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Aszód és Vidéke
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
Kgéex évre . . 12 kor.: Negyed étre 8 kor.
Fél étre ... 6 , | Egyes szám ára 30 fillér.

Btanentetlen leveleket nem fogadunk el.
Kétlratok nem adatnak tími a. 

Ébredjünk, haladjunk. )
— Kereskádelml, ipari éi gazdasági életűnkből. —

(VIII.) Aszód mezőváros közügyéit 
letárgyalván, vessünk még egy p illanatot 
a közerkölcsiségre általános emberiségi szem
pontból.

Alig múlik el hét, hogy valamely vásott 
gyermek egy-egy suhancz legény vétkéről, 
bűnéről hirt ne adnánk. Elszomorító tény, 
hogy ifjúságunk elszilajul. Sha nem mond
juk is, hogy a baj és az ebből származ
ható veszély tetőpontját érte el, az elhall
gatnunk nem leh< t, nem szabad, s elég 
már az a körülmény, hogy létezik, fenye
gető veszély ránk nézve, melynek elhárí
tásán dolgozni, ha valahol, nálunk égetően 
szükséges. És pedig annál inkább, mert 
még ha azzal is akarnék magunkat vigasz
talni, hegy máshol az ifjúság szintén ugyan
abban a bajban és talán még nagyobb 
mértékben szenved, sohasem szabad meg
feledkeznünk arról, hogy még más helyek 
talán számuknál talán egyébb módoknál 
fogva is sokkal hatalmasabb eszközzel ren
delkeznek a fölemelkedhetésre: —mi, kik oly 
csekély számmal, elhagyott szigetként fog
lalunk helyet a népek oczeánján ; önkisértés, 
létünk komoly vés élyeztetése nélkül e 
bajjal szemben közönyösök nem maradha
tunk.

Miféle gonosz szellem irigyelte meg bol
dogságunkat, hogy közénk hozta a mételyt,

Mi az oka az ifjúság elszilajulásának ? 
•) Folytatás lapnak május 21. és junius 7. 21 

81. jullu 5. 19. 26-ikl •tárnáihoz.

T A R C Z A
fiád gondolok.

Irta: Szombatot Elemér.

Mólt ie mindig rád gondolok, 
Most it boldogtalan vagyok. 
Bár tok év múlt ti alóla, 
Hogy terólad nólt a nóta, 
Űitm rópke tatrdmtkti 
Bokuor hittem: feledtelek 
Hogy a nevemben meghaltál: 
8 újra mindig feltámadtál.

Vélem maradt! a mig élek 
Tépett vágyak tiri remények 
Ifaiug álmok, bús emlékek 
A tiromig elküérmk.
S mig le éled a világod 
Él mát férfi lett a párod. 
Elhagyatva egymagámban 
Edd gondolok eiakadatlan.

A botlás.
Egy pejkos kis történet zsong a lelkemben.
Apró, holdfényes kis történet , kedves, de 

azért csipös, olyan mint a rözsalevelek közt rej
tőzködő tövis.

Egy asszonyról szól a mende-monda. Egy 
halvány szőke asszonyról, kit egy kedves házibarát 
kisért egy estélyről haza.

MEGJELENIK MINDEN VASRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

mely polgáriasodásunk testén rágódik és 
mely okvetlenül mind fizikailag, mind er
kölcsileg, meg fog emészteni, ha idejekorán 
föl nem ébredünk és nem mentjük, a mi 
megmenthető.

Az erkölcsi elszilajulásnak első és leg
főbb oka a tekintély megrendülése a csa
ládban, az iskolában, a társada'omban és 
az államban. A tekintély megóvása pedig 
hatalmas erkölcsi eszköz. A tekintélynek 
és a vele járó jogoknak lerontásával nem 
rontatik-e le egyu'tal az engedelmesség 
kötelessége és ezzel nem taszitjuk-e az 
embert a féktelenség, a vadság karjaiba s 
ekkép nem tépjük e szét saját kezünkkel 
a társadalom összefűző kötelékeit. Az az 
elmélet tehát, mely azt tanítja, hogy egy 
ember sem kapott a természettől jogot 
arra, hogy másoknak parancsoljon és hogy 
a szabadságot, az égnek ezt az ajándékát 
mindenkinek, mihelyt eszével tud élni teljes 
joga van élvezni és csuk úgy lehet egy 
másnak hatalma fölötte, ha ő arról a nyert 
vagy remélt jók fejében szabadon lemond, 
sirját ássa meg minden társadalomnak 
melynek kebelén kívül pedig az ember nem 
élhet. Hát még ha az a társadalom olyan 
beteg, mint minő a mienk.

A szülőknek a test nevelésén kívül 
sokkalta lelkiismeretesebb gondot kell for- 
ditaniok gyermekök szellemi szív és ke
délyképző nevelésére. Itt nyilik a jó szülő
nek nehéz, de annál dicsőbb alkalom kö
telessége betöltésére, gyermekök akaratá
nak nevelését illetőleg . Felvilágosítják öt 
rendeltetéséről és arról, hogy a tökélyt, 
melyben sarkallik rendeltetésök fö czélja,

Májúi! este volt. Csillagok it ragyoglak; 
holdfény It derengett a házak felett ■ csudálatos, 
még lámpák is égtek az utczákon; minden tiz- 
tixenöt lépésre egy.

Szorosan egymáshoz aimulva siettek hazafelé. 
A levegő tele volt kaczérka illattal, a gyógyszeré- 

tzék kertje felől csak úgy öutötte balzsamát a májusi 
éj.

A nagy sietségben megbotlott az asszonyka. 
Kaczagva nézett fel a férfi arozába s édeskésen 
csicsergőit el egy pár szót:

— Találkozni fogok még ma az ideálommal.
— No az bajos lesz.. nagyon későn van 

már.. Egyébiránt miből következteti ezt.
— Ej I hát még ezt sem tudja.. Látja mi 

asszonyok, még leánykorunkból emlékszünk egy 
babonára..

Az asszonyka még jobban oda simult a 
férfihez.

Az estéli szellő még kaczérabbul suttogott 
bele csengő-bongó hangjába..

— Látja közöttünk az a babona él, hogy ha 
az ember az utczán megbotlik, akkor okvetlen reá 
akad az ideáljára. ...

— Úgy, — szólt a kísérő — hát ebből 
következteti I

Azután tovább mentek.
Egyszerre csak hangosan felkaczagott a férfi. 
Az assyonyka megijedt, megrezzent, azután 

kérő szemekkel fordult kísérőjéhez:
— Ugyan Károly, mi jutott eszébe?

