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A czéda magyar személy.
-- Adatok egy felszólaláshoz. —

Talán jobb is lett volna elhalgatni, 
talán cz.élszerübb is lenne, érzéketlenül 
szemet hunyni a dolog felett- De felem
lítjük, mégis, mert az is hű világot vet a 
mi tunya gyámoltalanságunkra, melyért 
ha hibánk nem lenne, bizony az ilyen 
sértéseket is megérdemelnék.

Van tudniillik egy német élczlap, Ju> 
gend a neve. Német nyelven jelenik meg, 
Münchenben nyomtatják, német helyi vicz 
ezekkel van tele és mégis Magyarországon 
kéll el belőle a legtöbb-példány. Aszódon 
is ott látjuk a legtöbb nyilvános helyen a 
többi hasonszőrű német kollégáival együtt. 
Hiába, már mi ilyenek vagyunk. Olvassák 
ezt a férczlapot Budapesttől kezdve min
den magyar városban, ahol németül csak 
egyetlen szót is értenek. Járatja minden 
valamire való magyar kávéház, kaszinó, 
mert a mint említettük volt, nagyon rajong 
érte a magyar »müvelt publikum*  Jól tudja 
ezt a fent megnevezett lap szerkesztősége 
is, mert hisz több pél lányt küldeni k be
lőle hozzánk, mint a mennyi német hazá
jában kerül forgalomba. így tehát úgyszól
ván, mi tartjuk fenn e lapot. Mi fizetjük 
Íróit és rajzolóit, a mi zsebünkből keiül 
ki a kiadók nagy anyagi haszna it.

Mindezek daczára ez a rajtunk élős- 
ködő lap arra vetemedett, hogy ocsmány 

TÁRCZA

Mikor a fekete czicza a talpát nyalja.
Regi közmondás az, hogy mikor a feketo 

czicza a talpát nyalja, akkor a szomszédban 
nemsokárá dörgés támad ....

Lehelnek ugyan sokan, akik azt a közmon
dást ismerik, do rn őszintén bevallom, soha sem 
hallottam do még ha hallottam volna la valaha, 
soha sem figyeltem meg. hogy vájjon csakugyan 
egy van-o, a mint mondják, ós pedig csak abból 
az egyszerű okból nem figyeltem meg, mert sem 
gyermekkoromban a szülői háznál, sem a mióta 
ttós ember és boldog családapa vagyok a magam 
házánál cziczát nem tartottunk és igy nem volt 
alkalmam ezt mind megfigyelni, erről biztos meg
győződést szerezni.

A feloségem, meg a gyen kok már régóta 
könyörögtek az Úristenhez, hogy bárcsak egy 
fekete cziczánk lenne és ima, úgy látszik hogy a 
felsőbb égi hatóságok ezen jámbor óhajtásaikkal 
szemben nem helyezkedtek a passzív reziszten- 
czia álláspo-iljára olyan makacsul, mint hajdan 
Szé l Kilinin minis/.to e'nök ur ö nagy 
méltósága az ellenzékkel szomben. mert honon 
lionan nem, nem tudom, de elég az hozzá, hogy 
körülbelül négy hónéi ezelőtt — péntek volt — 
úgy oslefolé egy igen szép fényes simnszörü 
t-ázta fekolo czicza vetődön a poriánkra.

Képzelhetik, hogy volt nagy öröm a háznál 
ós ezivódás a fölött, hogy ki czirógassa tn-g leg 
előbb a várva-várt kedves vendéget.

Én, — Din a cziczák irányában ha mindjárt 
a szép nemhez tartoztak légyen is; soha életem
ben semmiféle gyöngédséggel semmiféle különös 
vonzódással nőm viseltettem, de söl ellenszenvem ---------------------------------------- - — h 

módon meggyalázza a magyar faj egyetlen 
büszkességét, állami önállóságunkat. Közölt 
ugyanis egy képet rólunk és róluk. A Ré
pán aztán az van megrajzolva, hogy egy 
férj, gyönyörűen öltözött gigerli, a szó
szoros értelmében kirúgja nejét egy ször
nyű módon czifra kalapos hölgyet. Az ele
gáns úriember Ausztria, az elebrudalt 
hölgy, ami szokásunk szerint ábrázolt: 
Hungária. Végül aztán arról értesili a kép 
alatt a Jól öltözött Ausztria magyar és 
német olvasóit, hogy rajta kapta »a czéda 
magyar szernél yt» és vállni készül 
tőle.

Nincs okunk bosszankodni ezen ön
teltségtől püffedő otromba kirohanáson. 
Hiszen minden valamire való ember tudja, 
hogy Ausztria éppen nem az a jól öltö
zött ur- — szegény! Kapaszkodnék is 
erőtlen erejével vizbefullónként, ahhoz * 
magyar ezédához. És igy talán mégis in
kább úgy van, ha már a válás hasonlatát 
fclytalni akarjuk, hogy talán mégsem a 
férj akarna vállni. De hiszen nem éppen 
arról van szó! Ottromba kirohanását egyez
tesse össze ez a férczlaji a saját inteli- 
gencziájával és Ízlésével. Más az, a miért 
szeretnők, hogy ezen czikket minden pol
gártársunk figyelmesen olvassa át. Hiszen 
ránk ei a vastag gorombaság sértő nem 
lehet. De igenis mód felett bántó az, hogy 
országunkban ilyen lapnak helyt adunk, 
hogy testünkön pénzünkkel tápláljuk az

irántuk annyira mont, hogy ahol ás amikor csak 
tehettem rugdostam őket, — most, mintha ter
mészetem egy csapásra megváltozott volna, ezt a 
sárgaszemü fekete cziczát (no a felesegem meg 
a gyerekek kedvéért !) elkezdtem czirógatni, etet- 
gelni, úgy, hogy valósággal megszerettem, és pe
dig ugyannyira, hogy midőn egyik délelölt, — 
mint alig néhány napos vendég a háznál — a 
féleségemnek egyik szépen éneklő-kanári madarát 
egy önzetlen pillanatban a kalitkából kiránczigálta 
és megette s midőn ezért feleség, m iszonyatos 
mérgelödée közepette egy kezeügyiben akadt sző
lőkaróval a szegény czicrára rá akart ütni, én 
védelmembe és pártfogásomba vettem és nem 
engedtem öt bántalmazni, meit eszembe jutott, 
hogy az édea anyám Is, a feleségem is, meg n 
gyerekek is — persze még mielőtt megvolt — 
mindig azt hajtogatták, hogy fokelo czicza a ház
nál, roppant nagy szerencsét hoz.

