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A segélypénztárak reformja.
A belegsegélyzési ügy, mely annyiszor 

adott inát- okot panaszra ipsrosainkn .k is, 
reformálva lesszez a reform mára valósu- 
Jás stádiumába lépe't. Az elmúlt héten 
félhivatalosan is közzétették, hogy a segély- 
pénztárakró l.-tzőlő törvény revíziójának elő
adói javaslata elkészült és legközelebb 
megkílldelik az érdekelt szaktestületeknek. 
A tervez.t főbb intézkedései, autentikus 
értesülésünk szerint a következők :

A betegsegélyzés intézményének a 
kerületi pénztárak lesznek főszervi i.

A kerüleli pénztárak mind mégmarad- 
nak, az apró tengődő egyéb pénztárak 
pedig megszűnnek. Megmaradnak tervezet 
szerint az összes kerü'eti pénztárakon kívül 
az ipartestületi, gyári és magánegyesületi 
pénztárak közül csak azok, a melyeknek 
legalább ezer tagjuk van.

Az összes pénztárak együtt országos 
szövetséget fognak alkotni, a melybe a 
belépés kötelező lesz. — A kerüleli pénz
tárak tartoznak vagyonfölöslegüket a köz
ponti szövetség pénztárába beszolgáltatni. 
Az igy központilag kezelt jövedelmek azu
tán arra fordittatnak, hogy a pénztárak 
bevételei és kötelezettségei közö'ti iránytalan- 
ság országszerte kiegyenlittessék. A szövet
ség lesz a kerületi pénztárak központja, a 
mely nz egyes pénztárak fölött, mint meg
annyi fiókja fölött, gyakorolja az ellenőrzést.

Az ipartestületi, gyári és magánegye
sületi pénztárak föl lesznek mentve a 
vagyonfölösleg beszolgáltatásának a kötele
zettsége alól' de a központ ellenőrzése 
reájuk is kiterjed, és ennek fejében bevé
teleik 5 százalékával járulnak a központi 
szervezet fentartásához.

A vidéki kerüleli pénztárak területe 
gyakran igen nagy, néha több vármegyére 
terjed s igy a nagy távol-ágok miatt a

T A R C Z A
Réthy bácsi.

Az indulás voltaképpen zenei talentum. A 
kinek oly finomul fejlett hallóérzéke van, hogy a 
hallott hungokat hullámzásaival é> árnyéklataival 
emlékezetében tudja tartani, az könnyen képes is 
azokat utánozni.

Igazi művészi élvezetet a legtökéletosebb 
utánzás sem nyújthat, de az embert elszórakoz
tatja az alsóbb rendű tehotség is.

Az imitátorok legprimitívebb fajtája az, mely 
állati hangok: kutyaugatás, macskanyávogás, te
hénbőgés, és madárdul utánzására szorítkozik. 
Mert hissen még a madarak koloraturénekesnöi- 
nek is, a fülemilének, kanáriknak és rigóknak cse
kély a skálája. Magasabb rendű imitátor az, ki 
emberi hangok utánzására képes.

A színészeknek igar. tekintélyes része imitá- 
lásból tengőd művészétéi, vagyis csak akkor ké
pes a színpadon valami elfogadhatót nyújtani, ha 
azt a szerepet egy hivatott művész előadásában 
látta.

Ezek a leleplezett imitálhrok, viszont van
nak profeszionátus imitátorok, kik romok iniitá- 
cziökat képesek a színpadon bemutatni. A férfi 
imitátor rendszerint női hangokat utánoz s ehhez 
képest női toálottbon jelenik meg a közönség 
előtt. Páriában a Monlugno Rusie novű mulató
helyen hallottam egyet, ki egy negyed óráig tisz
ta ős magas női szopránt énekolt, fölment egész 

tagok nem érintkezhetnek közvetlenül a 
pénztár igazgatóságával. Amiből rengeteg 
tévedés, félre értés és kellemetlenség szár
mazik. Példa illusztrálja e tényt különben 
nálunk, itt Aszódon is, ho! csaknem nap 
nap után fordulnak elő apróbb kellemetlen
ségek s iparosaink között nagy is a panasz 
és elkeseredettség e miatt. Ezt az érintke
zést a tervezet szerint a községi elöljáró
ságok fogják közvetíteni, de csak ótt, a 
hol a pénztár tagjainak a száma ezernél 
kevesebb. Az ezer, vagy több taggal ren
delkező pénztárak autonómiája eddigi ter
jedelmében megmarad.

A biztosítás kötelezettségét a tervezet 
kiterjeszti a mező és erdőgazdasági ipar
üzemek mellékágainak munkásaira és a 
házi cselédekre, továbbá az ipartörvény alá 
nem tartozó, de iparszerüleg folytatott vál
lalatok alkalmazottaira, a művészeti tudo
mányos és egyéb ilyen fajtájú intézetek 
alkalmazottjaira, végül az állatni, törvény
hatósági és községi alkalmazottakra, a 
mennyiben alkalmazásuk ideiglenes és fi 
zetésük évi 2400 koronánál nem több. (így 
kerül megoldásra a dijnokok biztosításá
nak kérdése.)

A fizetendő járulékok a tervezet sze
rint arányosan lesznek megállapítva, a 
koczkázathoz s. a betegség esetén való el
látásnak kerületenként különböző kölséges- 
ségéhez mérten. Többet fog fizetni az, a 
kinél a megbetegedés gyakoribb és kinek 
az ellátása költségesebb.

Az összes betegsegélyző pénztárak 
felügyelő hatóságaként állami munkásbiz- 
tositási hivatal fog felállittalni.

Ezek a főbb intézkedései az előadói 
tervezetnek, a mely most van sajtó alatt 
s a milyet a kereskedelmi mioister már 
a legközelebb megfog Küldeni véleményadás 
végett a 1 ülönböző érdekelt szaktestüle
teknek.

a duplán vonalzóit d-ig. A közönség legnagyobb 
része azt hitte, hogy nő énekel, de az imitátor 
egyszerre csak egy kromatikus skálát csinál, hangja 
egyre öblösebb és vastagabb lesz, s végűi kivág 
egy kontra c-t. Persze az ilyen fajtájú imitálás 
magasfoku zenei képzettséget és ritka hangudo- 
mányt tesz fel.

A tehetségesebb imitátorok nagy bravúrral 
tudják egyes omberek beszélő modorát utánozni. 
Legkönnyebb imitálni azt, kinek valami nyelvhi
bája van, vagy modorosán beszél; ellenben nehéz 
szinte lehetetlen utánozni az olyan embert, a ki
nek beszédo tormészoles ós ment minden affek- 
tácziótól.