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

Hirdetések:
•gyezaég szerint jutányos áron közöltetnak. Nyílt sara 

60 fillér. Előfizetőinknek nagy árkedveaaéB >■

elérni csak úgy fogja, ha a jót nem csak 
ismeri és szereti, de gyakorolja is; felvi
lágosítják arról is, hogy az igazi boldog
ságot megszerezni és élvezni csak uyy 
fogja, ha nem az érzéki javak keresésének, 
de az erkölcsi kötelességek teljesítésének, 
az önmegtagadást kívánó erények gyakor
lásának utján jár. S mikor egyrészről 
előtte rámutatnak azokra, a kik lelkiisme
retűk szavának elfojtásával az érzékiség 
szolgálatában isteni és emberi törvények 
álhágóiként, bűnös haszonlesőkként szívte
len uzsorásokként mint minden jók meg- 
rontói a romlás iszapján boldogtalanul fel
rengenek; másrészről mikor azokat, kik 
hasznos tevékenység, erkölcsi buzgóság, 
nemes önuralom és egyébb erények gya 
korlása által szerzett érdemekből készítettek 
maguknak hervadatlan koszorút, úgy tün
tetik föl előtte, mint az Isten embertársaik 
és önmaguk iránti kötelességteljesilés liős- 
lelkü képviselőit: lelke a bűn és erény 
ilyetén szemlélése által erősödik a bűn 
utálatát és az erény szeretőiét lehető ön
elhatározásra jut - s az önismeret melyet 
ekkép szerzett, vrtlamint emberi méltósá
gának folytonos megbecsülésére buzdítja, 
úgy az erkölcsi lesüíyedéstől, mely az ön- 
meghasonlásnak és az ebből folyó boldog
talanságnak okozója, sikeresen megóvja.

Csak igy érhetjük el az egyének lelki 
művelődését, csak igy juthatunk szilárd, 
jellemerős, tettreképes, becsületes és jóru- 
való társadalomhoz, s csak i; y érjük cl 
azt hogy a gödöllői járás bünkrónikájn 
nem fog hemzsegni a fiatal bűnösök vi
selt dolgaitól.

— Kiváncsi ? Elmondom.. Látja én mindig 
azt hittem, hogy előbb kell találkozni egy asszony>>at. 
az ideállal s csak a találkozás után lehet.. meg
botlani .. s maga megfordítva mondja a dolgot.

Az asszonyka kesztyűs kezével befogta a 
maliciosus kísérő száját..

A májusi szellő kaczagva vitte tova a beszédet 
s vele a történetet, moly kedves, de azért csípő , 
mint rózsalevelek között szúró tövis.

Zomborl Dezső.

A nyári melegben.
Szezon czlkk, Inpuuk számúra Irta: SÁNDOR OSZK -.lt.

Tóni inas agyát folytonosan egy gondu'. i 
kínozta midőn a forróságiól eltikkadva eröthu. 
czipelto a különböző liszttel, csokorral telt fiókot 
a boltban egyik helyről a másikra. Hogyan leli 
az általa oly nagyon kedvelt és a forrósát: i 
Annyira kívánatos hüs habzó söröcskélie-. j >

Az üzletben szépen egymás után sorait, 
a hőn óhajtott sörnek kisebb nagyobb palim; 
melyből csak egyetlen birtoka is őt upv 
világ legboldogabb emb révé imu

De haji A birtokba jutásnak igán :i.; d< 
leleményeBságg.'i • úgy gm. ' - elmozdít »:«
akadálya vr.It .1 g.udii. ki mm: a féltékeny sz re'ö 
kedvesétől egy pillán .< 11 srm volt luíjlmidn az 
üzletből eltávozni.

No de Tóni sem a ’ legén;, ki*  1 ■ 
ily módon való alukulása zavarna hozna és terve
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In é . . . n Rákóczy hamvai 200 évnek mul- 
lán is m g na;-y Törökcrszágban ha! gatjak „ten- 
(r. r mormol i'a1, vadgalamb hugasAl. A n’ig'. 
bujdosó Lii 'urz f judoin nem nyu*í ’dhat köztünk, 
hamvai no ,i egye- ii hőinek az. imádóit anynföld- 
<b*  Kót'Zí'zszí'r lAvormt a ftc-ko. kétsza/yzor 
saijtid/t>’l i i a fii a Duna-Tisza aranykrdá-zszal 
ékes i na ágán és ö még mindég számkivetve. 
Nem tu * me/nyiigodni, dp-'ilndni ottan: h ni 
földet i 'nil. fis a n agyar nomz( I nem ha’lo'ta 
még m.g <d<l:g Rakóczv szellemének szemrehá
nyó szó. utál?!

Hí azonban R ikoczy hamvait eddig még 
vissza nem hi'Z.luk, rójuk le niás módon iránta 
kegyeletünk és há'ánk adóját és hozzunk logahinb 
annyi anvagi ádoz.a’oi, hogy a dien. e-mnönyok 
színhelyén Kassa városában minél előbb a ljon 
Ráki 1‘zv szobra. .A néma é-cz hangos.-! hir:k sso. 
hogy _,ilö-.-I o!e.á>:;ül él ber.i'üm: ez ö fmi.'le, 
hogy az Ö rz iit jelszaváért lelkO-üKínk most is, 
pro Ii’ erfá e, a szabadságért!

Á: In nmk a m::gy;.r szabadság olfharczosa 
’ diC’ö om‘ék>nek ngv. alv gv (ndunk. hi'Z a m in 
zel p.'i’ ói ; 7 () l!» :;i ick • <’is .<■' !a iik '■ziib .d
ságn^at R ,i óc-v ! <■ ’•(» ma már e, v eszmévé ma- 
p;” zltvült, a abadság. egyamö- ■" ó - ( •tni.'-óg
esznn'-j V'; a m gy r nép j.d 'n fp'Vi űg<v odott á- 
gához. Rákéczy enzméj? ama meg ez. i-i pu’/ml 
es a in r 'I n jogot eltiprő ölét renkezió clle' é- 
1 en R .kóez.y szemének villáma lobhantotln láng
ra a i ebiekben szunny: dozó szabad ag'.zeietel 
tiizét.

S/fcht'-yi. Kossu'b és Deák az ö eszméjét 
valfsia r •: t g és h du a Gondviselésnek ma 
már kezdik belátni, la gy az on zágot c-nk rom- 
zoli sze !■ mi o:i I hét ormát yezni. Be kell, hogy 
lássák a ;.7C'i asp’-.ieiúk jogo ultságát és az 
ezért vivőd h-.iczna'-. mely immár 2Í 0 éve fo
lyik, v<*go  a n “.nzeli jogok te j >• diadala lesz.

Mivel lehe'n1 :.7. e-:’.mo dim’alát mé ’úbb'in 
rH’pünnep: lui mint avval, hogy II. Rak. c/y Fe- 
reneznek a holta után < száműzött szabadság
hősnek érez szobrot aililu ,k.

(i'>d<díő váró? hrztfiiis p^lgár*á.g-\  hozzátok 
intézem py.mge bár. de h lko< folhivasomal !

• ivite’étö! < .áliasra 1 ima. Mint a veszély növeli a 
bátorságot úgy a bonyadalmak a leleményességet, 
ám úgy a habzó r . Ivrzcténcdí közeli reménye, 
phdosoplmsjtá tel e T..n !.