Fokete cziczánk és még hozzá sárguszemü 
cziczánk (el is neveztem őt e miatt »Osztrák«- 
nak 1) tehát már volt és igy két irányban lehettem 
nagyon kiváncsi. — Egyrészt a felöl szerettem 
volna mihamarább kézzelfogható meggyőződést 
szerezni, hogy vájjon bokövotkezik-o az a velő 
egy utón járó roppant négy szerencse a háznál, 
másrészt psdig tudni óhajtottam azt, hogy mi 
alapja van annak a bizonyos régi közmondásnak 
és ezért mi sem természetesebb, mint hogy né
kem is a passzív reziszlentia álláspontjára kellett 
helye kediiem és vártám, mig a nagy szerencse 
az én házamba, a dörgés podig a szomszédba 
ollálognt.

Az. el ő a nngy szeréi.cse, tsdthnm r mu
tatkozott is im rt a mióta ez a kedves .Osztrák*  
a házuki ál van, nem elég az, hogy én helyottoin 
egyik napon ö fogyasztju el az ebédemet egy n 
kr nvhából e'csent idei csirke alakjában n’ásik ■ 

ilyen kígyókat, melyek meghízva rajiunk, 
lesve-lesik aa alkalmat, hogy mikor ha
raphassanak meg.

Ne essék azonban csak erről az egy 
esetről szó, van hozzá hasonló ezer is! 
Támogatjuk kiváló előszeretettel mindazt a 
mi külföldi. És hogy még az elismerést 
sem kapjuk meg az csak annak tulajdo
nítható, hogy önkényesen támogatjuk az 
idegent. S mihelyt neszét vesszük annak, 
hogy nem honi, szinte megrohanjuk gaz
dagító támogatásunkkal. De ugyan Ri esne 
meg a tehetetlen és bárgyú emberen. Jobb 
izüt nevetnek rajiunk és maradunk élhe
tetlenségünkért a „czéda magyar sze
mély." Bezzeg azonban kisérlenők csak 
meg kevés szóval, de több teltei és ered
ménynyel a hazafias működést, bízvást el- 
hihetjük egy perczlg sem érne gáncs, de 
jönne a „czéda magyar személy" helyett 
a kérlelő és esdő szó.

Soknak emlékezetében élhet még, hogy 
mikor az önnálló vámterület létesítéséről 
volt szó egy seieg német gyáros oda nyi
latkozott, hogy az esetben, ha az önnálló 
vámterület éleibe lépne, kénytelenek vol
nának gyáraikat Magyarországon felállítani. 
Tudvalevő az is, hogy Ausztiia összes nagy 
iparát mi (árijuk fenn, valósággal okupál- 
nak minket, mig a s jál csekély iparunkat 
veszni hagyjuk. Hál mi ez, ha nem a leg
nevetségesebb öngyilkosság? Ezért becsü
lést bizony nem érdemelünk !

nap meg as éléskamra ablakának vasrácsáról el
viszi a vacsorára szánt s hűvösre kiukaaztott két 
rostélyost, hanem, mintha csak tréfát űzne belő • 
a sors szeszélye, az egerek serogestül lepték el 
a házam padlását és gyöuyőrüségt a módon lak- 
mároznek a csirko eleségböl, do azért a világ 
minden kincséért sem bántanám egy ujjal is ezt 
a kedves jószágot.

Végre, hosszas várakozás után tegnap, azaz 
szombaton reggel, a másik alkalom is kínál
kozott.

Már öt órn előtt felkeltem, hogy — szom
bat lévén — körorvosi látogatásaimat a asomszéd- 
faluban elvégezhessem.

A mint feleségemmel n rcggolinél ülünk, 
egyszerre észre veszem, hogy ami kedves czi 
czánk a talpát nyalja és kifelé néz az ulczára . .

— No meglásd asszony — mondom — va
lamelyik szomszédunkban még ma dörgés lérzon. 
mert a fekete cziczánk nagyon nyalja a talpat I 

Alig, hogy ezt kiinnndtam, is Atellanbrn 
lakó kedvos szomszéd .inunk, a Balatoni Karcai 
barátomnak házából éles, sir.tó fingok hallal 
szotlak. a

— To részeges kancsó, hát ilyenkor koii 
hnzn jönni? Hány óra van, tudod-e? /Int azt 
londolod, hogy én bolond v gyök? Tagnap esio 
óla vár uk a vacsorával ós még l» smn feküdtem. 
Tisztességes dolog ez. mi ? szólj, ne légy oly 
málészáju, I — tört ki indulatosan Balaloninó 
asszonyság nz urára.

— Do édes Juliskám, gondold meg
hogy . . . szólt akadozollnn Kmc i.

