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iszod és Vidéke
rársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Előfizetési Arak:
<«*«  évre . . 12 kor.l Negyed évre 3 kor.
Félévre. . , 6 | Egyes szám éra 30 fillér.

Bár»»ntetlen leveleket nem fogadunk cl. 
Kéziratok nem adatnakviasxa.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyíry Lajoi.

Szerkesztőiig és kiadóhivatal: 
Aszódon, Grosz. S. papirkereskedésébea. 

Hirdetések:
•gyexság szerint jutányos áron kőzöltetnek. Nyilt aera 

60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedveaméa

Ébredjünk, haladjunk.*)
— Kereskedelmi, ipari és gazdasági életünkből. —

(VII.) Közegészség, köztisztaság, ren
dezés ! ... Ez a három fogalom dominálja 
itt nálunk Aszódon a helyzetet és kell 
is dominálnia minden fejlődésnek indult vá
rosban. Áldozatokat hozunk érettők, hogy a 
csin, tisztaság és a jótékony üde levegő, mely 
az egészségre oly annyira nélkülözhetetlenül 
szükséges, állandósuljon a város falai között,

Időközönkint erélyes rendeleteket bo
csát ki a hatóság, ha azt látja, hogy a la
kosság saját jól felfogott érdekünket veszé
lyeztetve, nem törődik azokkal a rend
szabályokkal, melyek a köztisztaság czél- 
jából üdvösek és megtartásuk nélkülözhe
tetlenül szükséges. Egyes polgárokat ke
ményen bünte tlek, ha a szennyes belvizet 
kiengedik az utczára, vagy ha udvarokon 
egészségi szempontból kifogásolható helyet 
találnak. Jól van ez igy, igy is keli lennie.

De annál megfoghatatlanabb magának 
a városnak mulasztása, midőn egyes pol
gáraitól súlyos büntetések árán is megkí
vánja, hogy rendet tartsanak. Vagy talán 
a város más paragrafus alá esik? . . Fel
fogásunk szerint neki magának kell elül- 
járni a jó példával, mert olyan hibákért 
joga nincs büntetni, amelyekben első sor
ban ő maga leledzik. Reá nézve mindenek 
felett kötelezők azok a sz abályrendeletek, 

•) Eolvtatás lapunk május 21. és junius 7. 21.
,31. juliu 6. 19-iki számaihoz

melyeket ö maga alkot, s betartásukat a 
polgárságtól kívánja.

Örök idők óta ott éktelenkedik a város 
több és legelőkelőbb helyén különösen a 
közkutak kürül nem egy büzhödt árok, po
csolya, még a legforóbb időszakban is, mint 
épen mostanság, ki nem szárad miazmái- 
val megfertőzteti az egész környék le
vegőjét.

Az rlyet sem a szépészet, sem a köz
tisztaság, sem a közegészség szempontjá
ból megtűrni egy óráig sem volna szabad. 
És csudálatos módon mégcsak ügyet sem 
vet reá senkisem. Talán a város csatorná
zásának az ezeregyedik esztendőre eltett 
tervére várakoznak ? . . . Ha már egyik-má
sik helyt sikerült eltüntetni a keresztül 
húzódott posványos árok, vízállást, mo
csarat, egy füst alatt ezt is meg kellett 
volna csinálni, hogy legalább a városnak 
legelőkelőbb terein és utai melleit ne le
gyenek olyan abnormis viszonyok, melyek
ből arra következtethet a lakosság, hogy 
vele szemben követelőznek, a város azon
ban magát nagylelkűen minden kötél ezet- 
ség alól felmenti.

Felhívjuk ezekre úgy a Kör és járás 
orvos, mint az elöljáróság és a rendőrség 
figyelmét, kiknek első sorban feladatuk, 
hogy a köztisztaságnak és közegészségnek 
őrei legyenok, tekintsék meg e mocsarakat, 
mert ha egyszer látni fogják, semmi két- 
ségünk benne, azonnal meg fognak győ

ződni, hogy ilyen piszokfészeknek egy oly 
városban minő A sjz ó d helye nincs.

Felemlítjük itt,'hogy közkutaink is igen 
mostoha állapotban, mondhatnánk teljesen 
gondozatlanul vannak.

Mindegyik vize zavaros, szemetes s nem 
egynek a vizében még apró pióczák és 
maszalok is úszkálnak.

E kutak tisztítva, kotorva már évek 
óta nem voltak s talán ennek az oka az, 
hogy vizök is nagyon gyér, ami különösen 
tűz esetek alkalmával tűnik ki, nagyban 
hátráltatván tűzoltóinkat az oltási műve
leteknél.

Az árkoknál tartván, vessünk egy pil
lantást az egyes áthidalásokra, átereszekre. 
Nos tehát ezek, különösen a külső ré
szekben, mizerabilisek. Rajtuk a közleke
dés életveszélyes, szépészeti szempontból 
pedig egyenesen eléktelenitik a városi.

Neveljünk iparosokatl
Levél a szerkesztőhöz 

Tekintetes szerkesztő ur!
Közgazdasági Írók, iparkamarai jelen

tések, országgyűlési képviselők beszédeik
ben s e lapok is többször foglalkoztak 
azzal, hogy a magyar ifjúság a helyett, 
hogy a már úgy is túl zsúfolt tudományos 
pályára törekszik, sokkal helyesebben tenné 
ha ipari vagy kereskedelmi pályára lépne. 
Múlt évben a költségvetés tárgyalása al
kalmával Wlasaics Gyula vallás és közok
tatásügyi miniszter egyenesen rámutatott 
arra a hibára a melyben a magyar ipar 
nem fejlódhetése gyökeredzik, uay Bzólva

T Á R C Z A
>]£apisztrán fülc.«
Irta: Pakots Jóxsef.

A hatalmas szultán:
Hogyha átadjátok
Nem lesz bántódástok
S császári magas kegyelmét 
Árasztja reátok.

Meg se is pihenjen, 
Siessen is váltig, 
Hadaival legyen itten 
Bizton holdfogyásig I

I.

A hunyadi várban 
Nagy tanácsot üluek, 
Cserna vize mentén 
Futárok röpülnek.
A hunyadi várban 
Egyre ki- bejárnak 
Titkos küldöttei 
A török császárnak.

„Jó urak, jó urak 1 
A hatalmas szultán: 
Azt üzeni végül 
Készségteket tudván : 
Büszke Hunyad várát 
Kezetekben hagvja 
Csak épen a zászlót 
Tűzi ki a falra.*

.Mond meg jó vitéz te 
Mond meg az uradnak 
Hunyadmik kapu'.
Tárva nyitva vannak : 
Mivelhogy ezennel 
Tudtul adjuk titkon: 
A hunyadi várban
Senki sincs most itthonn.