F.K’v.a terv n mn-ik ti'áa fogam, O t meg agyá
ban do a kedvező kimen?íol kccsogtetése m l: iil,

M.ir azt kezdd hinni, hogy ezen nem csekély 
feladat megoldására nemesük az <\ de Kuen 
II do-vá-y feje sem volna alkalmas ki pedig H1jnt 
minden uj ágot o’vasó ember ós igy Tóni is, ii 
buzgó böngészője naponta kis, friss ós még szá
mos más épületes napi lapoknak, — tudja, hogy ! 
a bonyodalmak és a zavaros vi-zonyok, megoldá- ■ 
sának nagy mosierc, -- midőn rájött hogy nem 
is a felad it nehézségében van annyira a bibi 
mint inkább a kivitel rendszerének nem helyes 
felállitásában.

Minden te?v kivitele egy hadjárat, mely, hogy 
sikeros legyen, kell hogy a relaliók, viszonyok mó
dozatok es körülmények a stratégia szabályainak 
inegfelehTeg legyenek bírálat alá véve és a terv 
kivilole ezekm k egymásho.; való viszonya vonat
kozása ezek közli összefüggés, krpcsolnt in lyck 
mint lánezszeamk függenek egymásba, gondos 
körültekintőusel az okok é> okozatok latolásával 
Leli hogy eszközoho >ek. Mint ö olvasta a napok
ban egy tudományos felolvasásról szóló tudósításból.

Ennek megfelelők g kezdte tubát a tervet 
előkészíteni.

Minthogy pedig egy vén kiszolgált őrmester 
hangos magyarázataiból, melyet olykor olykor az 
■frz'.clba való jövetele idkalmávul szokott tartani

G . sülök m o ’ '• • ■ '11 ■
lobogó f.ikl.yí j.d! A többi városok i- ■ •- 

róotazüii1; óit L< •ű"'">l'OlyL’«F? ««' '

teve és jtivedebiiói ..Ijrt n k >■*  1 l-'a czy s/.o 
h"‘ jV| J -\nk Ii -gv ivón ni rv<l link i! a
^bbi . ..............ncllítt u lmot*  gbati, ln.tio.tt elöl
s írunk. KI In Béla.

I

Szalrnaláiig.
T.xiv r! _  ’ZM e.ryi.; sznlinn-zál Nézel,

nézd ott <••.> c I ü!i í ny édes nizlegség Itt ju M 
minden i>»uo.n. . . , . ia!,,./,_  |.' <r\<”nvö.b’d nokom is ju.ott osz.ta yié- 
S2Ü| _ f,. n in.ts.k. Nőm látod, hogy i»x< ni h 
forrósáéit: r. Hát te szutnszíd. Miért keseregsz. :

— Oh Istenein! — mondj# » harmad k, 
csalfa ez a láng. Csuk játszott velem. Hitegetett 
egv pi'honitig. Most itt hagyott, más prédára lesve.

S kik e óbb ni'tsolygának, azoknak is csak 
hamar elkomo.nl a lel in etiilt.

— Elfut a láng! Elfut a láng! — sóhajtjuk 
szomorúan. . r

Es a hazug fénysugár felveti mégegy«zer le
jét, vég g csókolja utolszor haldokló prédáját a 
széjjel foszlik a semmisigbe . . .

A szahnnláng ...
Keresem, kutatóin; nem találom többe.
Pedig az első pereiben hogyan lángolt. Azt 

hitiem, hogy lénylö tüzével be fog boritnni min
dent, él fog seperni minden akadályt cs égni fog 
tündéries ragyogással. .

Én balga. Igaz tűznek véltem. Pedig csak 
szalma láng volt. ...

Nem is éleszteni fel újra. Haragszom inkább 
magamra, hogy naiv ideális lelkenunel hinni 
mertem, bízni az •— emberekben.

Csalódtam.
Nem gondoltain arra, hogy 'kit ma tart ka

rokkal fogadnál:, azt holnap kinevetik.
Hát mr-t már kncziighaliiiik miattam, a 

meddig tetszik. Szórhatják jobbra balra az elcsé
pelt jelszavakat: itidolcnlin, nnti emitismus, zsi- 
tlópöffeszl.edés stb. Látom, tudom azoknak üres- 
súgót. .

Itt ami iii ', jóakarat, áldozatkészség r.en nász
nál remmit. !->ö pr.czbcn kilátják szájukat az 
ániulók és It-.k az uj, fényes eszmét, mint a 
mennyei igazmondást. Mi' d oki h irezra i.ész, 
mind, nki ki kivanja vemii n m”i'» r. szét ti ne
mes nnu.l áb. I. I'ogyim ? ilyen hatalmas, szép 
ünnepélyt tervez itt Gödiib'u? Ilyen olcsón? L'c 
j tikony czélra! A P öfi szoborra is! llol a 

.orbiz-'Js'g c -l'm? I t van nz. i«. A szer
kesztő ur? Az is. És ir.''II ? Mindenki itt van.nmi- 
,1.., |,i, |,i tf.d a ne -.- I r-.-1-..l. Ér lángol a tömeg. 
Dicsekedve hidla'ju h mgjat.

- 7. tiér! Nézd, nézd, én égek! Oh mi
lyen édes mc!m.-''g á'- minden tagom?

A .-ralmnláng . . .
Már iii:ii-s, m;,r elmúlt. A hamuját is c’.fujta 

valar »to a szál.
(’.sfik az emlőm maradt meg bennem- 

g / híjának, homályos soj’eimei is voltak a hadi 
taktika t rén, cl ö sorban tehát a tereppel és az 
el.?..séggül igy k ■/■ it tisztába jönni. — A terep 
természetes uz üzlet, i z ellenség a gazda, A 
terep tenimi fontosahb l.ö:kitekintést nem igé
nyelt, túrnál többet azonban az ellenség.

Hogy i z operaczió sikeres lehessen a gaz
dának a: üzletről távoznia Leli. Gondos megfi- 
gyelé-e tár -yává le'to tehát a g izdát.

Rí ezen megfigyeli s f.ly'.á i észrevette, hogy 
gazdája min! jó üzlete ub. r semmit sem enged 
kár!-aveszni H i olykor-olykor valami boros, sö ön 
vagy ásványvizes üveg ollörölt, tartalmát nem 
öntötte ki hímem saját maga fogyasztotta el. lhi- 
sonlóképon toll a ro.nloltez.trom n al, narancsosul, 
fügével, n az-olávd stb. Ez n tulajdonsága a gaz
dának szolgait Tóni hadműveletének alapul.

Okkal móddal odahalolt, hogy egy Ferencz 
József kescrüvizvs üveg tetejét véletlenül leülő.le.

A gnzda terűi\;/.elo-.en jól megczibáiia crle 
' annélkiil som kicsi füleit, d ; hát ezt örömmel vi- 
I scllo el az isteni ital kedvéérl, melynek izét már 
' szájába érezte, mert kiz;i:lnak tartotta léivé nem 
■ sikerültél. S a terv bevált.