Mit, még te azt mered mondani nekom 
hogy édos ? — to fenekot e-i boroshordó. Hiszen 
ha édes volnól. hát nem linzié. rám ilyen csiif-’ 
Ságot, de majd mogmu'iitoin ón, hogy ki vagyok 
ón ll háznál ? tiev-e. jó ........ lyf.k||,|„i

az egyedül elismert kel- 
emes izü természetes 

liahfjtó -zer * 1 •



De hisz jól tudjuk, eredmény nélkül 
fog elh ingzani ez n pár szó is, mini mind
megannyi ilyen irányú szívből sugalla szó. 
Esett már i ven több is nálunk a né! :el 
lapok ellen hasonló eredménnyel. Talán ••/. 
esetben épp'ii nem. mert már is elejét 
vette kor < myirnk a játszi fulánku német 
lapnak, de az igazi Magyar iparpártolás 
tn.lja i ■ r.yv >-m akar cselekvő honfi
szívre ak.‘.ni

Ne higvjiik azonban,’ hogy egyes ese
ti k megtorlásával már. elégtételt szereztünk 
inagunknak, A gyökér még meg van: a mi 
tehetetlenségünk és bánomisén módii gyá
vaságunk és majd többixör is kihajtja 

• akasztóin virágait, ha elejét nem vesszük, 
so mél-Addig pe’ig egyetlen óéval 

tallankodjun’t, ha sáriik szent érzelmein
kül és n magyar szemükben, csak >c z ó*  
d a sz « m é 1 y.«

Ergo dico...
Tubát beszélek.
H "Hatom gyenge hangom. Hátha beleütődik 

valami nbos fába és zengő visszhang leld rája.
Talán Gf'ka i« lepsz egy kissé, talán sok 

ró.? d ;.d fogok felhozni, do igyekezem majd 
azokat is újabb világiiáiba helyezni, úgy, hogy n 
jól *ii  .e y/et, a tényleges állapot leinVa mellett 
a jövő peispeclivAjál ii adhassam már a hogy én 
gondolom. a hogy én szeretném.

Van egy álmom.
Illatos erdőben, lombos f ik árnyában ara

nyos kastélyban lakik a király leány. C*odás  kép 
deli ifjú leányka. A világ apraja nagyja jár za
rándokként hódul Már*.  hl »?m vgva. j.ii útnak I.'x. •. 
D" mikor megp llnntj ik gyöngy könnyeket huható 
szép szemét, mindnek (.komorul a lelke simák 
sírnak, mert..

No miért? Megmondjam?
Azért, inért sírni olyan könnyű dolog I
Hát rendesen a rövidebb oldaláról 

dolgot.
És z.ug-zcng az ogész vidék az

fogják a

. .. emberek
panaszától keserves jajsxuváfől. Mindenki ki veszi 
Lelőlo a maga részét,

A panasz 1
Az egyiknek unalmas ez a Gödöllő, a másik

nak rendetlen, a többinek meg ezer más ok kese
ríti el szomorú lóikét.

Ebbe a m gy munkába aztán bcl-fárad 
mindenki.

Panaszkodtam, szitkozódtam, n.on már mehe
tek aludni,

Alszik la,
A többi megmar d a ré.'ibcn.
Pedig ideje volna, hogy segítsünk rajta 

11a áldozn'ok árán is.
Gödöl ö, n fővár) l köri'; v-vö fő nyaraló 

telepek kö.ül a lepinkabb v-.n p— i'-li láivá arra 
hogy a f.:<tös kiHimpoiis n-'liá-: munkában 
kifáradt i; ; • j .it a n»’o;nbb n p>k hnUbzö.ité
vei ölébe íogulj i Tis.-t->, ii i <.-.*  •: ’u« 
számos parkja, ki: Andi: ó I •’y i - . s'h. n : »í

’’ I Í f Vlt . J., , i, |,,p. y v-

éjjeli bagoly, s i»zlán dó ig hrncsrro^ni 
vetőit áf\.n!-? D j-z u c k ni. rés'ríj 
majd
M i,d

ITK

a puha- 
j / ii k m részelj lefokűdni 

klhii !. • ii, : riisegos mákvin'g.
rn.- t?.nin.!i-.k én . • |
-- N» pattogj rw-zny! . .. /ond. Id 
hogy a Vére o Felivel . . . v.»'1a n . .

n ’ • d .ci feljebb I aztán 
jik? (io«t már valóul ,p.l 

? z m>«;.é(ln»ez..ny i -• 
Nem • zég\ m t:d m:.g :t|. 

z<-;i.-::é'lunka’, t zt a j TdUi dok-
> P uit i < beakarod f -k li.vni. 

v’> én x.t a te hiábavaló 
I *zcm.  la \ én iszákos I - 
<1-*  ngv I dl nekem, 
k The y emberhez 

céllan . . . jtij 
• . . v-*l  -m .

csuk 

ho’y c,i nt» pa i< 
[K)r/.«k-Ii a 'ed-, 
azért i 
azt a mi !-< i’vos 
lm u* ••:!.' /. a Ve 
li.V n.-.t : ---■ 1
csttjtós-d:'. '.ml 
csuk azt 'e l 
mentám • . < yr:i
< h........................... rmc
nem . , . I- /. .

T' ‘.m hsllot'unlí,

fe
no
ibminek 

hl»hésfil?
. lslo-

; i
l< MJ|)1

» íC’.t

• • I”,
KA, , - - n,y

zunana<t, o.y.sn*.  iini'.n-t valaki a pnezóbn 
volna . . .

Rövid szünet utAu Bal lőni Karcsi 
át hozzám.

- Kudv^s doktorom, hallottad ezt a d’ r- 
gést? ké.-'la mindon köszöntés nélkül,

— iiuiio lám barátom, igenis hallottam 
felelém ö.oimr rászvéllel. Megjövendölte ezt az 
•;i fekete cziczám, liopy valamelyik szomszédom

nek nem csak fennmaradnia, hanoin fejlődnie is keli.
Konstatálhatjuk axonbun, hogy oz a fejlődéit 

nem rohamoz, sőt még a lormóizolos haladás 
törvényeim k sm megfelelő, hanem végtelenül 
lassú. , ,. .

Lehet, hogy a főváros anyagi deprostiója és 
az építési is kiha’.tsaal vau arro. de ezek
oly meiflzo me: okok, hogy bövei'bv:. foglalkozni 
ezekkel czéltalftu vo'na.