Mért e járás-kelés 
Csorna vize mentén ? 
Hej, itteni hej, ilten 
Nincs valami rendén — 
Éj is van sötét is — 
Mi készül itt már ma ? 
Mit keres e sok idegen 
A hunyadi várba?

„Jó urak, jó urakl 
Készségteket tudván
Azt üzeni nektek 
A hatalmas szultán: 
Hogy mire a hold majd 
Fogyni kezd az égen, 
Büszke Hunyad vára 
Birtokában légyen.

összenéz titokban 
Az urak tanácsa, 
Szólna is meg nem is, 
Egymást taszigálja. 
Össenéz titokban 
Ühmget, köhint egyre. 
Alázatos választ ad a 
Kemény üzenetre:

„A hunyadi várból 
a török császárnak
Az öszegyült urak 
Minden jót kívánnak — 
S mivelhogy iránta 
Hódolatuk régi,
Mond meg jó vitéz te 
Azt üzenik néki:

„Jó urak, jó urakl 
Készségieket tudván 
Azt Is tizeni még

„Büszke Hunyad várba 
Betérni siessen, 
Sehol meg ne álljon, 
Sehol ne pihenjen

„Hős Hunyadi hírlik, 
Most halad Sebesnek, 
László, Mátyás pedig, 
Amint tudod, gyermek. 
Negyedik az asszony — 
No, de az nem számit, 
Holtra ijjed bizton szegény, 
Ha az ember rányit.

„Veszedelmes csupán 
A barát, ha volna 
Am ez alszik folyton, 
Olyan jól megy dolgB. 
Mi többiek pedig, 
Kiket itten látni, 
Vagyunk az uradnak 
Hivséges szolgái.. .“

Három török futár 
Sebes lovat fáraszl, 
Hatalmas urának 
ügy viszi a választ.

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ
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vádolta >zerint in jogosan a szülőket, 
b'»”y az. urh:ilnáins;i;-i vágy és a nnr.'a 
kii'-íir yl*  >■' huny yy.Tiii. kfik.’t akár hi- 
valóit al t iáin tudományos |»ály,ir.l erő
szakolják.

Ezáltal elv.n.iák azt az inteligen iá! a 
inazyi r i|. in löd:' , tői. a mely majának 
e tére.i In lm lile .••'•Ihetést és önállóságot 
terem111*■  '>•*■  I.z"n lei: v :.< •• I ■ < ...... I ai l nak 
yyerne I m■ nt11n1 zi11k
a luap. r iji.ir í j ód ■ •■ ’l ve^úl .sz.a. o- 
rilják a pioli-tárizmnst. t

Midőn a f nlii kh.m az ország józanul 
gondolkozó ki.z u.sóge igazai ad Wlassics 
miniszteri; . akkor mnlnio <> Le a nagy 
közönségnek, hogy hazánkban milyen fo
gadtatással vári k i - milyen bánás módban 
részesítik az iparos pályára kész.üllés szak
májában k •pz. lt ifjút In a f Isó iparisko
lák elvégz. se után ; z éleibe lép.

Ilizonv~ ’ ;"d áll egy élő példa, egy 
eset, iiv Iv egvilt barátommal a közel múlt
ban történt. 0 ugyanis a budapesti magy. 
kir. felső ipariskola jól végzett növendéke s 
mint ilyen művezető gyakornoki ál ás! ke
resett és talált is egy vidéki gyárban.

Igaz, hogy nehéz munkára szorították, 
de meg is kapta illő bérét : napi 60 fillért, 
Hát ezért kóltsön a szülő gyermekére, ez 
serkentse a magyar ifjut az ipari pályára, 
hogy tanuljon, küzdjön, dolgozzék és mun
kájának eredménye ilyen vagy ebhez ha
sonló legyen? Hisz egy gyomláló kis gye
reknek told) a here. Hisz ha ez tovább így 
megy akkor ugv gondolkozunk, l ogy bar 
n i mások <■ ak ip rosok nem leszünk.

Nagy R'zsii.

Válaszolok Buda .lenó urnák.
Bákosligt •!< n mmdt nki tudta. begy az Ob rle 

Czikket fii irl.ii:', f'.-i'iis egyedül Buda .1 nő ur 
nem tudta; ennek liilajdo. i "in azt, hogy lap" : i- 
lódzik D? D'iii’gV : ■ •! pt r'!-> ’i !!.:!.< Jenő ur, 
hogy nem nr r a r. •'» ■ <-.!;%«• z ulnír tőszóin- 
síé.lom a ; i. •. ■•.i'iu’. hal igy <• lapban a i;« gy 
nyilván a • mondom önünk. I; *;;y ön In
van c-epv.. K - •• ' i !• ? n ni tudom — azaz 
nem rziibat! ind:1 ni. M ert e-apiák he ? azt tu
dom cg\i n még tii" 1 a. Ont, érzékeny 
szivét bántoit i az, pardon ! Ön téved ha magá
ról azt híja. hog\ <>nl lm. «».la az. Oberle eset, 
dehogv! Ön nem i- tud i-ii. biz beválj i, hogy * * * * S * * 8

A hunyadi v rumi
Pedi^ mely sírt ásnak,
K 'u’i liv.H-t i- |. n -fgi
A Hunyadi - híznak.

II.
Caerna vize mentén s a lE-zlrán
Lohalálba vallat K ipi-ztr r.i
Még a föld i- m /ír. „*  ;.Lilla,
Tikkadt lovát inig ;e i'a'ja.

Csorna vize mes-zn szalad már,
A bar; t is Sebt s al l j ír
S mire fáradt l.'va I. !<ri ;m,
Olt is van a i ; gyár láb... bán.

,.IL - Hu v ti ne m nj Sebesnek,
(li vili tani ni rád nz. cre'iiük,
Jó bará’id lilám ehn.n.ik,
Horda j uram, vis-z.a Hányadnak!

A híd :. :; a éjji I (-• ív. rdul
•Sok ei nek titkon befordul.
S Ilim' d várát alkus vuzerid
A törő.;: ek oda Ígérik.

Hős l!:.':\ tii, siess, siess, hogy
Meg ne f t< mig a h<»ld elfogy, 
Ne v.t'd be, hogy l.h . zon xiia-szon 
l.iszb, Matyii, és a nagyasszony!"

HL
Bőgi, (hadiba viir.ih in Hányadunk, 
l.vsz -ndi'k ii . .’. n ; gy fülkel mutatnak, 
<>tt sí i- lik ii a --tere n mellett
8 Vi-8/huig tl ver benne ma is a lehellel.

Ahol ez a fülke a teremtő ásd.
Innen balig.l a Ii ' ilk; - suttega-it
Török követeknek r-elszíhő uraknak.
Kupi ztuiu a barát. v.Vaban Hunyadnak.

Azol i m: r régen mf< g4o.t ■» fellu I 
llunyad bú 'ke vára n.;;g . iá h it,
De u sí c I fülkét a btj.o ■» ének
Ma se hijja ma^tp- Kapisztran fülének.