Az ü.: g törést követő fülezibulás után a 
gazda a ioai aital kitapasztalt szokásainál lógva 
hogy u keserüviá kárba na vesszen szépen clfo- 

j gyaszlotla azt.
A gazda azu'án — kelletlen bár, időn- 

' ként lőni gondos felügyeletére biztu az üzletet s 
( gy T< ni ujongva élvezte i e:n is egy do több 

Ízben az oly nugyon uinjtu t italt.

|h • ' né •. 1 ...... gyár.
or‘z:i„’i füidöii i. .. -a . • • • i l’Len
ii öködéo'mbon Li‘.crjos..ie:tem fi. • • ■;•mm a i y:.- 
ra;() he ' re i- ós (/<k'l is tai’uh;.ány"zás tar- 
.jvává téliem. Sok ,t ó ■■ ni",' zivlelm-dó dolgok).t 
■Tűim akkor kro’, mai he:y/.<‘iii-:á-’. s Ugua.l 
j.ik.'ó’. srem.Le álli.vu ö .el a I ü »-”» 1 hii'onló I 
heiv’i. A.nt- ii H)k;l latiam é . lap ■ -zt .Imin. Rá 
v'gle'*n  sokat v dt all.a'mt.m a v dól.i lapok ha
sábjain pamr’Z- s hangú fel /; aüuo.'mt < - kap
csolatossal f-i'.bó: • tuiác-'.ídaS al h o’vasni. 
Mindannyi vád a hanyag-ng, a nemtörődömség 
vádja! a.i ö.!7pa;.'- -u’i. ra eikii', hogy a dolog 
mvlycro hato'va, annak ig' z okát i:ic< iejleltu 
vo'na. Az egy < da’u tanácsokkal pedig egyáltalán 
h g alkozni >ein érdemes.

Mégis! A huj meg van. Sőt nrnt itt tnr'óz- 
kodásom alatt és önzetlen tervem ily csúfos meg- 
hiu-ulrtsából tapaszta lám’ egyre fejlődik és a mind 
síi ii'b 'n felhangzó j>-js/.ó éjien Gödöllőt, ízt az 
egészséges, üde levegőjű, széjj helyet veszélyezte
ti a negligatióval. Mi lohol, ennek uz oka?

Az talán, hogy a fent említett frazi ok tény
leg testet öltve teljes mértékben érvényesülnének r

Nem 1
Itt egyedül nz önérdek működik.
Ez az egyedüli mozgatója mindannak ' mi ilt 

Gödöllőn és más hasonló helyeken történik.
Ez hátráltatja annak egészséges fejlődését.
Ezen önérdek hevébe lel a közér

deknek lépnie anélkül - a mi nem is volna 
lehetséges, — hogy amaz teljesen háttérbo volna 
kénytelen szorulni.

Mint áll meg az első té'c'ein óa mint lőhet 
utóbbit megvalósítani, azt igyekszem majd legkö
zelebb kimutatni.

Hátha igy igaz tüzet tudok éleszteni I
Elek Hugó

Utolsó szó.
Ezer örömmol ragadom meg a tollat, hogy 

égy sajnálatos félreértést oszlassak el, hogy nieg- 
világitsek oly dolgot, — melyet én talán iroi 
gyarlóságom folytán múlt vasárnapi czík- 
xembon homályba burkoltam — mondom — 
akaratlanul, s melyei ért eleve mindenkit, e ki 
csak czikken ben sCrlőt kV, (tehát igy a rakosli- 
geti polgári kört is) megkövt lek.

A humor, n gúny fegyverével szoktam har- 
czolni, s ezen fegyvcrem'*l  b ’r ns’ülö'.t társaim 
jól ismerik. Mmden a mi ton ik, a mi esetien, elöl
öm |)olhmgéro való, s azt. t dd g is megtettem. 
R zonyság a Casino keresztelője, a Gasino egyik 
másik cslólyo, bizonyság a „R .en!yvái,“ meséje. 
S. ha se.irl.i meg nem üTö ö.l azon, h gy az ».k- 
tu dis dolgokat erős, vakmerő < c--Ivomásoklu-l 
iná/o’tani a vigács kopott 'ászon függi nyére, sőt 
ha moí'ü'.köz.öll — sértétn. k n-mi vetto, növelte 
a lő In.t l.

Maró szalirn c u zo'l v-T'i.r u toll.im hegyén 
vásárim}) is — uli.nneicm, d-1 ijmervo egyénisé- 
g ind lu mer ebben bérlést látni? Pláne egyéni 
sértéseket. N un tollúm egyebet, mint modern 
mezbe ö.tözt ’ttem Aiba \T' l.'u t. a ki ezt mondta 
200 0 évvel ezelőtt: A se n h torok m ind d e- 
í é k, b c s ü 1 o l e 8 o in boré k, d o a són a tus
az rossz.

A (.unvami lec -ordidt pennámró’,a ligeti pol
gári kőiről szólt, arról uz intézményről, a 
melynek s matorai stb . . . IJgv érzem, hogy ezt 
fölö leges veit elmondanom, do hallván a vissza
tetszést., &ielek in .^nyugtatni a háborgó lelkeket, 
hogy nem akartam teukil. megl ániani, mint uho- 
gyan tudom, nem is bántottam meg senkit.

Arról ezúttal m in szólók, hogy a gúnyoló
dás In ly<n vaíó vo t <•, arról majd beszélnek az 
esen ények. Most engesztelni akarok, mert hál’ 
l ton, eddig humoros dolgaimért csak barátot 
nyer'om — ellen éget csak vasárun}) óla. Azok 
lettek ellen-égi imé a kik barátaim úgy sem let
tek volna, s ez vigasztal.

Meg akarok előzni minden olyat, a mi ne- 
vetsósessó tenné csak uz ezen esetben eljárni 
akarókat, s azért t-’szem o szókntlan nyilatkoza
tot. Iligyjék el azok, a kik sértést látnak, hogy 
engem ez jobban hant. Niti -s ugyanis -igyobl) 
fájdalom, mii tha egy hunmrista trélüja tragikum
má változik. Velem ez történt. Mi írsz lein, ha 
ii komikumon .‘driiuk? Talán komolyén kell Írnom’, 
hogy ne. vessen ok ?

\ égiii'. gnyuglatásul arról értesítem polgár
társaimat, hogv h )lr.uplói kezdve udvaromban 
látható lesz a laiutól l.ődc'önkü l uj szivattyú, a 
mely addig fog n iil.ödei’ mig i . k bo nem rezs- 
dásc.dik ■ - rz pedig soká írsz. Meghívok minden
kit, nézze meg, kiiiönö.-cn ;...ok jöjjenek cd, a kik 
a polgári kör p'-»-sli.-..«ét Lillák megsértve. — Nem 
igaz, ezerszer nem, eszembe se jutott más, csalta 
tréfa, hiszen ugyanezt ó öszóval mondtam el ak
kor, mikor . . . no erről hallgatok. A kételke
dőknek szívesen megmutatom c.alhulullan bizo
nyítékkal, hogy tréfa volt.

Rákosliget, 1V03. julius 29.
Boros Mihály;

elkomo.nl
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iám! f >lierc/i • To- 
•n rrke: ik G--dö! őre 
n • 'vhe ez.,g mar is 
i mi/ál a vud,i>Z 'l 
fogva már 1,1 gyón 

a ttj' scn egé'Zsogcs. S. t p- 
temlier hóban még Li; ól ós György hetezeg k is 
kilátá‘b,i bcljez.tók l.rogaia uMil . valószínű, hogy 
akkor fog megérkezni néhány mp-a az u.ivar is. 
0 folsígó aek itt tartózkodása nzonhun az idén 
nem lesz hosszú, s csuk S -10 napra fog terjedni 
az eddigiok szerint.