A lő akadályok itt helyben tornyosulnak ösz- 
s7C. Ezeknsk is logsuiycnabbja : a z é r d o k 0 s »x e- 
ütközés, az érdekek morov, ö; czélu l'Rrcza

Mint minden lét, mely elemek találkozásával 
jár. az egyedek clleutálását prcducálja, úgy »z 
emneri ólét — régi dolgot hangoztatok - az 
egyének és közJs caéiu köreinek kárleltetetlsn 
harczrtn alapul.

Folyt, kőv.

Kimutatás a gödöllői Petőfi szoborra 
befolyt adományokról.

1-ső számú gyűjtő iv P. 2*  gyűjtése.
Gráf E iá*,  Dr. Jleydor Ödön, Elefánty Béla, 

Gönczy Ali dós. G-osszinan A. Fenyő Mayor, 
Üppenhofm Adolf 2 kor. Gold Ignácz, Behull z J., 
Gyaliay Jenő és Gábor Plokker Istvái'i. Illés Gábor. 
Nagy And.áa, HaimTch Ferencz, Eédl József, 
Fridrik Béla, Albert*  Dénes, Rúzs*.  István, Téér 
József, Adám Feroacz, Sl-mk Mór, B leld Gpi'a, 
Herczeg Ignác?., Pollák Aulai 1 kor. Plistil É lű 
40 fill.

Összesen 32 korona 40 fill.
2. szánni gyűjtő iv P. Z. gyűjtése.

GrAf ignAcz, Pepp István, Fischer Ferencz, 
1 kor. Abrahám Adolf, Dr, Berzilla Istvánné, Nick 
Ede, Magyar Kázmér, Néger Adolf 4 kor. D*.  Sza- 
lay SAmuelné, Hipka Ferencz, Bittó Pál, Mandl 
Antal, Nyiry l.nj-'s 2 kor. 1902. míg. 2-án ren- 
dnztlt mulatság jövedelme 12 kor. 1,0 fill. Gallé 
Antal, Polnar I. ijqs, Lukáls Gyula Ilikor. Krauvz 
Simon, 6 kor.
5

fill.

fill.

Dr. Schiralori Korikichi (Tokió) 
kor. Szcklénar Mariska 12 kor

ÖfiKcS'.n 102 kor 50
8 számú gr’áj’ő ív P. X. gyűjtése.

Kö: -i Séi .1 ’ 2 k r. N. N. 2 kor. 60 
Wittenbergi? I Eötvös, Zirer Béla 1 kor, 

óssaestn 6 korona 40 filter.
4. sz. gyűjtő iv Dr. P-uzsiii871cy József ökör.

6. számú gyűjtő iv Pd'h Z^ussika gyüjtóso,
Slorcz M. Tóth Zi. Krány N. N. Szász 

János, N. N. Wilzel D^zsö. J. Mr’ndl Antal, Tóth 
Józscfné, 1 kor Pettera H Hajtsál) J, 2 kor. Bezzeg 
<’.() fill. ö/v. C'udnay J. Tóth Toriito ó.m Annuika 
Hűti Pál, Janlska Sándor, Ferbcr József 60 fill 
N. N. 50 Wíükl-r 10 fill

JS kor. 40 fill.
9. s . gyűjtő iv

Gödödéi takarékpénztár udománya 100 korona.
11. sz. gyűjtő iv P. X g.üjté-m.

Wilzol Nándor, Hoffman, Kölbor 1 kor. 
ősstesen 3 kor. 

]?, szánni gyűjtő iv HV/x; Samu gyűjtése.
Doha János 40 fii. Gyarmaty Ál. 4.J fii. 

P. IvAk Mátyás 1 kor- Z-ntkó Dtván’40 föl. Vi’:> 
hnni: B. 80 fii. Antal F. I kor. Bendo J. 40 fii. 
Fruiwiiiz 80 fid. Ilorv.’it F, 50 fdl. Spitzer A. 
(IHc.höi) 2 k. r. Ilerczsgh 40 fii. Honer 1 kor. 
Spitzer lzrs-l 10 fill. Gráf A. 40 ftil. Zinner O. 
(lieet) 49 fill. Szaluy Jáims 1 kor.

()■issein a korona 30 fillér.
14. x’Amn i;yfi'ő iv V Z írvtilt^se. t - ^ínta*Sj™raCTrn™w»wías-.w^MF-

néin 
menjek ?

gyerünk’

T--1

vetődtél

méregtől 
í’ hu

Ür Vui o,-e Ps’i.

nál dörgés lé-zen, mert in:«!ött hn-a
I nagyon nvalta a talpát.

— Hát aztán azt is megjövendöli© a to fe 
!:ela cziczád — hogy a feli en, cm « j 
nmg az iz.”’.lotls?g'ö’ el f >; ájulni és hogy 

j nyal vá jódik * verandán?
— Azt r.tdc a dörgést! Ijaz, cvak, 
es’j't Imi VMtmi haja az asszonynak? Al- 

? . lo rci ytoni gyorsan,
— Át. d« e! r me nd mer imr.nnyiért eded 

n*-í;m  a I • r vnnnc mondó f.,,.e:e e-p sa í/1 ? — 
kordó hir'.ei B,; ion! Karcsi.

--tymcnnyié.l sem adom! - v/b^z'tiam 
hstározolta:'. r -il most n e? •'.!<, |.b * | in
mint valklu és 11 niarő’jcm ellmg’om a
phftr.iv rezírzte -iá ;id,c pnirjel os felemelem a 
népi rncaiz!»i|ál I

— gyorsan akkor, lé y svivea. 'jvnrw á' hoz
zam. és >.«g;ts az avizonyor, a f*l;«í  ez ótádba 
p (lig csapjon belő a sixcrgfs islo’myiln, 
de mink,-ni. h-gy ih jővm.co.l. v mm u hl h liyeu 
bolondnál?! Értőd?