ön semmiről sün luJ — s mégis czikket ir az 
ii-ágba; <>.:?< gyes egyedül az bántotta, hogy az.

; tőréi" valaki i
Önt az bá lija, s keble dúl > v.zelr • / nem tudj t 
e titkolni, hogy vol! v.diáki <• v me > a szolid 
társa*  játékot - - (i nn-ly <•-•.!< l i .pti s alapon 
m gy uhu E dák Sári m l m) m g a ■ a esíin- 
d. ;':iz ri‘. kelő vi-- a, vall. !>-v I kar-
t\ttji.lékm.k ímrle nevezni, igaza v. n. Kg i< elö- 
Imlö '•'ikoilö tegnap mond.a' :: v m tón. Kzck 
ez.l a játékot l.á.:yáz.isnak neve. ik. A I. c. ni. a.
v. v.

Ön! ez bántotta, s.mini egyéb. M löiödik 
ön Oberével. Szegényről még az is ki.-űi az ön 
indiseróliója folytán, hogy igenis jáls/.rl: egyszer 
pl. a telepi sakterrcl a polgári körben franc e- 
fiszt. I'.z nem baj! Óriási a baj. mert a pogri 
körről rossz bili vi:t a posta. Arroi a polgári 
körről, ni d.' az. <>n e/ész szivét le tölti, a mely
nek a kedvéért ön most 2 hété azt il la a Gödöl
lői közlönybe: sikeiint :• ni.-.; ágot rendezcll a H. 
). polg. kör. Ha lyáni t lepen óriási publikum, a 
telep fzine i va slb. olt volt. Az (-gész.ből mmyi 
igaz, ho; y a po gári k< r érdemes gazdájának fajt 
e feje, kimfiut az erdőbe s m igával hívta egyik 
barátját, s ez mag.ívd vitte a családját. Voltak 
összesen 8-an! sétálók! Ezt ön bálnak, lelop szá
né j .a. h.'Jnalig láncz, s'.b.-n -k nevezte. Lássa 
ezt is eltörtük, mulattunk rajta, a má-od k vasár
nap ó6'7-h? tilepiol-, beszedtünk J7I koronát 
kész. »'itzlf ii. de nem czafoltuk önt meg, hadd 
mulassa legalább ön ki magát p ip:r< n. S ön 
meg nekem ront s beugratóttjává lesz a polgári 
kői nek.

Ki kérte ö. I meg. hogy írjon? Oberle n ni. 
mert neki nincs rá szüksége, a kártya nem. meri 
az e-: k sir es m vet, de nem buszé'/ csak a 
polgári kör. vagy önön maga.

A polgári kör nem bi-.'ba'ta inog, mert an
nak ily cz.cira hivató'?, párbajozója a Schuszier 
ur, tehát c ak önön magát léptette fid, közér
dekből megbízott írónak.

Hát elhiszem, hogy fajt önnek a czikk, mert 
Batthyány telep-n nem Ízlik a bor önnek, egye
dül a n Igári körben mérnek jó bo t.

Ez igaz.
A leleten vau CCO borivó ember. 10 borivó 

as-rony, van 7 korcsma. 2 borniérés. 8 boriméin 
kaszinó és kiír, mindegyik joól, rőt a polgáii 
kör vezet, imrt ö il hónap aluli 5Í2.40 frt. 
tiszti hasznot huzo'.l az eiadott boron.

Az. ily<':) kőit pártolni koll. Minden egyos 
tagjára n p<m'.i.:’ 2 1:1’r bm*  ju‘. A ti b p mínd°n 
lakójára jut f jeni.int napunk.nt íéliter bor csak 
abból, a mit a polgári kör tagjai elfogyasztottak.

T>.hál értem r. fájdalmát.
Ajánlom önnek Buda Jenő ur, ha má'kor 

— még uz cl '.ben talán — czikkei ir, informá
lódjék s kérjen tényleg megbíz tlásl — s jelen 
es.lbfi; !<• védi? azt az embert — a linók a 
ineghurezolásál ön tétlenül nézi — hisz, nem is 
tud ró a.

A mint öi ezt az a'kalm.nt r. gadta m g, 
hogy r .pmgrsai in' kör iránt k mutass i, 
s m gj |ö!;.« a lúgoknak azt illat, a me vet a jüvö 
évi e.m"'n\a'uszl;..-on követniük kell, nngragóduin 
én is ;tz alkalmat, s biic-ul • .und >k a polémia 
nak :■> fe kél un hm!, liögy legyen :z.ves >z.fren- 
csélto. •' n lakásomon — hisz lősz''.nszédok \a- 
p’^uak. ( Az í n m .C'l'iija p ane a mi mac kánk 
imadoüj i. s már eguitt is laknak) olt. f ■! Jussuk.

- d ‘ czikk*  l többet ne Írjon soha, nmn való hí 
— nekünk.

Bakosliget, 1S03. julius hó 22.
Boros Mihály, 

oki. iii 'it.t'k. IP i-hii/.3 2,

II I K E K.
A ryarídó ii:h;jc!o ü ok é nyaralók 

mozgalma.
Egyre mélyebb medrei vaj s egyre nagyobb 

hullámot ver az. a mozgalom, melyei a nyara.*.k  
indítottak - méh nek az a c/.elj i, hagy a’ nyári 
iidii és nehé/.s ’gcil elhárítván, kelteim.ssó legye 
az itt tartózkodó-t.

A nyaraló tulajdonoook mű t va-..rnnp tar
tották mez az első érdemi-g s gviilé t, melyen 
clhatár.i, ták’ hogy cgyi süiulté i<> • ör.i v.*,  n.eg 
anyagi áldozatok ar;:n i- megv.d ,■ iij:m pr gramm
jukat. nm'y főbb pontokbmi a . ..o :*"ulc/.ak
l(ic • <>l.'i ■ a (t i • zI;11'! .. i.i ■ , t . ■, ■ jj javi:a,
a gyalogjaió!; kiköi *z<  ...•. !■ . , az alvé-
IK '» P:H('Z I 1 '••i.é o, a ;• i : >!c t . l:ib ny.*/.*  e, a 
va.-ntmc r.i ut rm.tr zé.", a ry raló'a lcpt.-u i ge 

isa, s i 11 j i
• leim ■ >' ■:ül v:*ió  gondoskod ó..