A nyaralók mozgalma Gödöllő nyaraló kö
zönsége mint iii.ir Mij.imiJi -n < mhtetlük niozgnl- 
laul ii di óit erd kei .ok megvédése czéljábói. E 
mozgalom - im ly bar t.z alvég!) n kezdődőit, 
(le mdyhez a többi összes nyaralók, sőt mrg a 
bosnyö.ek i< csalink óztál’, mar eddi.relé is neve
zetes sikereket ét ol, s uj b > sikerei jeli n i t.z 
alábbi f-lhivús is, melynél esik egyet sajna u tk 
azt l. i. hogy a gödöllői mészáros ipar eben és 
nem érdekében történik. Tálán akadt v< h a vá- 
lí.lkozó Gidőlló mészáros mesterei l.ö/ül is—kik 
egyáltalán nem csinálnak az idő i olyan briliáns 
üzleteket oly föltételek melleit a bús szállításra. 
A körlevél különben is hangzik : A nyaruló túl j 
douoiok ós nyaralók órtekozloio áliul ki üidöil 
végrehajtó Li oltság hz élelmezési viszonyuk 
javítása czóljaból érintkezésbe lép tt több első 
rangú búd'pesti mészárossal s az ajánlatok szerint 
a kővetkező árakon lesz a príma minőségű hus 
helyben, Gödöllő i beszerezhető: szegye'hus kilója 
48 krajczár tarja hus kilója 60 krajczár pecsenye 
hu? kilója 64 krajczár b »rju hus kilója 68 kr, 
(nyomaték nélkül, a borjú hus pedig bőr nélkül. 
Arr.< kéretik tehát a közönség, szíveskedjék ezen 
felhívás o lipján bejelenteni, hajlandó e hu<- 
szükséglelét ily árak mellett a vé/re haj tó bizottság 
állal már a közeli napokban Gödöllőre telepítendő 
s állandó felügyelet a.alt álló budapesti mészá
rosnál beszerezni. Megjegyeztetik, hogy ab jeh n- 
tés aláírásával senki sem vá ial c;y:b > kötele- 
zollsé.’Ct, mint csupán azt, hogy nz ah.ala es- írói 
őseire naponta megrendelt husmennyi-é/et a fenti 
árakon naponta ál fogja venni. A bej denlés l:i- 
zuólng arra szolgál, hogy n b.jelont.í! cs. Indok 
száma uláu lég 1 tbb hozzáve ö'.eg meg lohossi n 
állapítani az olőro'á‘.h:iló fugyasz'ui l. Megjegyez- 
telik továbbá, hogy a besnyőiek által szüks- gelt 
hu-msunviség Bo-m/őr - fog ki zolgáltalni. Gödöllőn 
1903. július ho 24. A nyaraló tulajdonosok és 
nyaralók végrehajtó bizottságé. Folvilágo húsokkal 
szívesen szó gál Wachsmann Lco főállatorvos és 
Braun Vilmos nyaraló tulajdonos (laknak Gizella 
utón.) A bejelentések levelezőlapon is elfogadlatnak.

Nóvnncyarösitás- Fieuih János (kisk.) csö
möri lakos vezeték nevét belügyministeri engo- 
dólylyol Forgácsra magyarosította meg,

Fclobbazás. A gödöllői járda ügyben tudva*  
lovöleg úgy határozott a képviselő testület, hogy 
a kövező bizottság mogbízntik az íjánlaltevő 
vállalkozók közül a kő és aszfalt vállalkozókkal 
alkudozásra lépni. E határozat ellen a Lépvisolö 
testület számos tagja fakbbezéssel élt. mely o hó 
30-án adatott Lo Gödöllőn a község iktatójában.

Szonzáczlós öngyilkosság. Rákos. Csabán élt 
özvegy Ponildö Alfréd né született Peliacsek Ilona, 
akinek férje körű belül ogy év elölt halt meg 
hosszas bülegeskedés után. Volt a férjenek egy 
jó barátja, G. magyar állam vasúti alkalmazott, 
a ki férje halála után pártfogásába vctlo az 
asszonyt és eljárt minden ügyes-bajos dolgában. 
Ezen a réven mindinkább benső viszony fejlődőit 
ki közöltük, u melynek vége az lett, hogy az 
asszony halálosan beleszór. lett G.-be, a ki nap
nap után megfordult a házában. G. udvarolt is 
az asszonynak, a ki azt remélte, hogy elfogja 
vonni. Az tis-zony barátnöiuok többszöromliletle, 
hogy nőm bírná elviselni, h.i G. őt nem venné el, 
inkább olemésztonó magát. Vasárnap G. ismét olt 
volt a fiatal özvegynél, aki már említette barát
nőinek, hogy orré a napra várja G.-lől a jegy
gyűrűt. Szóba is került a házasság közöltük, de 
G. olyanformán beszéli, hogy abból aligha lehet 
valami. Az asszony egészen nyugodtan fogadta o 
kijelentést, és kiment a másik szobába azzal hogy 
átöltözködik. G. egy idő múlva utána ment, de 
az ajtót zárva találta. Mindjárt készen leszek I 
szólt ki az asszony a szobából, mire G. visszatért 
az ulczdi szobába s nyugodtan várakozott. Az 
asszony nemsokára bo is jött a szobába s G. 
eléje ment. Szervusz I mondotta az asszony és 
ráborult G.-ro, a ki meglepetten kérdezte, hogy 
hová készül ? Sehova I Én már végeztem I szólt 
elhaló hangon a nő, és a férfi érezte, hogy 
asszony roskadozni kozd. Gyorsan fölragadta és 
a divánra helyezte, azután a szomszédokat sogil-. 
ségiil bivla. Vízzel locsolták élesztgették, mindhiába, 
Poniklónó pár perez inu'vu meghalt. Egyik szóin- 