I ‘ ,i (om ós itiO! t

1903. agnjtttua  -

Fekoto Imre 20 kor. Májor Gy. Kárász 
Gyula 2 kor.

(l^'sepen 2Í korona. 
19. “7. gyűjtő iv Kapoty Vilmos 4 korona.

22. rz. gyűjtő iv áry Bola (Fiume) 2 kor.
25 számú gyűjtő iv G’uwro .Varm’-i gyűjtése. 

Lip-sey Leó b'óváry Jánosné, Gawra Mariska, 
Bodnár Erzsiké, Wilszky Lujza 2 kor

Ő.-.’.wssn 10 korona
28 sz gyűjtő iv Vogel Istvánnó gyűjtése (Kispest) 

10 korona
31 gyűjtő iv Ferencé Jóesefr.é gyűjtése (Mende) 

Szombathy J z ef Spitzer Kálmán Vógheö 
Miklós Picnoly Bein Ferencz Józsofué Liptay Ká
roly Pöazll Berta G tclk Mihfi'y Ofrák Szeréna 
Szomerád Ferencz Sírassor Mihály íjlórsik István 
Glozik Pál Szűcs M Széroncsés Is’ván Bonyovits 
Mihály 1 korona Benyus Pál Kiss Boriaka Kiner 
Ilona Po'ncr Ilona (Zsámbok) Krisko János Be- 
nyovils Pál 60 fillér Szerencsés Ferencz 1 ko
rona 20 fillér M N és N 40 fillér Petrovics M 
i0 fillér.

Oí.sr£5«» 21 korona 90 fillér 
í 33 sz gyűjtő iv V'tyh Józsika (Lúgot) 5 korona 
; 36 sz gyűjlö iv Molnár Lajos gyűjtése (laaszcg) 

Vojt Mihály Mandl Sándor Boné András 
N N N N N N 1 korona Steuor Samu llaas 

j Mandl Bornál Melaghogyi N N N N 40 fillér 
LiHziigná N X N N 20 fillér ifj Boriunk Ignácz 
Mandl József 60 fillér Link Fáni 80 fillér Túrái 
Vinezo Iláas Gyula 50 fillér Szókra István Király 
Fn zií.-ka 10 fillér Mandl Jónás 80 fillér Gebóra 
János 2 korona.

üsse csen 14 korona 50 jillér 
40. sz, gyűjtő iv

Cainkola küsség 10 kor
43, pz. gyűjtő iv. 

Marion Ernönó (Erzsóbet-falva) 2 kor, 
44 sz gyűjtő ív 

Oppenl.oim Adolf 2 kor,
48 számú gyűjtő iv Filiyovic3 Sándomd gyűjtése 

Monger Brigitta (Csömör) Kohánczky Eleika 
Baumvnld Lipót. Krnn'lz Ilona Major Jonő, Janazka 
János, Sboffor Gyula, Krsnédits Sándor, Horváth 
Aladár! kor Gutipann Aula Iné NBartos Erzsiké 
ás Imr’^fVácz)’40 fill, Tirtos Andor 50 fillér 
Kulcsár Antal 60 fill Bzrnsznó N N Krompe's 
Sámuel 40 fűiért

{Pszcsen 14 korma 10 fillér
50 arámii gyűjtő iv

Msklúri Kiss Kálmánná 4 kor
51 számú gyűjtő iv

Rochlilz 'fodor Wosz’crmayor I-nó 1 kor 
(Összesen 2 korona

56- er. gyűjtő iv Cscry JS.'issilia gyűjtése. 
Cséry Bózsika 2 kor, Halász Péter, Németh 

Mariska, Gyűl ly Mihály 1 kor. Virnhardl Béla 
30 fii!. Ö.vzefcn 5 korona ró0 fillér.

f:7. az. gyűjtő Iv. Török Anna gvüjtóso Tö
rök Anna, N N. D. H. N. N. N. N. N. N. Gas- 

I pár Jánosné Z'nnrr Ilona 20 fül. Polr.er Lajos 
2 kor. Dr. GaAl Eielc Simon Andor, Székely Ist
ván, N. S. 1 kor. Gyulai M. I‘. Neubauer, Zierer 
Béla liip, Bukvay Ilona ;'40 fill. G. M. 80 fill. 

f) tsswf.n 10 kor, 30 fát.
5.8. pz. gyűjtő iv Szabó Gizella gyűjtése. 

Sz-:bó Gizella N. N. N. N. K. Dinyés Lajos, Ild
iik J. N. A. Sándor Mihály, Gáspár Borosa 20 
f iié/. P. L. 1 k< r. X. Y. K Lnó N. N. N. N. 
40 fill. Szabó L. 50 fill. Zi; ner Ilona 30 fii*.  

Összesen 5 kor. 40 fill.
59. sz. gyűjtő iv Bccsky GÍ£n7:e (Nagybánya) 

gyüjtéso.
Összesen 1G kor. 

G0. az. gyűjtő iv Szabó Giziké gyűjtése. 
Molnár József 2 l<<»r. Perslo? Kálmán, Kropác3y 
Kúro y Dr. Gaál, Be/.s.i áoé, Szeder János, Kar
íny L:\jo’, Ripka Ferencznó, Molnár György, 

i B'cskeí Kálmán 1 kor. Gaián Dilnicltié b kor. 
| Mállits Lázár Antónia 2 kor. Unyi András 50. 
; P. A. B. K. i»0 N. N. P. L Hmjzn'iynó 40 Ml. 

Ősig se.n 22 kor. 10 fill.
| 61. íz. gyűjtő iv Herctey Iduiha gyüjlé,;o.

