal bírok. Csölle Anna egyetemi 
lésznö. Ferencz-József-tér (Adler-ház) Gödöllői.

)il< '1 )SÍí l. ?'hi ájulás, górcsők ás más llyca 
1<I Ogl (A IIt II llllllk 1)1111 BZSII V«(l, Űér- 

jon lu-ossür.arról. fngyenés bérmeiilve kapható a hattyé 
gyógyszertár utján (SchwanenApotheke Frankfurt a. M.)

10 korona kezdő fizetősei, fél 
napra felvételik. Czitn A kiadó 
hivatalban.