I

szed --zony cióor f i 
a í űzőjét s ekkor 
k'l-len <\gy véirrl

I Bt p dig e,-y keskeny nyílás, a melyen 
s. ivárgott. A szobában, melybe z-irk » ol', 
s .p'.rt ny temjén meg s t.*  1 illák a gvi'kos 
íZ.úmot, n e!y(yt | 'Hágái megölte: ogy egycemi :ié- 

j *■ ' l‘‘‘Ii-' ii hegye-, igen d-s, hoss/u
I ésf, U melyei boldogult lérjo oináiluloll egy 
katm.ai .s ur ny) m évek előtt. G azonual a köz- 
s'‘gnaz.<ra ment s b-iolenlelio az (•átitat. Kiszáll
II iko-.-(,..ubár.i Bu lüif Béla dr. i;ö l illői vizsgá o
biró Andreánszky Jenő és .Sebőn Gjula urriil <s 
fő bőm z.dák az asszony holttestét. Az urvosok 
im gáll p lották, hogy u szúrás az assz1 nyt a 
szivén trió, melyen egy keskeny sebet ejtett s 
azon ;.t bel ő.eg elvérzett. Az asszony bámulatos 
om r/iájat sommi, bem jellemzi jobban, mmt 
az. hogy a kos a bőrön ugvun csak egy 
•sebet ejtett, de a mei kast két helyen döfte ;.t 
a mi cs.ik úgy b le. is. hogy a mikor már
bdemárto'.ta a lés’, csaknem egcszon kihúzta a 
sebből s azután ismét visszadöfto a mól lébe. 
még akkor szivenszurva is annyi ereje volt, hogy 
a kést egí.sxen kivette a sebből, foltollo a szek
rényre, a vérző sebre zsebkendőjét rászorította, s 
fü:öj«i, juhaderekal folkölötle; oz alatt szivéből 
<• ondesen ömlőit belsejébe a vér. Mikor már 
érezlr He, hogy ereje fogytán van, akkor ment ál 
a másik .-zobába, szerelmesének karjaiban meg- 
haliii. A boldogta an hiiszonnyolcz ev •« .szép as>!,- 
szoiiyt, a kit 2 árvája irat, kedden délután temették 
el nagy részvét mell itt.

Bál. Az i.,a regi vörös-kereszt fiókegylot 
válás ■ tmánya szombaton, o hó 1-én az olvasókör
ben sikerült imratságot rendezett, melyen Isaszeg 
intő igmiliája csaknem teljes számban részt vett. 
A s k. iü i múl J-ág szép összeget jövedelmezett 
a jótékony czélra.

Meg ez Í3. Van az aszódi bárónak, Podma- 
niczky Gyulának egy luxus hidja, mely p: rkjának 
két ró 'zét köú össze; e közt a két rész közt 
vouit! ol ugyanis a diíllő ul. Ennek a hídnak a 
város felé néző oldalári nagy belükkel — mint
egy kihívókig, hogy mindenki lássa a német nyelv 
diád; Imas térfoglalásál — van felírva, hogy „alies 
ist ül (.Tg:irg.“ A túlsó oldalán uzlán, a hol senki 
rom latja, eldugva olt szerénykedik u magyar 
fe'i ás is. Hát I-éréin szeretettel Hőnyit talán el
várhatunk a báró úrtól, hogy a táblát legalább 
is — megfúrd itatja, (Kurucz.)

R kosliget. A magy. kir. állam vasutak buda- 
peH jobbparii üzlelvezelőségének közlése szerint 
a Riikcs Kérész ur és R;iko»-csab.*i  megálló helyek 
közöl ti 10. számú őrháznál levő Munkás- OilLon 
megállóhely neve ru/u-ztus elsőjétől kezdödőlog 
li v UiiO'-in is Rákos-Liget lesz. Csuk nem egy év 
kellett tehát n m. á. v.-nuk ahhoz, hogy menet- 
rjnej/t kikorig.llja.

Ünnepély Tegnap lelt megtartva Mátyás föl
dön az a nagyszabású kerti ünncjiély, melyet az 
oltani polgár-ág a mátyásföldi róni. kath. tem
plom építési alap javát a rendezett. Az ünnepély 
sikere n in elégítette ki a várakozásokat.

A titokziiO) lövés. Megírtuk a inimp, hogy 
Isaszeg nagyközség h 'tárában rejtélyes gyilkosság 
történt o hónap 1 .-áról 14-ére virradóra ejjelen. 
Kováci Mihály föidmivws Ragács Mihály kaszáló 
j ui, ogy boglya tövébe lefeküdt aludni. A inából 
arra ébredt föl, hogy gcíyó fúródott le lébe. A 
megsó ült omb ír bvvánszt-rgolt a községl e, ahol 
dr. Selmlhof körorv's v< Ite gondozás a á s sebé
nek bekötése után he.-zál ituilla aR< kus kórházba. 
1 t egy heti kínos szenvedői útin Kovács Mihály 
meghalt. A 1 onezoiás, melyei d. Aczól vizsgáló
bíró jelonló'éb.m Ajthay és Szikszay törvényszéki 
orvosok végeztek, megállapította, hogy Kovács 
halálát a lövés okozta sérti és idézte ölő, A pest
vidéki törvényszék irasilására most a gödöllői és 
péezoli csendőrök erősen nyomozzák Kovács gyil
kosát, aki alighanem ogGke nz Isaszeg környékén 
olsza porod olt orva lasz )kn ik.

</. igg.dhi a ruhájúi < ■; kvolto 
rémülten 1 ‘ 

a iia'.oit zsebkendő van, 
sknny nyi as, a melyen a

un, melybo

wliu észre, hogy 
ez 

vér 
e;*y  

szér

4513. sz. tk 1908.
Arvoró8 hirdetmény kivonata.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hnló- 
közhirró teszi, hogy Szegedi Albert 

vógreluijtatónak, Füle Borbála férj*  Posztu s n y i 
Kar oly né és társai végrehajtást szenvedő 
elleni vagyonközösség meg züntetóse és jár iránti 
végrehajtási ügyében a pestvidéki kir. törvény
szék, a gödöllői kir. járásbíróság terűidén levő, 
Rákoskeresztúr községben fekvő, a károskere^zluri 
464 sz. tkvi. beleiben Füle Borbála férj. Posz- 
lusnyi Kiírni-né, Füle Erzsébet férj, líuchho’cz 
Józseféé, Füle Margit, Füle Anna férj. Horváth 

fjózsofnó Füle Mária kisk. Füle Ferencz kisk. és 
Szegedi Albert nevén álló A 1. 1—2. sor 372, 
373 hisz, ingatlanra az özv. Füle Júnosné szül : 
Kuhn Anna javára 76. sorsz. alatt bokoblozell 
özvegységig tarló haszonélvezeti jogra való twkin'd )

ság

i

nul.uil ez áiVirc t 33“2 kor ;:.mne ne/ 
t tt kikiált.isi árban elrendel . , e- ho_y a • ■ 
megjelöit mentiül) az 1908. : / u s z t u s h j ;
nupjan délelőtt 1.) o . k o r lítium 
túr l.‘ ..-o/lui.megtarlH'hb) miivmen ái\eie- 
•s-n a in g.ilh.piiutt kikial;; i áron alul is eb 
adui, i fog

Ai vcre;.’ni szándékozók ' i!a|< az ingiil'nn
bee mamik 10%-ál \agpj .'38 kor. 20 le rt 
k nzb 0 v -.gy bz JF’-2 IX l. c . 4‘J. / . un 
jelzőn mily unnál s. ámítuli is ez JtSl. évi 
i ovomber H - t-éh ■ ' . . . . > gögj
iniiiis’lt ii udelet 8. s ill an l<i > lölt é.s ovadek 
képes erlél p p;r. an a I iküloőtl koel oz letenni, 
avagy az 1"S;. LX I. e . i7.i. §n értelmébe.i a 
banmp mzi.ck a biro.-agmJ » I leges c helye/esú- 
ről kijutott szabályszerű elis nvi vényt á' zolgal- 
lalm.