Fuchs Mhiió Spiclinaun, B-‘rinkey B. ln, Tur- 
I no\«-Jiy Józ flf, Stróbl Vilmos Hainisch Ferencz, 

F nyő .!a "■?, Dr. Kiéin Józie’fiié, Kökéin o<dy János, 
i Diannml GrosntrS iP’ZBi la Lován. Dr. Ben*  

iwmin Jenő Dr, Fmp iitider Adolf (Aszód) Zaehár- 
Kálmán Dr Kováé*  J uiő, fijszászy Imre, Böhl 
Ami ri.s. fiir iny; István (Kerepes) Herczeg I m 
t korona. KökénJ.iiiovnó, PdibT Lajos, 
Bródy S. 2 kur. Ilu- .iii*y.  Gráf Malvin. Herzo? S. 
N. N’ 40 liil. Összesen ^7 bor, (0 fillér

(2. kz uyiijlö iv Töröli Anna gviijtós«.
Lázár F. 2 kor. Ha ász. .L.nÖ, Magyar Káz- 

mér, Magyar Ká/rnérné, l kor. Fentek .lózaef, 
1 lés Pál, Illós IGro’vnó. 11. áfiz J.'.no^, Spilz- r 
Jónás 40 fill K. T. jm-e-u Mm:?i!t 2-' f-ll. 'förök 

1 Ámhái} l.sp : Simlo S, iiz(-r l/‘ics N N 30 fillér 
, V V VAj.y Gym.i C.Ojii'.-r W W II im I 1-0 M • 

(Jxám/n 10 korona GO fillér 
h-l w '. ; y'i'ó iv Ssabú Giziké gyűjtése.
Ma':n l’r y> , > p '.zcr Iviiát7., Spitzer Jónás,



8.
aguífclus 23.

1 kor. Gsudnay Gyula 60 fill., Berze István, Dabro 
Feroncz 40 fill., N. N. 2 kor. 35 fiU. Gizi 25 fill, 

Ojwmch 7 kor.
65. sz. gviijtő iv Török Anna gyüjténo. 
Wolfner Tivadar 10 kor. Dobro Feroncz. 

Kajzer Ferencz 40 fill. N. N. 2 kor. 20. Jámbor 
István, Korecz István 20 fill.

össecseu 13 korona.
66. sz. gyűjtő iv Gödöllő község adománya 100 ' 

korona.
68. sz. gyűjtő iv Újpest kösség adománya 50 ko» 

róna,
73. sz. gyűjtő iv Gödöllő és Vidéke sterk. gyűjtése. 

Szalay Vinczónó 2 kor. Egy műkedvelői 
gyermok előadás jövedelme 10 kor. 26.

össsesen 12 kor, 26 fill,
76. sz. gyűjtő iv FWpovics Sindorné gyűjtése. 

Gyarmati Ignrtcz, két Mária gyermek 2 kor. 
Majgráb János, Novolny János, W. G. Gyarmati 
Béla, Székely és Rédner, Neumann A. Neumann 
A. ssemélyzolo (Budapest,) Finesz Ilonka, D. S. 
Kriesch Mlhályné, László Fülöp, Beznicsek Já
nosné, Novach Feronczné, Knsitnor Forenczné 
1 kor. Langa Sándor, Asztalos Róza, Sz. A. 40 
fill. D. D Lengyel Márton, D. V. 20 fill,, Cs. J. 
60 fill., Ozv. Demartslk Ahjosnó 1 kor. 40 fill.

(testesei 21 kor. 80 fill. 
79. sz. gyűjtő iv Csilléry Adél (Szada) gyüjtéso. 

Csilléry Adél, Antal Gyuláné, Négor Marié. 
Néger Ilonka, Konyáry Gyulánó, Egy tarokk kom
pánia 1 kor.

ÖsstfWen 7 kor, 
86. sz. gyűjtő iv-'N. N. 2 kor.

9 sz, gyűjtő iv , Lukáctovicsni Ssabó Juliska 
(Newyork) gyüjtéso,

(jsuesen 76 kor. 75 fill.
219. sz. gyűjtő iv Csars*  Annik*  gyűjtése. 

Neazveda Antal, 5 korona, Gráf Aladár. 
Gerle Adolf 2 korona, Reich Miksa. N. N. Nőm 
Márton, Mangér Lőrincz (Ciőmör) Jónász Zoltán 
Gyarmathy Mihály, N. N. Noubwur Ármin 1 kor’ 
Eötvösné, Horváth József, Kőrnivcs Pál, Tó h Jó 
zsef, Hotz Károly. 40 fillér Novotnv János C ud- 
nay Gyula N N 60 fillér Jánoska János Tax ;er- 
Lnjos N N 30 fillér N N 20 fillér.

(jssaesen. 23 korona 9O> f illér- 
Jelen kimutatás összege 823 korona 81 fillér:

(folyt, kőv .)

.Kijelentőm teliül hogy nr állHlnm és még 
hét képviselő tArsmn Által boadotl fellobbozó.t 
<5 n irta m meg; azt minden alAiró átolvasta 
alAiráa elölt s minden aláíró bir azon aze'lemi 
képességekkel hogy annak tartalmát megártotta s 
így többől mint a czikk Író ki azt nem értette 
meg mert hisz annak tartalmát egészen elferdítve 
hozza" mást mint azt kimagyarAzni képes ha ma
gyarul tud; hogy alAiró képvisélö társaim — mert 
hisz nekem, ki megírtam nem kellett a kérdéses

is-
a

Ó3

fellebbezést Átolvasnom — axt átolvasván, 
merve és megértve írták alá — nz menjen el 
normális iskolába s vegyen leczkóket beszéd 
értelein gyakorlatokból.

Nylry Lajos

Parturiunt montes..
Válasz Dr. Rosorjfeld Sándor ügyvéd 'urnák.

Rettegve váriam » bi.xonyitékokat, melyekkel 
ügyvéd ur a lapjában közölt s íeátn és még hét 
képviselő társamra vonatkozó s bár valótlan, de 
felteszem, hogy teljesen jóhiszemű ál’ilá*okat  iga
zolni fogja. Rettegve vártain n leleplező bordóról 
6b ime mit kaptam o helyett ?