Rendszerint híres színészeket szokás imi
tálni, a kiknek előadásába, akár kell, akár nőni 
mindig beékolödik egy kis pátosz.

Az öreg Korcsok az ötvonos években olyan 
harmadrendű komikus volt a nemzeti színháznál. 
Mint imitátor elsőrendű máig is, noha több, mint 
busz éve. hogy nyugalomba vonult. Nincs az or
szágban dialoklus, melyet az öreg no tudna imi
tálni. Minthogy azonban ö maga felvidéki szár
mazású, kissé tótosan bőszéi. Zamatos jóízű ma
gyarsággal csak akkor ejti ki a szavakat, ha az 
alföldi magyart imitálja. Ilyenkor fogadni lehetne 
rá, hogy a Hortobágyon született. Kitünően imi
tálta egykor h híres szerecsen tragikust, Iro Al- 
drige-t, ki az ötvenes évek felé egész Európát 
bámulatba ejtette művészetével s ki a nemzeti 
színháznál is hosszabb ideig vendógszeropolt, por- 
szo ungol nyelvon.

Akkoriban Rélby Lűcsi, a színházi csínyek

Szent István napja.
Minden esztendőben egyszer, augusztus 

20-án, ihletés kegyelettel és ünnepséggel 
szokta megülni Magyarország Szent István 
napját. És mig magyar lesz a magyar, 
mig a keresztény hit csodás fényével bera
gyogni fogja ezt az országot, a magyar 
nemzet első apostoli királya emlékezetének 
illő kegyelettel fog adózni.

Tekintsünk csak vissza múltúnkra, 
repüljünk át a letűnt évszázadokon, néz
zünk végig ezer esztendős hazánkon, jól
eső érzés hatja át lelkünket, mert hazánk 
története tündöklő dicsőséggel ragyog a vi
lág előli, mely immár nem kélelkedhelik 
erőnkben, nem tagadhatja meg tőlünk an
nak elismerését, hogy sannyi balszerencse 
közt, oly sok viszály után*  megmaradtunk 
épségben és erőben.

S minek tulajdoníthatjuk e csodával 
határos szívósságunkat? Minek tudható be, 
hogy vészszel, viharral szembeszállva, ke
resztül küzködlük magunkat az életen, 
visszavertük az ellenség sürii tömegeit es 
újból szabadok lettünk?

Fennállásunkat egységes voltunknak, a 
keresztény hit varázsának tulajdoníthatjuk. 
A vallás, melyet a pogány magyarok föl
vetlek Szent Istvánnal, meggyökeredzetl, 
szilaj talajra talált és terjedt, egyre na
gyobb tért hódított és erős kapcsolatot lé
tesített a magyarok közöli. A hit magasz
tos tanaival fejlődött önérzetünk, bátorsá- 
ságunk, elszántságunk és telterőnk. A ke
resztény vallás alatt erősödtünk, növeked
tünk és Istenben való bizodnlommal indul
tunk a háborúba és a Szent Jobb, melyet 
mostanáig őriznek, például szolgál nz utó
doknak, hogy' egy' kézzel mennyi jót, szé
pet és nemeset lehet cselekedni.

Emlékezzünk a szent királyra és őriz
zük meg e kegyeletünket felkent utódja

mestere, gyakori vendége volt Rákoson ogy derék 
genlry-családnak, hol gyakran emlegették, hogy 
mennyire szeretnék a híres szerecsen művészt 
látni, de a nagy munkaidőben nem mehetnek bo 
a teátrumba.

— Majd kihozom idő, — motidá Réthy.
— Hát kijönne ?
— Meghiszem azt. Miho'yt komédiás vall I i, 

egy pohár jó borral a lontniczi csúcs tetejére is 
föl lehet csalni. Holnap este itt ezen a szent he
lyen. Nagyon jó fiú, csakhogy hát persze Angolul 
mekeg.

Réthy bácsi pedig másnap összebeszélt Ki ■ 
csekkel, ki este felé feketére n ázolta ho erezni, 
bodorra sütlette a haját ós pirosra festette az 
ajkát. így preparálva kelten kocsira ültek és ;>i- 
hajtattak Rákosra. Nagy traktamenlum vár:- >lt 
az exotikus művészt, kit az ógész háznép tftnru- 
nyilt szemekkel bámult. A föszolgálö cmiédek 
iji dt képpel szaladtak ki a konyhára csodákat be
szólni. Korcsok pedig egyre beszélt angolul, azaz 
összehudart valami szótng zagyvalékot, de úgy 
ropogtatta azokat, hogy szakasztott mása volt ez 
Iro Aldridge beszédének. Néha mikor ugy-egy po
hár bort fölhajtott, artikulálatlan hangokat hulla
tott utána, épp úgy, mint a szerecsen művész 
Otellóban, mikor Jtlgóval veszekszik. A jelen pil
lanatban belépett valaki, aki kételyeket táplált a 
személyazonosság felöl.

— Nekem — mondd Rélyhez fordulva — 
sokkal magasabbnak tetszett a jelos művész ur a 
színpadon.

— Magas talpú czizuiákat hord a kókler.
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r'szőre is. ki most eljőve hű népe közzó, 
v-lknk ünnepli meg ez ünnepel, mint n'gy 
Ülőd áldozván nagy előde emlékének.

A li é t.
A |,,.lf Uz. Oboa fúvó A eke wnlko a Hgothon. Míg 
v . '■ . MieikiH-Öltben. l-iimpionok. A napkergetett Kiutal-

.1 !-z- é- Munkáí Otthon. A jövó tér zenéje.

Meg remeg a toll a közömben. Sírással köz
tiem. Egy ártatlan 9 íves fiúcska liolttnlomo fö
lött néni futhatok Al hegy fgy két könnyet ne 
ejtsek. A déli gyorsvonat egy derék Iparos társunk 
9 éves kis fiát darabokra vagdalta. Ilosvu volna 
itt .borulni azt ■ bünln jslroinot, a mit az illétékas 
körük el .öveitek mulasztásukkal akkor, mikor ily 
szerencsétlenséget íchotövé tettek. Sem a vonat, 
rrm u kis fitt, sem a vasúti bakter nem hibás. 
Mi a hiba ? arról nem sokára kézvetlon Írok. Most 
arról van szó, hogy mikor a kisfiú holt tetemeit 
kiszedték n sínek közül, kivitték a gyalogjáróra, 
beterítették, a ponyva alól azonban kis keze te- 
nyérrvl Budapest feló fordulva kilátszott. Ismerjük 
Illés próféta ábrázolaté', a hol tenyerével az ur 
felé f.rdul s ezt mondja Uram meddig tűrjük sújtó 
haragodat. Irgalmaiul Mi rkik ott állunk a M. A. 
V. lizle'.vezetóségóre gondoltunk.