Gödöllőn, 1903. évi májrs hó 11. napján 
a gödöllői kir. járásbiimsug mint tkvi hatóság.

(p. >1.1 Lukácsy s, k, kir, í'ljhiró

V 482 számhoz 19 XB.
Arveró i hbdatmény

Ahih’rolt kikíi.' lőtt b r. -.igi végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a /ödöl ö: l.ir járá-lm- - 
sagnax 1'. 0J. évi \ -i • J számú ve zé-ev 1 Dr 
B irczay Gyula iig\ v. d mml képvi-o1: Kelem-n Ln- 
rcné ■' iperes részér? Viklor Győző es neje alpi r. s 
ellen 3i; kor. 26 fi.l. |;öy. le t s és jár (rejti/ elrendeli 
kielégítési vég'ehaj'ás fontán ulpercsoe Icfo.'lall 
60 ■ Korona bccsmt ingóságokr.i n fenticézuli. 
Göd Ülői kir. járásbiroriig fenti számú végzésév. I 
árverés elrendeltetvén, unnak felülfoghiitatok l.ö 
vetélésé erejéig is, a mennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyoil k volán alperes lakásán Rákos- 
Szl.-Miliályon lee: d > megtartására határi á i 
1903. évi augu.'-ztu-hó 7 napjánakdélolölii 11 iraj . 
tűzetik ki. mikor a biróibig lefogb-ll 1 u’< rok zongi r 
s egyébb ingóságok a legtöbbet i erőnek kés:^ 
pénz fizetés melleit, szükség cselén beesáron uh I 
is elfognak adahr.

Fulhivalna' mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságoi: vótehrúlml a végrehajtató követelését 
megelőző melei.'. 'üe-Lez tartanak jogot, a meny
nyiben reszül.iu foga'ás korábban CbZ.közö'letott 
volna és ez a v git hrjlási i /yzőkönyvböl ki nem 
tűnik, miszerint el őbbségi b jelenté ciket az á ■- 
veréc megkezdései? nlólirt LikiVdölíi.o’c vagy irá 
bán beadni avagy p<di-z szóval bejelenteni tarloztr .

A törvényes batáridő a hird •!menynek a 
bíróság tábláján való kifüggesztését követő m ; tol 
számit la tik

Kell Gödöllőn, 1903. évi július hó 17-ik napján. 
(P. IL Böhl Ambrus,

kir. hl", végrehajtó.
Ő439. t,z.. tkv.

Árverési hirdetményi k’vonat.
A gödöllői kir. járásbirox.ur mint tkvi. hu-.- ; 

közhírré teszi. ho”v Hartüiaan S;ühi->r irzyvétl •
töimk özv. Gubek .hinosuó végrehajtást szenvedő 
OtU k«»rona ‘ja fillér mke követeli”- és jár iránti 
reliajtt.si úgyóh.u. a pi-st idéki kir törvényszék, a . >
kir. jará di’iiis.i” l.-ríilet n levő. I.’ako.-krreírzfuron v 
rákoskír>-zttiri 85, .-z, tkvi. bét 1 >on A I. I—2 ,-i- . 
llö'i, HŐ7 Lr-z a fel'ett, ingatlanból özv. Gubek ' 
-zül. Kirtüli S/'dm.ia H. 2. alatti fvh részbeni jutali .
2S • korona kikiáltá-i a r.il.i.>!,f, < •.ztie i nü8 sz. i
b»**öil>f)n  őxv. (iii'iik .lánosné szíil Ki.áili .Szidőnia, : - 
Gir e'c .'-'zi lónia kisk. Gabi k V«i. ri:i ne\én á.’ió. az : 
az 18*1.  l.X (ez. 15U §-a értelmében ( ítészben, cl.tr . 
zemlö A t I • •>- 4175 hr-z. ingatlanra .388 korona I 
tusi áil in továbbá a rál.nskore-.zturl H.O tkvi i 
ben ugya: azok <■-< kisk. Z-iclila Zstiz.- jnna nevén ál, 
1881. L\. i < z. I ’1' értelmében eg.-- zhen olárvorc.- ■' 
A t I sor -1-t í."> Iirxz. ingatlanra 390 kor kikiáltási : ■»
és végül a rák”- i. ’ari 83.5 sz. IIcyí bot.ótl. *n  
Giilx-k Jánosné . í | Ki; ói Szidóniá i.t«|-. Gnhek -’zii > 
és Valéria n vóii ái! > azonban az i si, Ia. t. ez 
§-a érlelmében ■<•'-/! . a ••jirver'-z nd . I 1—2 
4158 í IÖ9 I gat u 3|8 ' qi. n -■ I H 
főtt klkifih;i'i árban az arvcré.-'i cin -ili'H'. éi he 
fi-nii' bb na gjek •
lo’) 21. n a p j á n d, 1 
községi) iz.ái:á| megfarlaiH • n . iJvánoH árverésen . i 
állapított kikiá’Já-i ái.iii ;.hil is ela i.■:ni l. /nak..

Árverezni szánd. ;,. ■<,[, tartozimk az iiiejUjam i. ; 
árának |Uu,,-.ái l-z | . i -i vagy? - I.'-V ;. d.Ui-c. i?-
jel/.Oll ;'i i-folv.imni.il úf ;i z i <81. é v m.'tai”.
I-.h. !I3 <3 .1, i ■ -mini-'-ri ciciét >
kijelölt o\ .vlek képes ír kpapirba:; a kiküjlőti 
létéin.i. av.r. v az 18 l|. i. i t. ez,. 17(1 p.ir.u.T ifu-.i íi • 
bon a I án jp<-nzii<-k a bíróságnál clölfy. s elhelyezi 
kiállított szállá \ -' • ii <■ -ni”) ' <’ n\t át-zolgáltaf ni

Göt|ö'|.i.i .i kir jbiroság, mint tkv. hatosa/ 1 
évi májúé lm 2G-ún.

P. H. Lukécsy B. k.kir. aljáráabi;

nngy gynkorhttlnl bírok. jCsöllo Amin cgyolemí 
szülésznő. Ferencz .1. zsof tér (Adler ház) Gödöllö.

folv.imni.il
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Kizárólagos 
gyártó': HOCHSINGER TESTVÉREK Vegyészeti gyára

KÉK

ru! a mosáshoz
a legjobb kékltöszer.

— Törvényesen védve. — 
Mosó-Intézetekben, háztartásokban 

legkedveltebb ruhukókltő.
Olcsó és fölülmulhatatlan! 

kls^üveg 24 fillér, tizszorl mosáshoz 
elegondő. — 1 nagy üveg 100 kor., 

’/» üveg 1 korona.
Kapható mindenütt.