Demontit saját állításaira I
Parturiunt rnontos et nnscitur rh’iculus mus
Válaszában csak támadása jóhiszeműségét 

igyekszik bizonyítani!
Tény az hogy Ügyvéd ur külsö.'ógekre hi

vatkozik s azokból vei a dolog meritumára kö
vetkeztetni: Ez már magában absurJum mert 
feltéve hogy egyáltalán a fellebbezést a szó
ban forgó aszfalt vállalat igazgatója vagy anm k 
bármely alkalmazottja irta volna le; ami nem tör
tént meg; hát akkor az iliotö irta volna-e a 
folcbbezésl ?

Hiszen igy következtetve az ügyvéd ur por
iratait a segéde Írja s nem ön, akit az ügyiéi 
megbízott.'

Da menjünk tovább.
Mind addig mig be nőm igazólj.i az én frl- 

kbbesésem s a felhozott tevéi írása közö'ti ha
sonlóságot nyilvánosan — o ezt mint az uj-ág
olvasó közönség egy Ingj i mondom — n e m 
h i b z o m ii v. t o 11

Nemcsak azért nem hiftzom el nmrt az mint 
ptóbbután tudakozó i A í— meggyőző lton — ncui 
egy kéztől származik, hanem azért aem, mert egy 
birlnpiió hu ir valamit, nem magáink nem evy 
bizonyos személyiségűek — jelon esel ben a 
czimzellnek — hanem a mijry közönségnek írja 
s azt — • na.iy közönióg előtt kdl igí.;oii.in b

Ami nn ö'.sz-.fü/.Ő selyem ?.-i,íórl illeti; azzal 
fzolgálhatok ügyvéd úrink ic; m.-rt van papír ó 
Írószer raklmmnb n bo'őiö még vagy négy

Szent István ünnep Gödöll*  és egész vidéko 
méltóan üanepollo meg nz idén augusztus 20-At 
Az üzletek zárva a nép a templomokban bálnádé 
istent tiszteleten Ez n legszebb nomzoti ünnepünk 
igazi megünneplése.

Ö felsége születés napja E hó 18-án ünnepei 
ült a hivatalos Magyarország ősz királyunk szüle 
tése'napját Elzarándokoltunk mi is a rém: kath: temp
lomba Imádkozni o válságos napokban az ö éle
téért Gödöllön az egész inleligenlia megjelent a 
templomban Az urak teljes díszben n hé gyek 
festői toilettékben Délben a gödöllöi m: kir: korona 
uradalom tisztikara bankettet rendezett az Erz-e- 
bot szállóban, molyén az összes hivatalok íis'zli 
kara megjelent

Személy) hír. Tóchy Gyula kir: járAsblrö, 
a gödöllöi kir; jilrásbirósAg vozotójo o hó 22-éií 
kezdte meg szabadságát/ nielyet Paíicson, Kun- 
Szent-Miklóson és Siófokon f g eltölteni.

Hymen Sleiner M«nö Czogléd B. rczeli keres
kedő 0 hó J8-An délután 1 órakor esküdött örök 
hűséget Jonrtsz Ilonka kisusszoiiynak Jóná<z Jalab 
gödöllői polgártársunk bájos leányának Gödöllön 
A polgári házasság kötést egyházi ünnepély kö
vette melyen dr. Klóin főrabbi személyesen adta 
össze a boldog ifjú párt'

Höegyleti bál. Az aszódi jótékony nöegylol 
szombaton — o hó 22-én a Zöldfa vendéglőben 
jól sikerült tAnczniulalsAgot rendezett: A tizenkét 
lugii rendezőség élén Báró Podmaniczky Gynláné 
elnök ö vegy Stefnnovich Jánosné nlolnök és Po- 
fényi Rozsé titkár állottak: Az. első négyest 40 
pár lánczolta: A mulatságon ■— mely reggelig 
tartott — Gödöllőről és a közel vidékről is töb
ben vettek részt;

Kitüntetett Iparosok: Örvendetes hirrel rzil- 
inolnnk bo olvasóinknak ez alkalommal: A Deb 
reczeni országos czipész kiállításon ahol 
országnak legkiválóbb czipész in. 
négyszázan versenyeztek a pálmáért

Rondklvüli közgyűlés E hó 18-An délii'án .1 
órakor Gödöllő község rendkívüli közgyűlést tar. 
tolt melyen az elnökié bírón é ; a két jegyzőn 
kivill 20 képviselő testületi tag jelent meg A köz
gyűlésen I.ízlés Károly után dr Rozonl'eld Sándor 
emelkedett szóidéra s csaknem egy érdig tarló 
boszédébon nagy szakértőiemmel fejtegollo a korláli 
társulat köveinek előnyeit a többi járda bur
kolati nemek felet’, s annak elterjedtségét már 
Krisztus születése s az özön viz előtti knrsziw 
kokban: Meggyőzé szávaira Hara Mihály vAros- 
gazda adta meg röviden érdemben a választ 
s meg többek hozzászólása után a közgyűlés 
19 szavazattal 5 ellenében (az aszfalt párt 
teljesen távol volt a gyűlésről) meg is szavazták 
a korlátí bazalt kőbánya társulattal kötendő 9 
vármegyei jóváhagyástól függővé telt szerződést 
— E/után több k i s s 0 b b j 0 I 0 11 l ö s ég ti 
ügy inléztelstt el.

Polgár Sándor orvosi műszer, kötszer és 
aérvkölőgyár, mely tíz év óla fonáll, a legjobb 
hírnévnek örvendő ezég, ahol minden 0 szakmába 
vágó czikkot nemcsak a legjutányosabb áron, 
hanem legtökéletesebben elkészítve kaphatni. 
Prospektussal vugy felvilágosítással szívesen szol
gál Polgár Sándor orvosi müszergyáros, Budapest, 
VII. Eizsébel-kőrut 50 sz.