é 
* •

Lzonyu hatása a szerencsétlenségnok nyo
mot hagyott az ogé«z liget kedélyén. Egy napig 
Harmadnap vígan fújták a térzene hangjainál a 
zimberi s'b. hymnuszt. Csak János barátunk a 
mi külön valóságos Jánosunk nem tudta fújni 
oboáját, mert a fúvója eltörölt, Nélküle pedig az 
úri banda hiányos. Karmesterünk 1 a nagy Arthur 
kiadta az ukázt. hogy a pénztár utalványozzon 
Jánosunk egy oboa fúvót. Van egy hunczful tagja 
ennek az úri zenobandának a kis Arthur, — ez 
a talpától u fejő búbjáig mindig boros. El csinál
tatott Jáno-nuk egy oboa fúvót. (János „inund- 
s!ikli<nok hívj.) Méretei vetélkedtek egy gabna 
szóró lapát iné: öleivel, fából való, s szurkos fo
nállal van összokötve. Szép szalaggal adták ál 
ni ünnepein k. Mert ünnepelt volt János: az 
mip csap do i Lefolyásának tornyára az 50-ik 
denevér. Sóp szám!

Szerdán és szombaton este világvárosi szint 
öltünk. Szerdán a Fi ck Károly tóién, szombaton 
a paikban, a va8.it mentén hemzsegünk, s a zene, 
a lórzene, ( zomb tón parkzene) szól. Mi sétálunk 
és élvezünk. Do haj! vége a kellemes estéknek. 
Eddig úgy a terén, mint a parkban, az Lton síita 
világosság — azaz sötétség volt a takarónk. Ki
váncsi szóm nem látta a loalelünkef, sem jobb
oldali szomszédon at Boldogan suttogtunk, s de
hogy hmertük meg a mellettünk elsompolygó boldog 
páll. Vége, lrgy az emberiség. Legutóbb már 
száz meg száz láng szive sütötte fényét a térre, 
elmésen l.u/< tldrótokról, s majdnem tü-idóri fény
ben úszott a tor. II ó — (más előtt illő) távolság
ban sétáltunk a jobboldali szomszédunk mellett, 
r oly banális dclgokr'l folyt a beszéd, mint lam
pion, szép világitá-’, kellemes est, hogy érzi ma
gát? mii c i.ál a mama? mii csinált ma? Ször
nyű nő t! v 'l ma ók Igy tovább. Nincs román.ika, 
nincs titkolódzás, nincs su < gá”. Mig sötét volt, a 
zene szép hangjai tis.-.lán hulathzoltak, ni 8*.  hogy

— A szsme is nagyobbnak látszott.
— Tágítja n hunczui.
A t sz.rltHiflő ur It Ijossn meg volt nyugtatva. 

Mil\en kár. — mondj, — hogy a Imgom 
nincs it’. Nagyon jól tud angolul. Milyen szépen 
t Idi.slmrálnáuak.

— Öröm volna hallgatni — mondá Réthy 
infámis fii’gmával.

É< folyt a mulolság éjfélig és azután. A 
talmi Irn Aldrign eg\ik angol lósztot a másik 
után mondotta a tisztelondö ur egyikre ssm ma
radt adój és ogyra hangzott:

— Uram, uram, Iro Aldrige uram, szállók 
az úrhoz . . .

Mire Koic ek sohasem mulasztotta el feszoien 
hajlongva körülbelül a következőket mondani:

Hajdujudu majdii hauzenpikmecs . . .
Mi'cor hajnalfeló a fér fink magukra maradlak, 

Réthy bácsi egyszerre csak edafordul' Körösekhez,
— No most upre morc, énekeld a nótádat.
Éj Korcsok egy rétzog pászlorombcrt imi

tálva, rázendítette:
H lUjn-o kond, Sára
Vrn-e káposztája?
Vagyon 1 izon, Légár Imre,
A kelméd számára.

Nagy mestero veit n maga idejében a vi
déki s;mójznól G'rgely Antal. Egvk logsiktrül- 
tebb Ili faját ‘I kövc',.o/'"'l.',';|- I í-zéli el:

Valam‘lyik nagyobb alf /li várisbiui a <li 
rektor, n kiin-k ő v >!t a k<>iniku*a,  a rnosloha 
idöjaiás köv-tk*  z.ében n szinházbérrel, mit o lén- ,

kint kellett volna fizetnio, hosszabb ideig adós 
maradt. A színház magániu’ajdon volt, árvákra 
maradt, s egy derék öreg fiskális volt a gondnok, 
ki jó időig türelmesen várt a hátralékra. A direk
tor, ha látta, rx gyon feszélyezve érezte magát és 
lehetőleg kikerülte. Egyszer a színházi irodából 
nz ablakon át arrafelé lálják tartani. Az irodában 
csak a direktor és Gergely volt.

— Jézus Mária I — mondá a diroktor — ez 
most idejön.

— Csak bújj idő a pénztárba, majd ón el
igazítom a dolgot.

A direktor szót fogadott. Néhány perez múl 
va kopogást hull búvóhelyéről. — Tessék, mondá 
Gergely.

— Az ajtó mognyilik, — Jó napot. Nincs itt 
a direktor ur.

A direktor ti-zlán kiváltó az öreg ügyvéd 
hangját.

— Biz nz nincs, hallatszott Gergely hangja.
— Ejnye, de kár.
— A minit a hátralék miatt tetszik keresni? 

tudakolá Geigely.
— Dehogy, van oszambo. Hanem holnap 

ebédre akarlem volna invitá ni. Az anyósom ne- 
vcnapjál tartjuk. N 'gyón örülnénk, ha megjelöli- 
nék u kedves nejével együtt.

— Majd átadom én az invitálást, bizlatá 
Gergely.