Az eilckizlel, mejyen dr. S z ; a y M ’.á'v 
fí várou k p-u i zlö ijmii'ö'l, egy . t p. :1 v_. í 
i'■•■•' l »bi oits i íüldö i ki, mely . . t ■ íjai a.

t
jegy-ö, Dri.i H :..b:ar;ro. B .11 i s i.iagan-

« •• t I* ■ • l-..'- . I. • ■ \V.mbsm:-!m
Leó bim.ipe . ,(ii .s < • l,ip > i l'’cr< imz
G ázgyári lö ilkí.r, kit ur. értele zlm a I izcll.-ág

2.

jegyzőjévé viilasztolt. Az értekezlet felkérte a ki
küldött bizottságot, hogy kél hét múltán hívja 
ősfze a nyarr lóluiajdonosok és nyaralók egyesü
li lének alakuló, közgyűlését, de addig is tegye 
meg a i-zükségos lépéseket a kitűzött programra 
me .-való ótii; a é dekéb.-n s lépjen haladéktalanul 
ériü'.kf-zésbe a hc'yi hatóságokkal.

A végrehajtó bizottság e hó 2o-én, pénlo 
ken délután 5 órakor tisztelgett Kapczy Vil
mos járási l'öszolg: bírónál, aki dr. Ileydor 
Ödön Ib. főszolgabíró, S z l a b e y József éa 
E I e f á n t y Béla községi jegyzők, továbbá J á m- 
bor András lörvénybiró jelenlétében a község
lazán hallgatta meg a nyaraló közönségnek dr. 
Szalay Mihály által előadóit kívánságait. A 
panaszok, illetve kívánságok pontról-pontra alapos 
vita tárgyát képezték, melynek folyamán a nya
ra ok vécrehajtobizoltságtt arra a meggyőződésre 
jutott, hogy pregrainmjának megvalósításánál a 
halo-ágok támogatására számíthat. Dr. Szalay 
Mihály felkérte a jelen volt h ilosági urakat, hogy 
a nyaraló közönség kívánságainak a képviselö- 
teslülelnél is szószólói legyenek s azon reményé
nek adott kifejezed., hogy a képviselőtestület nem 
fog elzárkózni jogos ós méltányos kéréseik elől.

A végr. hajtobizoltság f. ho 28-án tart ér
it kozlelet a további sürgős teeniők elökésziléso 
ezu íjából.

Dr. Cs ky Ká’rnén kitüntetése. Ö felsége a 

kirá’y — mint már megiiáuk — a személye kö
rüli miniszter előterjesztésére dr. CNiky Kálmán 
műegyetemi nyilvános rendes tanárnak, tudo,- 
mányos műnk ilkodásaiért a magyar királyi udvari 
tanácsosi e írnél adományozta. Ez alkalomból néni 
lesz érdekli bn kiváló tudós életrajzának rövid 
foglalatja: C i y Kálmán ld43rban született az 
.akkori Heves- is Kül. ö-Szolnok vármegye Ken
deres nagyközségében. Családja az alsó cserná- 
’oni Csiky-csalad, a Székelyföld törzsökös nem
zetségei közé tartozott, s Apaffy Mihály fejede
lemtől nyert 1675-ben nemi'.-levelei. A középis
kolai tanpályáját a kisújszállási, eperjesi és deb- 
reczeni gymnásiumokban végezte 1860 ig mindig 
kitűnő erudménynyel. Azirmi még hét éven át 
folytatta a bölcseleti, theológiai és jogi tanulmá
nyait a dfbrceztmi akadémián, a beriini, heidel- 
bergi és budapesti egyetemeken, mely utóbbin 
nyerte cl a jogi cs államtudományi doktorátust. 
Majd a tudomány egyetemen megszerezte a ma
gántanári képe itést i j a magánjogbo'. Az 1881 — 
84. országgyűlésen a scpsi-szenlgyörgyi korülelet 
képviselte, a törvényhozásban éj a védeeöbizottság- 
nak clöadój i vuit. 1885 bon meghívás utján ne
veztetett ki a József-müegyctemen a közigazgatási 
jog tanszékére, a hol azóta működik, de azelőtti 
gyúrná iumi tanárkodásával együtt már ö J éves 
tanári pályára tekint vissza. A fővárosi törve; y- 
halósáynak L 1 év óta szukadalhinnl tagja, vala
mint a 1 uJí:pe-ti ev. ref. egyháznak is presby- 
ler?. M gj. lent nagy zámu dolgozatain és czik- 
kein kiküi számos tudományos n unkát irt, melyek 
közül mellé 1. Iliim >t kelteit nagy közigazgatási 
joga, továbbá Weiböczy Hármaskönyvénok, a mil- 
leniumi corpus juri; egy kötelének, s legújabban 
Tacitus ős :: s munkáinak fordításai. G iky Kál
mán csaladjával már évek óla Gödöllön tiyarral 
saját víl rjáb; r, s kitüntetését a Gödöllőiek is 
élénk örömmel fogadták, mert a k'rá.lyi'elismerés 
czu'.tal olyan férfiul ért, ki önze'Jcn múnklUTsá- 
gával és sokohhlu tevékenységével arra n‘ leg- 
méltóbun rászolgált. (i. Cs K.)

Balecet a pályaudvaron Bitskcy Kálmán 
Peslvárin gye árvns oki ülnöke pói.tokén délbe 
Budapesten a keleti pályaudvaron, midőn onnan 
Gödökőre ■— hol évek ot i a nyarat tölteni szokta 

j s jelenleg is lakóit, - a! art utazni, a vonalra 
fö'.száuis közben i mucit llei.ül összeesett. Balol
dali szélűié érié. A mentők a Bokus-korházba 
v.l'ek h il c z.m*  <*lrn  térítették, hol most mint 
ré-':v.'H:>l eil -i.mí i1, — sm yos b ■logon fekszik 

I s ciciben marad: :i!i »:< idiv vau remény.
Üi kujizás. A ■■.d.htii, p dgiiri kör ma, va 

•sarnitp dc.uian ;; . / u lióiröl elhalasztott
dijkuglizásal. Az •< p; r.i E-rom napra van
i.'.vezvc ( f. iv mo; u ng,

i megt .rlalni

Halálozás. I g > A . .s Kölese, (Somogy- 
meryr) köz „<• y h msz:d).b időn át Gödöl- 

' v,> 1 '■ I b*.  • . c hó 20 án Bpesten a vo-
t. I ir. !i.;,.b,i n mtgh ilt. Ttmclcso o hó 

én n.uui \ •, !»,• Kölesén óriási részvét ipei|ett.
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Nincs szappanos. Gödöllői mészáros meste
rek kértek fel bennünket a kövotkozök közzé té
telére: (l■'<!»» 'ön havonként 60- >
nak át d iliéi
28 köz 
alá ke. •' • i
marha • r fi rgyujn 
dnpestl s orma i a bee 
nincsei sem Gödöllőn, 
szappanos, aki feldo gozmi. Pedig Gödöllő 
kén — hol a szappan nagyon drága, 
könnyen egy sztppimos.