Utánzatoktól óvakodjunk I

a

BUDAPEST.
VI., Rózsa utcza 85. S

Híd. dr. Traub Jóuef 
gyomorpora a

I 
ISastricin'-,

orvosi! g me vizsgálva és 1 
kipróbálva, y

1 Ezer és ezer ember, különféle fyomrr é 1 
' bélbajok miatt szigorú diétára utasittntott j 
1 mi életüket megkeserítette A dr Treubf él i 
[ Gaetrlcln gyomorporának használata utá o 

ezéu die’a betarlása mór tlivtd idő utá • 
? teljesen fölösleges. Betegek, kik erejüket du ♦ 
p éplálkozás folytán nyerhetik vissza, ezt a I 
1 Gastrloln használatával tökéletesen elérhetik • 
I Gaatrlcln ha hálós szer a Kör-bejolná i 
I un ni gyomorpörcs, böfögés, esikarás, gyon or , 
I fájás, hányás, görcsök, undorodás és szék J i rekodé.nel, főfájásnál könnyítés folytán rögl 

tön és huzamosabb használatnál krónikus o 
l gyomor- és bólbejok ellen biztosan hat. a ’ 
’ melvek eddig minden szernek ellen állottak. A 
I A Gastrloln nem hashi-jtó szer, azért a (f 
í székelé-l tökéletesen szabályozza. Böv< bhet £ 
i prospektusok által Orvos uraknak ingyen . 
I minta Kapható a legtöbb gyógyszertárban. £ 
! För«lt‘ár: Salvator gyógyszertár, Pozsony. |

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

> Barmertve 20, ajánlva 46 fillérrel drágább.

■?

*> Á

3a/ Ruggyanta (gumi) 
Ejgyártís meghonosítója 

r^'Schottola Ernö'^aÉ

I• ö ■o S-5

■ •

Szölószeti és borász szakűzlete, Bpesten Andrásy ut 2.

Legnagyobb raktár a szüratéléshez izükséges 
felszerolési czikkekben, ozőlőzu-borsajtok és bor- 
szlvattyuk stb.

Képes árlap ingyen. (7"%“
Utinnyomás tilos______ _ ||

TXTap itt ATÖ^STgFstlkojlja.

I

Alapi ttatolt 
ISlO-ben

Teljesen ingyent 

dobja ki a pénzét, ha ér
téktelen utánzatok által 
hagyja magát elámitanl, 
Az éu valód! amerikai 

Niokel
ANKER ROSKOPF-ÓRAM 

(Antimagnet Ique) 
szabadalma
zott Email 

számlappal,Itt 
látható minta 
szerint Ötórai 
járással egve- 
dűli. Kiváló 

ellenálld ké
pessége, valn 
mint pontos 

járása áltul a 
legksdvoltsb 
és a létező 

1 égj uh strapa 
óra. Külöi ó 

sen ajánlhntó 
tiszteknek, 
vasúti híva

talnolcok csendőrség, pénzügyőrség, kalauzok, gépészek 
♦s mindezek részére, kik egy erős, megbízható és tar- 
* t 1 nk”n,ttk« Ara egv szép nickeT lánczczal és 

’ egv?tl csak 6 koro"» 3 óvi jótállással 8 drb 
vételnél csak 5 korona — Nőm megfelelés esetében 
kicserélem, vagy u pénzt visszaadom Szétküldés az 

1 . amerikai óragyárak vezérképviselete által

BÖHNEL MIKSA ÓRÁS

Béos.llV., Msrjarefhenatra.se 48 70. 
a cg. és kir. állami.hivatalnokok szállítója. 

au8 K* reRkc<lfik Ro^opLoróknt pléh-tokkal éalml- 
i í vmall-számlhppal njánlunak. Ily ói a nálam
l, írt i >« i'* 1 hegy én nem vagyok
KersiKcdft. hamm órás. Az én óráim finom szabadal- 

Emall-Bzámlnppnl vannak ellátva, pontosan 
szabályozóttuk és mindent, a ml nincs fenti cség- 

JegyzósGol ellátva, utasítsunk határozottan vissza.

jöOR SZÉKI BOR VÍZ

3 a savanyú vizek királya.

(Csiktnegyében)
FUrdőldény junlm 10- öl szeptember 16-ig
000 m. magas. és fenyvesek között fekvő Klimatikus 
gyógyhely, világhírű hideg lobogó fürdőkkel, erős 
vasas forrásokkal, kltűuó vasláppal, jól,berendezett 

hldágylzgyogylntézettel.
Szállodákban és magáuvillákban 600 szoba: kétágyas 
szobaárak idényre (ki—160 korma; sz búkhoz konyha 
30—80 kor. Olcsó fürdőárak. jó élelmezés, plaroz, két 
mészárszék helyben. 80 kmtrt meghaladó pompás séta*  

utuk a fenyvesekben, remek kiránduló helyek.
Filrdőorvos dr. Vámossy Zoltán egyet, magán-tanár 
íJun. 14-ig Budapesten. Vili., Szentkirályi-utcza 6.) 
Közlekedés 8xász-Régenlg vasúton. Naponta gyors- 
kocsi>árat váltott lovakkal, gyönyörű szép ásjóu'on. 
Gyorskocsikra előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Szász- 

Régen.
Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

az ignzgatÖRág.

o

o

o

o

o

Borvlzet lehet rendelni : az igazgatóságnál. Budapes- 
tan Édsskuty L, Péczell és Len ez urnknál, vidéken 

a jobb fűszer és ásványvíz-üzletekben.

“mr»rwrn«“

o

o

o

o

o

0

O O C O O 
O O O O

Olcsó tűzifa eladás
od le jobb minisé ü eserdoron stáras 
Maila m m. 1 korona 30 fillérért hál 

hol ssállitva kapható: 
e e BLV3IENTHÁL BÉLA*  • 
épület és tütifa kereskedőnél, Hatvanban, 

Pontos és gyors kiszolgálás
~~o o o o "*~

o ooo o
.

o o

o o

o o
o o
o o

Kt- Pavczellázástza **i  
igen alkalmas terület KEREPESEN 
82*/,  hold á 1600 H, NÉGYSZÖG 
ÖLE 1 KOR. ELADÓ. Bővebbet a 
tulajdonos dr. Einhorn Árminnál. 
Kismartonban. " ,

$ 1

Van szerencsém a nagyérdemű kőzönsóg 
tudomására adni ; mint 
szakképzett hlmsőnö 

Budapestről Gödöllőre költöztem elvállalok fehér hhnsést 
selyem hímzést,(úgyszintén lányokat tanltok. Síén és jo 
munkáért kereskedők. Maradtam tisztelettől Kalz er 
Istvánná Gödöllőn Kosuth-Ltjos utcza 473, szám.

I

i

JEpilepsiíA. Aki ájulás, görcsök és más llree 
idegbántnlmnklmn ezen vsd leér

jen broMKÖr síről. Ingyené. I.órmeiitve kapható a hstlyé 
lyójyaiertár utján iSohwansnApcthskt Frankfurt a. M.)

M
l há*7  »* tégla-útezában AU
J llUZ. 8 9íobu’ k ’i’yha s mállók épü

letekből. Bővebből Muluz János

Mindenütt kaphatói

n
BMHktírMsnAI kíUflnöMn arra ügyeljünk, hogy a a 
mindan darab szappan a „Schlcht" névvel éa J 1 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • •

Gödöllői „Erzsébet." könyvnyomda.

Msrjarefhenatra.se