— D.hogy.
Azzal isim t nyi' orng nz aj ó és a távozó 

léptnek nesz*)  tudatja, hogy nz ügyvéd elment. 
Pedig dehogy ment el, olt sem volt. Gergely inii-

világoí'ág vau, Xdj, zsibongás, lárma lűhi he az 
osti léget, a zene hangjai a zajba fúlnak. s int 
vissza .Írjuk — mi u sultogók « sötétségit n ho
mályt, a hol s.nki sem lét bennünket, a hol 
boldogan suttogtuk agymás füleim . . - ' csak
a mama no tudja meg............... De azért fenyossk
nz ilyen esték. Szinte úgy érezzük, hogy valami 
világ fürdő hely parkjában tündér eit van. \ lg 
hangos jókedv övezi a ezigányok pódiumát; » 
mindenki boldog reménnyel néz Bakos liget Jö- 
vöje felé. .

Nem csak nz ilyen esték zajosak. Van néha 
zajos éjszakánk is. A múltkor is erős lárma verte 
ki szememből nz álmot, Lót ás futás, szitkozódd*  
hallatszott nőm messze házunktól, felöltöztem, s 
kimentem.. Nyolca tíz. ember haladt felve sut togva 
most már csendben a domb felé. Az egyik két- 
kétség kívül a vezető felmászott a szélső ház 
kerítésére, szétnézett aa éjbon, majd leszállt, maga 
köré gyűjtötte embereit, s egyezerre elör-pült a 
k bálok iflol hegedű, klarinett, clöniáxzuU nz árok
ból u bógös, s fölsiketitö zajjal kezdték rá n ma- 
gyár hymnuszt, a mely úgy kezdődik, hogy hál: 
„J.j do hunezut a — néném 1 .... A klarinétos 
úgy fújta, hogy két orczáját dudának néztem. A 
bőgős úgy látszik mintha százados fát fiirészelne, 
a prímás dühtől ollorzult arczczal fordult arra 
Ginkota fölé, s mint Coriolanús- megfenyegette 
kies hazáját. Mikor vége volt a zenének, megrázta 
öklét valamennyi barna hős arra czinkolta felé, 
s minden fájdalmukat e kiállás fejezte ki: A devl.i 
rúgjon meg I

Mi történt ozokkel ?
Hát somiul más, minthogy a czinkotai fiatal 

ember éjjeli zenét akart adni szive bálványának. 
Amdo a lányért más boldogtalan halandó is 
hevült. Ez a más neszét vette a dolognak, s jó 
előre bekötötte a ház kapuját, úgy hogy a szegény 
moréknak a kerítésen kellett volna át mászniok, 
hogy a drága hölgy ablaka alatt elhúzhassák a 
rákosvőlgyi konvenciónalis szeranadot; Sajó kutyám 
jaj do mélyen elúszol.............De csak akartak
átmászni mert alig tette a lábát suttogva, loppal 
közeledő banda feje a kerítésre, a lesben álló 
néhány czinkotai felbérelt legény: Rablók,betörök 
kiáltással a bandára vetette magát. Ezek meg 
uccu vesd el magad neki iramodtak, b Rékosligel 
dombjáig meg sem álltuk. Itt aztán boleöntölték 
koservilkot, fájdalmukat a feanebb említett dalba. 
Szép volt. • •

*1

Borzasztó igazságtalanságot követőit cl a M. 
Á. V. dunajobbparli lizlutvezoiöségo a Budapest 
hatvani vonalon járó vasúti alkalmazottjaival szem
ben. Az ember szinte megdöbben az ily ember- 
lelensóg hallatára.

Nem kisebb dologról va szó. minthogy a M. 
A. V. elég vakmerő volt elrendelni, hogy Munkás 
Otthon helyett ezentúl Rákos-ligetnek ked kies 
helységünket nevezni.

De ily erőszakosság!
Soha ! Egy vasúti kalózzal nem lehet pacz- 

kázni. Juszt is Munkás Otthon 1
Mikor a vonat megáll a kalózok egymással 

valóságos hangversenyt rendeznek, hogy ki tudja 
harsányabb hangon kiabálni a Munkás Otthon 
novet. A vonal vezető meg Írással igazolja, hogy 
sz ö menetlevelén is Munkás Otthon van írva. 
Velem történt meg, hogy a 9 40 kor Büdöst röl 

I induló vonal kalózától megkérdeztem, hogy ineg- 
| áll-o a vonat Rákosligeten?

190$. í gusztus 16.

Nőm! volt a kurta, vclöilen válasz.
Miért?
Mert olyan nevű község az cgósz vonalon 

nincs.
Hát szó, a mi szó! szép dolog konservaliv- 

nsk lenni, még szebb demokratának lenni, s talán 
legszebb kalóznak lenni ; mert a konservutivek- 
nek, meg a demokratáknak parancsolnak ax elvek, 
do a kalóznak még az Atya Úristen so parancsol, 
azért hál: Juszt is Munkás-Otthon.

■?.♦
Hiába a MAv. gondoskodik arról, hogy * 

lia'ózjiiinak dühe csillapodjék. A kis Munkás-Ott
hon tábia helyett szép két métore. táblát rajzol- 
tnlott a gépgyári vasöntökko) a ráírat'. a Rákos
ligetet. De u kocsikon m g mindig, s taián örökké 
fog lógni (a külön kocsikon) Munkás-Otthon. Ez 
a vigasz. Ilii dühös a Rákos ligotra a kalóz, rá 
néz a táblákra olt van a düh csillapító: Munkás- 
Otthon • *•

Suli se láttam kékvókot.Mi az a mit K. kit. 
asszony tánezol * Vígban meg X a „takelib.n*  
no meg J. a nóplibon. Ide hozzánk I Bújjatok el 
Piccanlniesck ősből; idő jerlek A hétfői térzenén 
feltűnt 2 fiatal leányka, » kik gyönyörűen beszéltek 
angolul (másképen nem is tudnak.) A mi helybeli 
nyelvmesterünk kijelentette hogy szobben nem 
hullott móg beszólni angolul (megjegyzem hogy 
nyelvmesterünk süket, mint egy ágyú.) Amorikából 
jöttek egy csodálutosképen európai nagynénihez. 
Mikor a Laczi a shingli bosztont húzta ők már 
emelték közeiket, s lábaikat, mint u Lumpi, ha 
enni kér. Megrendeltük a kakeveket. Egy szem
pillantás alatt talpra ugrott a két leányka, az 
egyik lekapta fejemről a kalapot, feltette, botot 
ragadot. s igy félszer: lvo eljárták a négerek csár
dáját. Így szép volt ez a láncz. Én az árokba 
tótdelte.n s úgy néztem föl a parton tánezolókra 
Micsoda élvozet volt I Hála llöktek drága amerikai 
hölgyek. Utat mutattatok nekünka sauzsén modor
hoz. Mától kozdvu minden hétfőn és csütörtökön 
térzene és tértáncz lesz a parkban. Csókolom a 
kezoiteket. Igazán kék azaz szép volt.