Mászárosok és hentesek bálja. A gödöllői 
mészáros és hentesek 1903. augusztus ho 2-án 
azaz vasárnap uz Arany sashoz" c .iinzell ven
déglő összes termeiben Nemzetközi világpostával 
confelli és szerpentin csatával egybekölöit nagy 
tánczvigalmal rendeznek. Belépti díj személyen
ként 1 kor: Jegyek előro válthatok Gyarmaly 
M hály, Antal Ferencz, Unyi András és Virnlnrdt 

tárnál. Azon hölgy, 
egy érté! cs nján- 

i zenét Vidék Bála közkedvelt zene- 
■döllöi tiizohó zenekar fölváltva f gja 

italokról Szalay 
K izdelo este 8 

Ferci.es líráknál és este apón: 
ki legtöbb levelező lapot <>l:id, 
dékot kap 
kara és a 
szolgáltatni. Jo é'elokrí'.l és 
Vincze vendéglős gondoskodik, 
orakor.

Mulatság A Rákosligeti dalkör vasárnap 
a czinkolai erdőben kitűnően sikerült nyári mulat
ságot rendezett. A mulatság citca 50 korona 
tiszta jövedelme a dalkör utazási alapjának’ gya
rapítására szolgál. A dall-ör ugyanis n jövő hó
ban részivé z. a lenesvári országos dalversenyen 
n hol tekintve fegyolmezotlségét. s fí jlell voltát 
bizonyára szépen megái jt majd a helyét. A mu- 
iatRágot sok tréfás v rseny fűszerezte, melyeken 
a hálás publikum kitünően mu'i.lo!l«j

Oicsó hús és tej. A nyaraló tulajdonosok és 
nyaralók állal kiküldött bízott:ág legsürgősebb 
toendőinek tekinti a nyaralók o’cso és jo élelme
zésének biz.lositá^át s első sorban a lms és l(j- 
ről való gondoskodást. A bizottság már is több 
előkelő fővárosi mészárostól kapuit ajánlatot s 
ezek szerint a marha-, disznó és borjúhús csak 
n e m fél annyi b a fog k o r ü 1 u i, mint 
a h o g y a z t most méri k G ö l ö 11 ö n. A bi
zottság, daczára ezen rendkívül kedvező ajánla
toknak clh .lároz'.a, hogy a helybeli iné-zárosok
kal is érintkezésbe lép, s amennxiben elfogad*  
ható iáinkat fognak szabni, előnyben részesíti 
ökot. Ila-azonban a helybeli mészárosokkal nem 
sikerül az. egyezség, a nyaralok állni létesített 
mészárszék már jö.'ö vasárm p megkezdi a hus- 
vágAst. A lejre nézve egy Gödöllővel szomszé
dos uradalom telt i.jánlalot oly érleb/ml.en, hogy 
príma L jct szállít liléi cukiul 6 krujczárérl.

Terülsz verseny. A „Rák Kszont nihülyi Sport 
Egyesülőt'’ évenként tartani szokott tenisz-verse
nyét ug. idén augusztusa 1-én fogja megtartani 
saját pályáján. A jegyzések e bélen lezáratlak- A 
Sport-telep ugyan-e napon nagy hangversenyt és 
nyári mulatságot rend ‘z, melyen nagyszabású va
rieté előadás lesz a művészi számok melleit. A 
varietében részt fog venni uz. (Óbudavárában „Ge
orgia Piceanimus*  néven szereplő szerecscn 
csoport is.

Szépészeti egyesület Rákosligéton. Rákosli- 
gclen Boros Mihály mérnök kezdeményezésére 
szépészeti egyesület alakul. Az eszmének már ed
dig is sikerült az i letékes tényezőket megnyerni. 
A szépészeti egyesület venné kezeho az utak, 
Utczák rendezését, világítását. Siettetni 
más kérdőjét iskolák építésének ügyét, 
ven ió az építendő 3 felekezeti templom 
Zését, ügyelne az épitlu ..ésokre, hogy 
eddigi csinos liarmoiiii ja megóvható legyen, ke
zelné a parkokat és sétányokat. Játszóterekéi ló- 
lesilcno, (lennis grundok il) a korcsolyapályát ál- 
li’.ndosilaná, s nem történnék m *g  az, hogy egy 
télen, más télen nincs korcsolya pálya) fürdőt lé- 
tcsiuno. Szobai hatahnus lépésben vinné előro a 
szépmi fejlődő telepet.

Zugkiállitások. Járásunk Icrülcléro nagy szám
ban ér;.c nek úgy a kereskedő mint az iparos és 
földbirlckos o-ztályhoz oly körlevelek, melyek 
Londouhac, Párisban, Athénból), Rómábnn, Krak
kóban, Pragaban stb. rendezendő nemzetközi ki
állításban val<> részvételre hívják u polgárságot, 
azon csábiló igetel kapcsán, hogy a részvétül 
okvetlen valamely kilün'eléssol fog végződni. 
Nyilvánvaló dob g és a vak is látja, hogy ill nincs 
tiszta munka s mivel többen fordullak hozzánk 
kérdozöíködéssol illobeícs Mdyen utana jártunk a 
dolognak s azt a választ kaptuk, hogy ou > -mmlt 
sem tudnak a fenti kiállításokról. Figychne/.lvljü < 
a közönségei, hogy e felhivásokki.l szembe'.) óva
tos legyen.

Nyári mulatság. A bomjöi népkönyvtár egyc- 
SÜlel tnelytr'k muials.igui mindig I Hüllőén s. okiak

uz álló- 
kezeibe 

élbolyé
it telep

I

sikerülni, nyári mulatságot rendez, melyre a | 
következőleg invitája be közönségét: Möghivás ■ 
hogy .••szondi' adatik mindön Mhirnipnok, mög 
épkóz áh embörnók Ind it.ua, melynek szerint az 
hoMiyői olvasó egylet a tisztöt pógárok is azok ! 
jányni rés érő az özvegy Németh Józ-efné besnyöi , 
s/.á'.ajábhn aguszliis h'» 2 An vasárnap i nda n >rv 
c. e/ót rendöz, melyre kívül megnevezőit pógar- 
tarsunk h. c-aládjával ogvetemlege^en mőgl i. alik. 
Mögjegyöztetik I o?v aki osztó? e nem pyim unnak 
u neve kiszerkeszlödik a gödöllői ujsagl u nem az 
egyikbe hanoin a másikba a mién!:be. Az czéczó 
kezdöto ebéd után 7 órakor. A begyűhotöség a 
vegyi i 1 gy emböri biléla 1 gy lázsiás korona 2 
fehirn p még 1 gy embör ős-;zess»n 8-m szömély 
2 .láz8ias korona. Igazis ő. m. a f. majd elfelejtem 
mondani, hogy egy ujdon ág is mutalódik be. egy 
szízadvigi liezitáczió önni inni lösz elégi ndö ö. 
m. a f. osztég m'g muzsika úgy biz. K Hődölt 
Besnyőn julius havá’.an. Az egylali e’űijáróság. 
Felhívja a r-iidezöség mindazokat a kik is -lleg 
tévédéiből meghívót npin kaplak s arra igényt 
t .rtanak, forduljanak Nojzveda Antid úrhoz az 
egyesület pénztárnokához.

Rákosliget nyaralói. A kitűnő levegőjű Rákos
liget telep -n az időn 300-on felüli a nyaralók száma. 
Hiába, Rákosvölgyo az ország leglátogatottabb 
nyarak') ho ye s benne — ezen uj telep igazán 
szép halad, snak indult. Gödöllőnek alig van t.z 
idén nyaralója.

A szisz Ó3 bajor SchwJcz. A fö’d ezen 
természeti szépségekben annyira gazdag darabja 
az idén kényelmesen és olcsón meglátogatható, 
mert az Auszigi torménykiállilásrn különféle olcsí 
áru l.éjvonaick közlekednek. Aintig, a mezőgazda
ságával elragadó. El .e völgyben fekszik, j lentös 
Ipara altul ismer les s Lülö..ösen kitűnik Schit.t 
(íyor egész Európ bun legnagyobb szappan és 
gyérta gyárával, mml ki nem i meri ma már a 
Schichl szappant, Hí m r az ember Aussigban 
van, akkor már a baj r-szá-z Schweicz leg.á’o- 
gatotlahb és legszebb ponlj i könm.ycn eiérhetók.

Egy uj érdekes magy r találmány fontos 
változásra van hivatva a fűtés terén, 
laloj mindkét fajta k; lyhának. 
mint a cserépkályhán. k ugyanis 
megvannak a maguk hátrányaik 
a vaskályhák n int jó hővezetőt 
szenek, de ép oly gyorsan l.i is 
az elegánsabb eservpká’.ybák tovább tartják a me
leget, de végtelenül Jus! an -melegszenek i’.t Bár 
milyen ká'yhát veSziiuk tehát, mindegyiknek oly 
nagy hátrányai vannak, hogy a velük való 
iüt.cst teljesen czélszerünek nem mondhatjuk, Az 
említett hátrányoknak természetes következménye, 
hogy' túl sók lüzeliö anyagot fogyasztunk, a fűtés 
lehat czélszerütlen és költséges, A Puchcr és 
Társa temesvári ezég által feltalált és szabadal
mazott kályha szerkezete megszűnte'i e hiányokat 
a következő ötletes módon. A kályha külső lm 
rokja cserépből készült, belsejében azonban el
mésen konstruált vasbotót van elhelyezve, a vas
botét. gyorsan melegszik át, ép úgy mint a vas
kályha. a cserépburok pedig tartja a meleget ép 
úgy mint az eddigi cserépkályha, a hő pedig a 
kályhán alkalmazott perforált ugyugbeléleken át, 
szabályozva és egyenletesen áramlik ki. szoba 
tohát gyorsan átmelegszik, liömér. éklcto pedig 
áliandó és egyenletes marad, a mi egyaránt kell - 
mos és egészséges is. De ezenfelül a Puchor és 
Társa féle szab, gyors melegítő kályha olcsó is, 
mert olcsóvá válik a fűtő anyagban való tetemes 
megtakarítás és az által, hogy javítások szüksége 
teljeson kivan zárva. — Ajánlható e kályha épí
tészük, h izlulajdonosok, intézetek és magánosok 
figyelmébe, nem különben megjegyezzük hogy 
bármely már használatban levő c^ei épkályhái o. 
szabadalommal olcsón gyorsinelegilövé lehet ál 
a’akilan:. — A praktikus és lal arékos ember kellő 
idővel előbbre gondoskodik a későbbi szűkségle'- 
röl s ezért i..indoni iné . csak ajánlható Ingy most 
gondoskodjon gyorsmelegiiö olcsón fülő kályháról, 
ha majd a zord téli időben nem nagy i.iada sál, 
akar kellemes otthont.

A I aszi ul
ti vaskályhának, 
előnyeik ina-letl 
i >. Tudjuk hogy 
gyorsan atihcleg- 
hülnek. Viszont

Kimutatás a gödöllői Petőfi szoborra 
befolyt adományokról.

12. számú gyűjtő iv lláísj Samu gyüjiéso.
Dilim János 40 Fill. Gyiirmnly M. 40 FII. 

Pólyák Mátyás 1 kor Z-.ntkó István 40 Ml- \ .rn- 
h udt B. 80 Ml. Antid F. I kor. B nde .1. 40 Ml. 
Fr. iv.Tig 30 Ml, Ilorvat F . 0 Ml Sp.iz.-r A. 
(Bécsből) 1 kor. Ilerc/ogh 40 fill. Hovcr l kor. 
Spitzer Izrael M) Ml. G ál A. 40 fi I. Zi ncr (I 
(tkes) v0 fid. S/iilnyJ n »s 1 kor. ösc/.csen 9 k. 30 1.

1számú gyűjtő iv /*.  Z. gyűjtő.-o
Gráf £ iás, Dr. Ilcyder Ódon. Eh•fán tv Béla, 

Gönc y Miklós, Grjsszman A. Fon\ö Maycr, 
Oppenbeim Ad< If 2 kor. Goid I nác/, Sehultz .1., 
Gyti.ll.ty Jeró és G ibor Pl' kk< r I lv..n, II es Gáboi, 
N ... y András. Iluinisch Ferenc/, II cd J.'/H-f, 
F.idiik Béla, Albcrty Dénes, Rózj-a Ist’dn, T 6- 

f. Adáiu F- roncz, Slark Mór, lukéi k «d G) na. 
lieieztg 1. nacz, Polliik Antal I kor. Pbs'.il Ede 
•19 lill. Összesen 12 korona 40 fii .

5 2. sz. gy jtö iv P. Z, gyűjtése.
Gráf Ignác/., Papp István, Fischer Feiencz, 

1 kor. Abrahám Adolf. Dr, Be?s.ila Istvánná,Nh k 
Ede, Magyar Kézinél1, Néger Adolf 4 kor. Dr. Sza- 
lay Sóulucdné, Bip'ui Ferenez lbttó Pál, Mandl 
Antal, Nviry Lajos* 2 kor. 1902. alig. 2-án ion 
dezelt nmhil-ág jövedelme 12 k<-r. 50 fill Gallé 
Antal, Polliéi1 Lajos, Lukáts Gyula 10 kor. Knuivz 
Simon, 6 kor Dr. Schiratori Korikichi (Tokiói 
5 ko*.  Székiénél1 Mariska 12 kor. Összesen 1Ü2 
kor. 50 Ml.