♦ * «
A dalárda búcsúzott 1 15 ín este tartotta 

búcsú estéjét. 20-án indul útra, a temesvári or
szágos dalárvorsenyre, s elindulás elölt bemutatta 
u temesvári verseny darabokat, s az ott előadandó 
dal rzámokat. A zenekedvelők köro örömmel ra
gadta mog a» bikáimat, h( gy a búcsú eslót fé
nyessé tegye, s közreműködött. Nagy volt az ér
deklődés az est. iránt, olyan, a milyen érdeklődést 
edlig csalt ogyet tudtunk felmutatni.

A dalárda meg is órdomlil
Hogyne 1 már megnyertük egy szép eszmének 

úgy a dalárdái, mint zenekört.
Rendőrünk a téren, meg a parkban kerti ünnepé
lyeket sokat, minél töobef, és ott a ezigány mel
lett, hcl a dalárda ónekol, hol a zenekör jfitszik, 
köröskörül sátrakat állítunk föl. a hol Rákos-Li
get szépei kínálják majd a sátrakban felhalmozott 
csupa jót. Ez is hoz a konyhára — a fejlesztési 
és szépitészeti egyesület konyhájára. Pedig ez 
nagy konyha. Dj sokan akarnak ebben főzni? 
Eddig ázol bán még c-ak én mertem a fözökana- 
lat a k -zombe venni szakács is sok van, do azért 
reméljük, hogy nem sózzuk el a levest.

Roaály.

tállá a hangját és pedig oly sikerrel, hogy mikor 
a direktor a pénztárból clöbuvotl, hálás tekintetet 
vetett a távozó fele a igy szólt:

— Hí én ezt lud'.tm volna! Milyen dóréit 
ember, noha fiskális. Ejnye, ejnye, egész, megszé
gyenített. Ilyon ember elöl bujkálni, llát elmen
jek, ugyo-e?

— Terniéí'zelca, — mondá Gergely, — a vén 
kölni való bizony engem is meghívhatott volna.

— No no, barátom, a direktor az első 
személy.

Gvrgely igen tiszteletlenül von oga lla a vállát.
A direktor másnap délben gálába csapta 

magát, felesége magára aggatott minden kéznél 
lévő igazi és hatnia ékszert s igy teljes parádéval 
indultak a vendégségre.

Az ügyvéd és családja é, pen ebédnél ült, 
mikor a rlireklorpár betoppant.

— Úgy látszik. elkéstünk uz ebédlői.
— Dehogy, mondá » fiskális, — éppen a 

levesnél tartunk.
Nem tudtuk, hogy hány órakor van uz 

ebéd. No do azért majd c-.uk kapunk valamit.
A derék fiskális egy kissé nagyol nézett 

ugyan, de azért egy kettőre ott volt a teríték, s 
n direktorék abban a becsületes hitben, hogy hi
vatalos vendégek, végig ették a jóízű magyar 
ebéd minden fogását. Úgy a fokelo kávé táján a 
direktor mégis szükségesnek látta a követkozö 
kérdési fölvetni .

— Hál a kedves anyósa hol van?
— Az anyósom? J <j, direktor uram, nz még 

a nagy kolera elölt hull meg. Az l ten nyugaszlaljs*
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Személyi hírek. Lukács István kir. alj A- 
lásbiró, u tkvi osztály vezetője a gödöllői kir. 
iáráíbiróságnál viarsaérkozolt, uz elmúlt hátén sza
ka Iságából os ügyosztályát ismét átvette, — át
vette egyúttal dr. Rudolf Béla kir. nlj bíró he- 
lyalt —ki szabadságát élvezi, a büntető osztály ve
zetését is Ilyenkor tűnik ki, h >gy járásbiröságun*  - 
nál személyzol szaporításra van szükség. Két ilye" 
őrös ügyosztály szinte túlságosan terholi meg a 
legkiválóbb ötöt is és problematikussá teszi az 
évenkénti szabadság értékét. — Dr. Csiky Kál
mán egyetemi tanár, ki már évek óta Gödödön 
tölti a nyarat családjával, lábbaja miatt Párádra 
utazott.

Vörheny járvány. Gödödön a vörheny jár- 
ványBzorücn fellépett és egyre szedi áldozatait a 
kicsinyek köstll. Es időig nem tudjuk, hogy a ha
tóság tett volna valamit a járvány terjedésének 
meggátlása érdekében.

Czlrkutzt a népnek. Gödöllő elöljárósága — 
úgy látszik tisztába van a helyzettől. Tudja: mi 
kell a népnek I Kenyér és czirkusz I Kenyeret nem 
adhat, ad. tehát cziku.zt. Adja pedig a város kel
lő közepén, a placz téren amelyen tudvalevőleg 
a helypénz szodési jog bérbe van s amelynek né
zetünk szerint egész, n rn.vt a rsndultolése elte
kintve átlói, hogy egy ily nagyobb zajt okozó 
mutatványos holmi m in is való egy olyan főhelyre, 
mint a Ferencz Jöz tef-tér, ahol csuk kellemetlen
séget okoz u Itürül lakóknak s kárt az üzlettulaj
donosoknak, akik víg’éro Gödöllő adéfizoló pol
gárai s igy Joggal elvárhatnák, hogy érdekeik meg- 
óvassanak. Mit tenne most péld. az elöljáróság, 
ha a piaczi helypénz bérlő és a Ferencz József
iért vendéglősök kártérítési pört indítanának a 
község ellen, an.olyet meg is nyernének bizonyára, 
mert hiszen tényleges káiuk van ? (Majd ki vöttyük 
azt is pót adóba. Ö. in. f. mint az égyször vét 
nótárius lámpását, ö. m. f. Göre G bor bíró ur v. k.)

M.látséfl. A Gödödön nyaraló ifjuvág 1903. 
évi nugU’Z'us hó 15-én szombaton, n M.skei-féle 
véndéglöboti hangversenynyel egybekötött jótékony- 
czélu tánczmulalssgot rendezett, mely várakozá
son fölül sikerült. A mulatságon csuk a moghi- 
vottak vottek részt, mert a meghívó belépti jegyül 
is szolgált, igy h oly n»gy publikum volt, hogy 
három bál is kitolstt volna bo’ö'o.

Pestvldákl eeküdtblrák klsorsoUsa. Koddon 
délelőtt sorsoltak ki a pmtvidoU törvényszéken a 
szeptember 14-én! ke dódé skiid'.széki ülésszakban 
hirói funkeziót tcije-ilö csküdlbirákut. Kisorsollnt- 
tak rendes c»kü.hbir;V-u!: Radványi Lajos 
kereskedő Dunaliesz, Lányi Bélit magánzó Tnpió- 
Sz.ecsö, Luzsányi Károly szikviz gyáros Nagy-Kóla, 
Molnár Sándor könyvkereskedő Monor, Merényi Kál
mán gazdatiszt Hm, Spitzer A d o I f kereskedő 
Gődöllö, Francois Lajos péz'gogyáros Budátok, 
Bezsilla Nándor dr. ügyvéd R-Palota, 1'éttermen 
Lajos kereskedő Monor, Filzer Imre építész Vacz 
Schneidor László gazdatiszt Dia, Tóth Arisztid 
gazdatiszt Uiu, S z. a 1 u y J A n o s niálomtulajdonos 
Gnlca-Gvörgy, Benkovics l r.ro fóidrnivelö Újpest, 
Muzsik Gyula földbirtokos Irsa M illái j ff; Sándor 
gazdatiszt R. Palota, Kozma And-.r kouyv-do Újpest, 
Rrdios Gyula nyug, P >sV f lü/ye ő R.-Palola, 
Schnoller Albert kereskedő Vácz, Komé, mi Jiu 
kereskedő Vácz, Friedrtch Alajos géplakatos \ «cz,

Á direktor egy kis. é ümgolelt, di nem merte 
tovább forszírozni a kérdést. Lehet, hogy rosszul 
hallotta onnan u pénztárból. .........

MAinap csto a fiukilliM ur a pzinhAzban volt 
. amint előadás után a sötét páholyfolyosón vé*  
gigmegv, egyszerro csuk hangokat hal a hála 
mögöt^ in,.gyck többet almz a fiskálishoz
ebédre, olyan ájnslagos a bora hogy u gyomro- 
inul moll is cczelágynak képzelem.

A személyt nem látta, do tisztén kivette a 
direktor fisztulis liánját. Egy ideig mérgesen Járt 
fül s alá a sz.inházi iroda elölt, aztán be oppnnt 
a rárivalt u direktorra kemény recsegésre!:

Hullja nz ml Én mm. bánom hu mindennap 
beállít hozzám hívatlanul ebédelni, de a boromat 
ne óc árólja, mait a saját termésem.

A direktor megleli tőé hülyén nézett ma 
g,‘ C'L Én pi zkoltam a borát? Én.

— Perszo, Irigy az ur. 011 11 pAholy folyo
sóban .

— Látta ?
— Hallottam.
— I .i lelkűin, uz non> ér semmit. Tud .m

Pö'ltereliouioK «» ......... ? .. ,kurtakorcunábun. Aztán szépen együ.t ido.AHa 

hujliahj. LuC'lin. 

S c h ö n Gyula dr. orvos Gödöllő, Mikoln Lajos 
könyvelő Monor, Szamok József Int/tulajdonos 
Vácz, Krezsák József magánzó Vácz, Pejae evich 
Albert gróf földbirtokos R.-Palota, l.öwingor Ernő 
hé- tulajdonos Vácz, Faragó Lajos kereskedő Nagy. 
Kain, Rácz János földbirtokos Áporka, Hoppért 
Gyula takarékpénztári igazgató Monor. II • 1 y e t- 
lés oskiidtek loltok: Mészáros Zoltán takarék
pénztári tilkár Budafok, Bancsik Pál nyug. honv. 
százados Erasébotfidva, Borhi Imre dr. ügyvédje
lölt Nugy-Káta, Hunák József gazdatiszt Nagy 
Tétény, Nyári József tössdel tilkár R.-Csaba, 
Beck Ignácz kereskodö Vácz, Benedek Lajos 
magánhivatalnok Újpest, Leáifj. Korpás Pál keres
kedő Vácz, Hódért ári Ernő dr. orvos Újpest, 
Schneller Miksa keroskedö Vácz.

Elfogott halottrabló. Póczolon két évvel ez
előtt feltörték a Ráday család sírboltját h ii ko
porsóban talált |arany és ezüst ékszereket ellop
ták. A péczeli csendörsóg most elfogta Eckurl 
József vándorlót, a kiről azt hiszik, hogy ö a ke
resett halottrabló.

Szent István napja a fővárosban. Dicső ha*  
gyományok által megszentelt ünnep Szent litván 
napja. Minden esztendőben eseménye a székes 
főváros éleiének. Az ország minden részéből ez- 
rok ói ezrok zarándokolnak Budavárába, hogy 
lássák Szt. István jobbját. Természetes, hogy a 
felrándulók megnézik Budapest nevezetességeit és 
ha már erről van szó, egy jó tanácsol adunk. El 
no mulasszák megnézni fej ődö iparunk és keres
kedelmünk egyik nagyszerű vívmányát a Párisi 
Nagy Aruházat, Korepasi-ut 28- molyhoz hasonló 
csak Páriában és Londonban van. Amit a modern 
ipar és kereskedelem nyújthat szépet jót és hasz
nosat, minden elképzelhető szükségleli czikk olyan 
minőségben és mennyiségben van mog a Párisi 
Nagy Áruházban, mint sehol másutt az egész mo- 
narkiában. 11a nem is akar vásárólni az ember 
akkor is nézze meg a Párisi Nagy Aruházat ahol 
rendkívül sokat lát és tanul.

Hangverseny. A Munkás-Otthon Telepi Dal
kör 1103. évi augusztus 15-én, a Tanhauscr-féle 
vendéglő helyiségeiben (V. u. 7.) Knllenecker Artúr 
karmester vfzetéso és a „Zenekedve.ők Társasága*  
közreműködése mellett, dijtekózésscl ói tanczczal 
egybekötött nyári daletlélyt rendezett, mely min
den tekintetben kitünően sikerült. A dijlekézés d. 
u. 4 órakor kezdődött, inig a hangverseny kezde
te este 7 órakor volt. A dalkör augusztus 20-án 
input el az olső dr.lcsalába Temesvárra é» ezen 
dalestélyen be mutatta az olt előadandó két ver
senykart is. Mondanunk sem kell, hógy szenzá- 
cziós sikerről.