6. sz. gyűjtő iv Tóth Zsuzsika gyűjtése.
Storcz M. Tóth Zs. Krány N. N. Szász 

János. N. N. Wilzel Dezső J.. Mandl Antal. Tóth 
Józselné, 1 kor Pollent, Rajtsá i .1. 2 kor. Bezzeg 
80 fill. özv. (Sudnay J. Tóth Tériké és Annuska 
Hullt Pál, Juliska Sándor, Ferbér József 60 fill. 
N. N. 50 Winklcr 40 fill. Ö-szesen 18 kor. 40 Ml.

gyűjtése.
K ) bér 1 kor.

iv r, Z.
Iloffnnin

iv P Z 
kor.

24 kor.

gyűjtése.
Mijei' Gy, Kiírása

11. sz. gyűjtő 
Wilzel Nándor, 

összesen 8 kor;
14. sz. gyűjtő 

Fekete Imre 20 
Gyula 2 kor. Összesen

19. sz, gyűjtő iv K'ipcxy Vilmos 4 kor.
22. sz. gyűjtő iv Sóváry Jiéla (Fiume) 2 kor.

31. sz. gyűjtő iv Tcruics Jőzscfné gyűjtése(Mende) 
Szombathv József, Spitzer Kálmán, \'c;heu 

Miklós, Piczely Béla, Feiencz Jó/.sefné. Liplay 
Károly, Pöszll Berta, Glozik Mihály, G/.irák Szeréna 
Szeinerád Feréncz, Slrasser Mihály, Glózsik István 
Giozik Pál. Szűcs M. Sz •lumc-és István, Ikmyovi s 
Mihály 1 kor. Bonyns Pál, Ki-s B ..i. ka, Kincr 
Ilona, Volner Hona (Zsámbok) Kri*ko  János, 
Benyovils Pál 60 Ii I. Szerencsés Ferenez 1 kor. 
20 lill. M. N. és N. 40 ML Petrovics M. 40 fill. 
Összesen 21 kor. 90 fill. Összesen 217 kor. 50 fid.

(Folyt köv.)
_x>.

GlőO szám tky. 193/J, .
Árverési hirdetményi kivonat.

A gőtlőllői kir. j árá«l»ir<»sn«r mint tkvi. hálo-Au 
kőzliirré teszi, hogy dr. Zadiár Kálmán ímyvéd állal kép
viselt aszódi hitelbank és takarókpénz'á;- véuiehajlatónak 
Kulin hávidné s/iil. illan Johanna v. ji <-hait a-l szenvedő 
elion. 300 kor. tóke követelés <’•> jár •iránti végroliaita<i 
ügyben, ti gödöllői kir. ,iárá»l>irósúg terület •n levő, 'I nra 
köz-égben fekvő, a tárni líng. ►/. tkvi béléiben A I. 
1—3 horszam Ő7Ö3—575ű hr.sz a (e vett. Kohn I)a\i<li.i ' 
-/.ül. Blair .lolianna nevén álló \ i i-ágmonti < szőlőre 
1 írt kor kikiált j-t árban, és a túrni 3-’.9 sz. tkvi lejt élben 
A f I. sor sz.!)95 lirsz 231 ő.i.sz. a. fölvett Illan József és 
Kohn Dnvidné s/.űl. Blatt Johanna nevén átlő, az l'?l. 
évi I.X tcz. Iád íj-a értelmében egészlMui. azonban özv; 
Bőhm Sarolta özvegyi hu-zonólvezeti jogának löntaiiá- 
sávul dlárvere/oiulö l> -Itclki házra az árverést >1)0 l-'b- 
ronában cz-unel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a föntebb megjelölt ingatlan .-k az 1903. e v t 
a u g u s z t ti s h ó 17. n a p j á n <1. e l 0 <• r a k <•
Tara községházánál megt; tlatnl" nyilvános árverésen 
a megillapitolt kikiáltási áron alul is cladatni fognak.

Áivereztii szándékozók tartoznak az ingatlanok be. <. 
árának 10" 0-át készpénzbeu vagy az I8S-1. 6()t-(‘, i _'> b.m 
jelzett árfolyammal számitolt ésaziSSl.óv novmnberho 
l-ói. 3333 </., a. kelt iuiz- mügyiniiiisieri rendelet. > íjban 
kijelölt o\adekképes értékpapirhaii a kiküldött kezéhez 
h-t.‘iti.i, avaty az 18SI. tál t. </. I7O paragraftt-a érteimé 
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhclye/.ós.TÖl 
kiállított s/.abáiy-/.fü elismervényt átszolgáltat.ni

Gödöllőn a kir jbiroság, mint tkv. hatóság l'.K)35 
óvi június hu 2G-án.

P. 11.
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Téchy-s. k. kir. járásbiró
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Msd. Univ
DB I R I T Z S A M ti

fogorvos
(Budapesten-, VII. Karoly körút 3. szám i 

Kende! IKidőhőn. naponta dél utó:; 
2-1 őráij. Cnncp ex raxárnapokon i 

KAKOó-ETGZA 406. >Z\M.
(Eötvös Jenő ur házában.)

Fog uzáa. Fogtiímés. tf.üfogik

is. i’
♦

ezukrozreit j.’.

haoSaajtt.6 iaiió.mB»_5 ,
n.it már évek óta n logolőkclőbb orvosok, mint liv 
hajt,, is okió'uvil Kjunl.imik, nőin gátoljak ax emáf 
lést és teljesen ait.ilmutlnnok. Cxukroxott kúlssjuií 

végett még gyermekek la szivoaon voaxik.
Egy 15 pitiül tarlalmzó tícöoz 50 r:y
tehát 120 piliilál tarlalipaz, csak 2 > •• '- .r. <ű fi l. t.’-'lu i

iiekUldeie után 1 lakóról par» - 'uh Rlklilik rj.
XS" ÚvJ»s J Ulánsdsoktó; ás./•nös-n óvakoJju

NEUSTUN Í ÜLÖP
C? ,Sxent I.IpZtluix4 crln.ielt gyAgyaserttra

Wien, I., PiankenffaxRA 0.

>.k.

Ferci.es
it.ua


4 
iw1

190R. iulms 26.
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V Jírd. dr Traub Jcssef *
gyomor por a a

I £astricin \
I
I
i
V
V
A•
{
A
V
V

I

orvoli’.og niegvifigúJva <s 
kipróbálva.

Ezer ós ezer ember, különféle gyomor é 
bélbnjok miatt szigorú diétéia ub-fiiilatolt 
mi életüket megkeserítene A dr 'lrauiiei 
fiastrlcin gyomorporának hnsznftlaln uia 
ezén diéta be'ariüpa n ár lövő jc.ö ulft 
teljatun fölöslege?. Beletek, kik erejüket cu 
óph lknzós folytán nyerhetik vissza, azt a 
Gaatrioin haszná'alával tökéletesen elvihetik

Gastricln ha hálós rzrr a Kör-1 ajokrá 
un in gyomorgörcs, löfögés, csikarás. gyen or 
fájás, hányás, görcsök, undorodás és s;fk 
rekrdésnél, főfájásnál könnyítés folytán rögl 
tön ós huzamosabb használatnál krónikus 
gyomor- és bélbnjok ellen biztosén hnt, n 
mel’Ok eddig minden szernek ellen állottak. 
A Gastricln nem hnshnjló szer, ®r.ért H 
rzék.ltM tökéletesen szabályozza. Bövebbot £ 
prospektusok által Orvos uraknak ingyen - 
minta Kapható a legtöbb gyógyszertárban.
Főraktár: Salvador gyógyszertár, Pozsony.