Göre mulatság. A G. bosnyöi népkönyvtár 
egyesület által rendezett Göre mulatság minden 
tekintetben várakozáson felül kikerült. Az igaz, 
hogy az első sorban a rendkívüli kellemes időnek 
ii köszönholő. A megjelentek között yolt úgy ti 
állandó, mint a nyaraló nagyközönség szine-java. 
Az egyleti tagok közül számosán családjaikkal s 
a nyári ló családok közül a Bolkn, Plana, Tolnay 
család, Német Lajos, Porimutter Izsák, Zomplónyi 
Tivadar, s To’nay Ákos fővárosi festőművészek 
slb, Az egyleti elöljáróság kötelességének tartja 
oz utón is hálás köszönetolt mondani a. inog je
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Az elismert le j o 

A ez él ekék *■ 2’VwakbarAz‘ 
Rót, moha, tigozolt ói dlagonsl [^Ol’OIlhk 

Gyilrüt c« sima aczél lemez, földi hengerek, 
Agricola vetőgépek, 

Arató-gépek 
fűnek, herének, 

izénagyűjtökés nrató gereblyók, szénnfordltók 

Szabad.-aszaló készülék %“dTkc’.í’ 
Bor ét gyümölci enjtók

G y fi m ö l c « in ssölő s íi x ó k 
és bogyó:norzsolók,

Önmüködl) szabadalmazott »z5 ö fjesken dö 

,.S Y P H O N I A“

TorHíátir-s és vii’ti’tü piisxHtási a 
Sz.állillialó takart k tűzhelyek, 

legújabb szerkezetben 

MAYFARTH PH. és Társa
-IS] gazdasági gépgyárak, vasöntödék és 

Alap. <372 BÉCS, 111 Taborstrasse 71.
K. 500 ar.ny. .zűrt é. bronz Srerarn I, „

Ríazlolos árjegyzék óz számos olásiuolő tővel Ingjon. - K. |.v.-> ■" > ■- 'h.o.i . .1. -

lenteknek s Burján és Novolni uraknak, kik az 
anynkönyvvozető tisztet oly buzgón telj*  siették, 
hogy az összes o czólrn készült lapokat eladták. 
A legtöbbször azaz 97 esetben Némot Erzsiké 
kisasszony kötött házasságot s ezen rekorddal •> 
nyerte el az egylet állal kitűzött dijat is. A?, egye
sületnek a mulatság tisztán 120 koronát jövedel
mezett s igy a mai ros z viszonyokat tekintetbo ve ve 
az eredmény tökéletesnek mondható.

5633. sz. tk. 1903.
Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy a gödöllői takarék
pénztár végri hajlatónak Mészáros József végre
hajtást szenvedő ellőni 2til0 kor. lökekvetolés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a pestvidéki 
kir. törvényszék a gödöllői kir. járásbíróság terü
letén lévő, Rákos-Szt.-Mihály községben fekvő, 
u Csömör puszlaSzt.-Mihályi 1453 sz. tkvi be
tétben Mészáros József nevén álló A I 1. sor. 
3810 38|a hrsz. ingatlanra az árverést 1200 kor 
koronában ózonnal megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingallai 
az 1908. évi tzoptombor hó Ibik nap 
ján délelőtt 10 órakor Rákos-Szt. Mihál 
községházánál megtartandó nyilvános árveréson 
megállapított kikiáltási áron alul is eladalni fog

Arverozni szándékozók tartoznak az ingat'u 
beosárának 10 százalékát vagyis 120 köröné' 
készpénzben, vagy az 1881 LX. t. ez. 42, §-ába 
jelzett árfolyammal számítolt ói az 1881. é 
november hó l ón 3333 sz. aalatt kell igazságügy 
ininiszlori rónádat 8. §-ában kij.-löll ovadékkép 
értékpapírban a kiküldőit keréjnz lolanni, avaj 
az 1881. LX. t. ez. 170. £-a értőimében a bánu 
pénznek a bíróságnál olőlegcs elhelyezéséről 1 
állított szabályszerű olismorvényt átszdgállutni.

Gödöllőn, 1903, évi junius hó 12-én a g 
döllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

(P. H ) Téchy s. k, kir. jbiró.

K Á V lí.
Ai-jej/vzők kivon.it, 

Az Aruk Budapesten útvóve értendők.
N ye rs 1 *<">  r k ölt 

kilojtA 
K< >r< >nn

— 1.80 — 2 25
— 2 — 2.60
- 2.20 — 2 75 
faj 2.10— H- 

2.GD — 8,25
2 40 — 8— 
2.80 — 8.50
3 20-trtl -1-tól 
n.GO-lg -4 50-ig

Holdam kává, Santos faj tiszta • 
Supornos háztarta>i kávé lisztn • 
Jainaika tia^yszoinű világos — 
Jomingó flőkeh'i, jó kávé jáva. I 
Ceilon Szál adór Guba fnj — — 
Jáva káv1 libériában óriás nagy 
Logfiaoinabb Mubbór vagv l’enln k 
Legfinomabb és nagyszemű cnba)- 
I’ortoriko Mocca va.’.v arány java) 
Gyöngykúvó mindoti faj — —)

3 60-ig 4.51-ig 
4’/t kilóA p»sta csomagokban.*  ha több félő i-. bér 
mentve küldünk, bárhova kilónként a po>tn<lij fel 
számításával. Nagyraheesnlt vevőink tájéko/.tat.i- 
sára mogjajyezzí.k, hogy budapesti ralit őrünkön 
csakis a legfinomabb és legnemesebb kávét taitjuk

Oon’lnontál kávé-import tárai.ság 
Tel fon 81S Budapest V. Llpotkörut 13.

l

Cödu-j :a, 

■A

J á r g á n y O k
1 — 6 vonóállat, befogására, 

Logtj »bb gabona-tl .ztiió-i os ak. 
TRIEUEREK és KUKORICZA MORZSOLOK, 

Szecska vigók tlirálók répavagok 
Széna és szalmeprések ‘ .'óí’k 

valamint minden más fa.ta gazdaság ■ ó .eket

vashámormüvok -
GOO munkás

r-ix

kivon.it


1906. ngusztus 16.
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Van szerencsém «?-£=
Budapestről Gödöllőre költöztem, elvállalok fehér hímzést 
selyem hímzést, úgyszintén lányokat tanltok. Szép és jo 
munkáért kereshetlek. Maradtam tisztelőitől Kalzer 
litvánná Gödöllőn Kosuth-Lejos utcza 473. stám.