Nagyban kapható droguista üzletekben. 
Nagy dobos 8 kor. Kis doboz 2 korona. 

Bármertve 20, ajánlva 45 fillérrel drágább.
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A
V
I

Teljesen

Alapitlatott
1840-ben

ingyent 
dobja ki a pénzét, ha ér
téktelen utánzatok által 
hagyja magát elámltani, 
Az én valódi amerikai 

Nickel
ANKER nOSKO F-ÖRAM 

lAntimagnotlque) 
szubadalma- 
•zott Email 

számlappal.Itt 
lát ható minta 
szerint Báóral 
járással egye
düli. Kiváló 

ellenálld ké
pessége, vala 
mint pontos 

tárása által a 
legkedvelteb 
ói a létezd 

lógjuk strapa 
orn. Külőfö 

Ben ajánlható 
tiszteknek, 
vasúti híva

tnlnokok cs-ndorseg. pénzügyőrség, kalauzok, gépészek 
es míndu/ok h-zm.-, kik tgv erög niegbÍ7,|lftt0 *s tar- 
tóa orat tknruak. Ara .>g\ nickel lánczczal és

c-;tl< 6 korona 3 évi jótállással 3 drb 
▼ételu. . csak 5 korona. - xom megfelelés estében 
kicsen l. il), vagy ,i |.vi?xt vis-zaadom Szétküldés 

J amerikai óragyárak vezérképvisoleto által

BÖHNEL MIKSA ÓRA8
Bpns.riV.. Margarethenatraese 48 70. 

a . . m kir. állami hivatalnokok szállítója.
0VA8 Ke)eskete k Poskopf órákat pléh.tokkol és Iml- 
? f ' "' ■’1 '7ámliippti| ajánlanak. Ily óia nálam

r ‘ , s megjegyzem. hogy én nem vagyok
sfie-kouó. Itninm órás Az én rtráim finom szabadal- 
nm/o l I It.al -/t mh.pnal vannak ellátva, pontosan 
az.i .. t k <- mit..lent, a mi nincs fenti ezég-

pgvzesMi ellátva. i:ta,Itxunk határozottan viasza.I
HÖ h‘,«o;y'á« tanácsét nyaj-fiU J 8 ~ti.t.s_A ,o|( Szjllí,
nagy gyakrr iiUil bírok. C.sölle Anna agysttini siá- 
léasnö. Evrencz-Józ.sef-tér (Adler-ház.) Gödgllás.

IS| >í l< •[ >MÍE1. AM Ajiiln., k ,<>■><■ Ilvm 
u’l >á rí hí I inak ha ii szenved, kér

jen bro-sui ain.l. Ing\ en és hórment ve kapható a hatiyá 
fyóuysierlár utján iSchwaneaApoihsks Frankfurt a. M )

Gödöllön, a tég'a úlczában ál

lelokböl. B5v(hbot Malii?? János

Elí)rin hŐ7 2üdöllön' 11 t68'a ületában ál 
LluUU llű£ 3 szobu> k-myha s mállás őníi- 
liwélhordó.

f

^íistill Cd e
-++- temetkezési vállalata GÖDÖLLŐM Váczi-utcza 460. szám.

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

is, minden felszereléssel elfogadtatik.
Cyátzjelentéssk I óra slatt elkészíttetnek.

BORSZÉKI B ORV IZ
__________ a Ravrumi vizek királyit.

J3 0JISZS
(Ctikmegyében)

Fürdőidény junius 10-től szeptember 16-lg
000 m. magas, és fenyvesek között fekvő klimatikus 
gyógyhely, világhírű hideg lobogó fürdőkkel, erős 
vasas forrásokkal, kítíiuö vasláppal, jól, berendezett 

hldégvlzgyogylnt érettel.
Szállodákban ás ma gin viliók bán 600 szoba: kétágyas 
szobaárak Idényre 6U- 160 korma; sz búkhoz konyha 
30—80 kor. Olcsó fűrdőárnk. jő élelmezés, piarcz.’két 
mészárszék helyben. 80 kmtrt meghaladó pompás séta*  

utak a fenyvesekben, remek kiránduló helyek.
Fürdöorvos dr. Vámossy Zoltán egyet, magán-tanár 
(Jun. ll-lg Budapesten, Vili., Szen^klrúlyl-uteza 6.) 
Közlekedés 8zász-Régenlg vasúton. Naponta gyors- 
kocsíiárat váltott lovakkal, gyönyörű szép éa jó úton. 
Gyorskocsikra előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Szász- 

Régen.
Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

_______________________________ az igwzgratösrtg.

Borvizet lehet rendelni: az Igazgatóságnál. Budapes
ten Edeskuty L., Péczell és Lencz uraknál, vidéken 

a jobb fűszer és ásványvíz-üzletekben.

'u«-l.ői .Erzsébet" könyvnyomda.

Magyar ált.alános kötanyag gyár
.BUDAPEST, VI., Róvay-utcza 16. szám.

Szállít gyári árban szülésznőknek a belügyminiszteri 95000|1902 
rendeletnek megfelelő bábatáskákat, ellenőrzőkönyveket ét jegyzőköny
vekei; valamint a szülészethez szükséges összes kötanyagokat és mű- 
szereket ÁRJEGYZÉK INGYEN.

Mindenütt kaphatói

Jegygyel
iíSftir’ Iscictt. IcglIldŰMtt « inaftvn

legolcs«bl> szamán. — MMÍf
kiros alkztrtezaktm nntn.

j? f különós‘u1 wra ügyeljünk, hogy
e « » szappan a „ScWchl" névvel óé
® ® a fenti védjegyek egyikévei legyen ellátva.
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Olcsó fűaiffa eladás- 
A legjobb minőségű cserdorong ssáras 
tilsifa m'm, 1 korona 30 fillérért hás- 

hoB ssállitva kapható:
• • BLVMENTHÁL BÉLA • • 
épület és tűzifa kereskedőnél, Hatvanban. 

Pontos és gyors kiszolgálás

Patronéi lazástra -SSe 
igán alkalmas terület KEREPESEN 
82'/, hold á 1600 H, NBGYSZÖG 
ÖLE 1 KOR. ELADÓ. Bővebbet a 
tulajdonos dr. Einhorn Árminnál. 
Kismartonban.

I