o
o

o o

HödöllOt .Hrtnébel • könyvnyomda

JSF’lmS.SSrr! . --- „ „_.
eydpymrtír iiljén iSchwanynApoihike Fr»klurt ■ a

f*?I >11 C'l Akl “i'ilás. görcsök és más lh hí
Ideghántnlmakban szenved, ker- 

•ől. Ingyené* bérrnentve kapható a hatiyl 
'11,4,1 I Czihwa n>n A n *• U-L - r_ I. . ■ ■ ■

*.
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JM. ífr Tr"«b 
gyomot pora a

feöl Sasíricin
oreorílog »> vitáivá <t 

kipróbálva.
E„r és ezer ember, különféle gyomor és 

béíbhjcik miatt szigorú diétára u 
mi élntliket megkosoritet e A di 1i 
• a.trlóln gyomorporánttk t>» J
e7éu dióin hoinriafa mór rövid ide 
telj...*n  fölösleges. Betegek kik erekkel du 
-nl-lkozés folytán nyerhetik vissza, ezt a 
Ga,trióin hasznlt mával tökéletesen elérbehk

Gastrlcln lm hálós szer a hor-bajoknft 
un m gyomorgöics. 1 öfögte. csikaró, gyomor 
fáját, bán vas, ,öl estik. undorodd. ési szék 
-.kedésnél, főfájásnál könnyítés folytan öl 
lön ós huzamosabb használatnál krónikus 
gyomor- és bdbajok ellen biztosan h» • « 
nielvo. eddig minden szernek ellen állottak. 
A Öaatrlc’n rém hashajtó szer, “7érl * 
■zékelosl tökéletesen szabályozza. Bővebbel 
prospektusok állal Orvos uraknak ingyen 
minta Kapható a l.glöbb gyógyszertárban.

Főraktár Salvador gyógyszertár, Pozsony.
Nagyban kapható droguisla üzletekben.

Nagy doboz 8 kor. Kis doboz 2 korona. 
Bérmerlve £0, ajánlva 45 fillérrel drágább.

Teljesen ingyen!
d< hja ki a pényét. ha ér- 
téktebu utánzatok áltsl 
hagyja magot elámitani, 
Az én xalcdi ametikai 

Nickel
|ANKER R08K0’f ÓRÁM 

(Antinmgnetiquo) 
szabadalma
zott Email 

számlappal.Itt 
látható minta 
szerint Hfiórai 
járással egye 
dűli. Kiváló 
ellenálló ké 
pessége, vala 
mint pontos 

járása altat a 
Icgkedveltéb 

én a létező 
legjob str | fi 
óra. Kűlöi ö 

sen ajánlható 
tiszteknek, 
vasúti híva

talnokuk cm-mlöi.Mg, pénzügyőrség, kn’auzok, gépészek 
és mindazok i,-.'éie. kik egv erős, megbízható és tar
tós órát akarnak. Ára eg\ syép nickel lánczczal és 
tokkal együtt (s»k 6 korona 3 évi jótállással 8 drb 
vétőinél o*ak  5 korona — Nem megfelelés esotében 
kicserélem. vágj a pénzt visszaadom Szétküldés

1 amerikai óiacviuak ve érkópvisoloto által

BÖHNEL MIKSA órás

Bics. IV, Margsrethprstrafsa 48 70. 
a ca. és kir. állami hivatalnokok szállítója. 

ÓVÁS: Kereskedők Ho>kopforiiknt pléh-tokknl és Imi
tált papír email -z.’.mhippul njátilanaK. Ily ó.a nálam 
1 frt 7o kr. és megjegyzem, hogy én nem vagyok 
kereskedő, hamm órás. Az én óráim finom ryabadal- 
mnzott Emniláinkpiuil vannak ellátva, pontosan 
szabályozottak és mindent, n mi nincs fenti ezég 

jegyzéssel ellátva, utasítsunk határozottan viasza.

Ellorln hÓ7 Güdnllfi,l> » tóglii-útczában áll L QuU Ildi. U 11 myha « inéllúk épü
letekből Hívóbból Miiltiz János 

lotólho <’<*.

ÍB O R S Z É K I B O R V I Z
tv 8avanyu vizek kirAlya. 

(('s i kin eg géb en)
FUrdőldóny junius 10- öl izi-ptemher 15-ig

8)>) tn. mx/A'i . <>■ fnnyvosek között fekvő Klimatikus 
<yo*vhvl  v. vílágliirii hideg lobogó fürdőkkel, erős 
sasa*  forrásokkal, kitűnő vaslappal, jól, berendezett 

hldégvlz&y ogy Int fizettél.
Szállodákban ii magán vi I Iákban 600 szólta: kétágyas 
szobaárak idényre ti »— 1(50 kor« na : sz bakhoz konyha 
30—Ft) kor. Olcsó fűrdőárak. jő élelmezés. piarc/, két 
mészársaók helyben. 30 kintrt meghaladd pompán séta*  

utak a fenyvesekben, remek kiránduló helyek.
Fürdóorvoa dr. Vámoiiy Zoltán egyet, magán-tanár 
íJun. 14-ig Buda pesten. Vili., Szentkii áh i-uteza (>.) 
Közlekedés Szász-Régenlg vasúton. Naponta gyors
kocsi árat váltott lovakkal, gyönyörű szép ér jó utón, 
(tvorakoosikra előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Ssász- 

Régen.
Prospektussal és árjegyzékkel szolgál 

_______________________________az ignzgHtÓBrtg.

Ilorvizet lehet rendelni: az Igazgatóságnál. Budapes
ten Édeskuty L, Péczell és Lencz uraknál, vidéken 

a jobb fűszer és ásványvíz-üzletekben.

„kulos“
Jegygyel

leoJohb. leokladásabbs ennálfogya GSaSSSaEí'r 
leoolcsbbb szappan. — Minden tO" k„
káros alkati telektől .mentoa.

Mindenütt kaphatói

n
 Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy fi íí 
minden darab szappan a „Schlcht" névvel és » V

* • a 70011 védjegyek egyikével legyen ellátva.

0
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Oícsó tű’ifa eladás
A le jobb minőséoü cserdoron ssáraB 
tilsifa m m. 1 kiróna 30 fillérért hás- 

hoe stálltva liaphntó :
O e liM'NEJiTHÁ L BÉLA • • 
épület és Hiti fa kereskedőnél, Hatvanban. 

Pontos és gyors Ici&xolgáláa

PauczellázásKa 
igen alkulmas terület KEREPEbEN 
827. hold á 161)0 i i, NIGYSZÖG 
ÖLE 1 KOR. ELADÓ. Bővebbet a 
tulttjdonos dr. Einhorn Árminnál. 
Kismartonban.