?zá-

Magyur- 
mintegy 

........... gödöllői 
iparosok hozlAk el u Ut l-<ö dijjat. Halász Jené

iteroi
a

7355 tk 1903
Árverés! hirdetmény kivonata

A gödöllői kir járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Kniscr Mihály végre- 
hajtaténak Tomasovszky Mihály ó.i neje végrehaj
tást szenvedők olleni lb£6 l.or 32 fillér tőke köve 
téléi és jár iránti végrehójiási ügyében a gödöllői 
kir járásbíróság területén levő Rákos-KercRzlur 
községben fekvő a rákos-keresz’uri 507 .*zin  tkvi 
betétben Tom«*o/szky  Mihály (nős Meyer K 'Iáim
nál) nevén álló z\ 1 i—3, 8, 14. 18 sors’á .1
542, 544, 1695]! 2547 2518 és 2933 hrsz 211 ö. i. 
sz ingatlanra az -n fellét?l mellett hogy amennyi- 
b-m Tomasovszky János utó ajánlattevő állal meg
ígért 71 0 kor összegnél magasabb vételár nem 
igórlelnék nevezett utó ajánlattevő fog árverési 
vevőnek tekintetni; 8296 kor kikiáltási árban az 
árverést cirendello, és hogy a fenébb , megjelölt 
ingádén az 1903 évi szó ple ni b e r h ó 18 
napján d e 10 órakor RAko?-kcrcsztur 
községházánál megtartandó nyilvános 
óladat ni fog

Arvirezni szándékozók tartoznak 
brosúrának 10 százalékát va.-yis 829 
fillért készpinzbon, vagy uz 1881 LX 
§ óban jelzett árf uyun unl tzámi’o'l 
évi november hó l ón 8333 «z. abitl kell igaz*ág-  
ü 'ymini-z'.eri rendelet 8, § ábnu kij- ölt ovadék- 
képe« értékpapíréin n kiidild'41 kcr.ch- z iclwnm, 
avagy az 11“81. L?v. t. ez. 170 ér őimében a 
bóiiaipénzook n bíróságinál ©lőleges olhclyozé^é'öl 
kiállított szabályszerű ol smnrvényt át^z ilgállalui,

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Gödödön, 1P03, ovi augusztus hó 6-án a 

LukáCfy kir nlj bíró 
7tr.Cn

árverésen

az ing;;t an 
korona 60 
t. ez. 42, 

é*  az 1881

ttlCZHl.

Végül mé/ azon k csiiiycs óilil.ivái-a úlu»jl'»k 
reflektál i minlha on n’.ig'.ur.ról kedvező h*z  
vagy ál rthin bOmui'’ biz •nj'i'.ványt ín áiliWam 
volna ki vúlmzon bán •• hegy a szorirJ m ^y !) 
in»J2 vagyok eléged *•  m igammal i-1’. ; Kert- <•*>-<.  
íiz u ”’Cgj<’gyzót?cm b n'.iw n szil

I

zX z <■ 1 1 H ni e r t lejr j Ol, ;, 

/‘CZél ellök 1 2. ” 4 beráz-
dúsunk 

R t. moha, tago-ott éi dlngcns! Uoroilák 

Gyűrűs ós sima aotól Ivmiz földi hnnflorsk,

Agricola vetőgépek, 

r a t ó-g 0 p 0 
fiinak, harcnak, 

szénagy Iji fik és arató gtirobíysk, szónaforditók 

Szabad.-aszaló készülék
Kor gj gyümölci sajtók

G y ti fii öl c .1 é fi n x ölő x u a ó tf 
ób boi’vöi iorzio'ók.

Önműködő szabadtlmárott szőlő ficskentlő

,.S Y P H O N I A"
ToíohAmck <5s vérti’tíi piisetiláHi'a 

Szállítható lakni’.'■!< lii .Imly k, 
leguj.tbb szo k< zctbnn ! é- 
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legjobb kékltőszer.
— Törvényesen védve. — 

Mosó-intézetükben, háztartásukban 
legkedveltebb ruhakékitő.

Olcsó és fölülmulhatatlan! 
klsjüveg 24 fillér, tizszori mosáshua 
elegendő. — 1 nagy üveg 160 kor., 

’/i üveg 1 korona.
Kapható mindenütt.

Utánzatoktól Óvakodjunk I

BUDAPEST,
VI , Rázta utcza 85.

Jífíi. dr. Traub Jót séf 
qycmorpora a

Sastricin 
orvosilag meívitt^álva is 

kipróbálva.

Ezer ós ezer ember, különféle gyomor e 
i utHsiltatott a 
dr. Traubfuéla

T Éter es ezer eniuer, »uivu-
5 bélbajok miatt szigorít diétára
♦ mi életüket megkeserítette Ac
A iastrlcin gyomorporának hRFznAlata U(án 
f ezén diéta betartása már röv d idő tá 
a teljesen fölöslegen. Betegek, kik erejüket du 
v ópiálknr.ás folytán nyorhelik visna, tel az 
I Rutrloln hrernáletával tökéletesen elérhetik 
, Giitrlc’.n hűthető, ezer a Kör bajokná 
$ un ni gyomorgörcs. böfögés, csikarás, gyomor 

fájá,, hányás, pöicsök, undorodás és szék 
rekedő.nél, főfájásnál könnyítés folytán rögl 
tön é, huzemosabb használatnál krónikus

♦ gyomor- és bélbsjok ellen biztosan hat, a 
$ mohák eddig minden szernek ellen állottak. 
. A fittlrlcln rém hashajtó szer, azért a 
1 székelést tökéletesen szabályozza. Bővebbet 
» prospektusok által Orvos uraknak ingyen 
i minta Kapható a legtöbb gyógyszertárban.
♦ Flraktár: Salvador gyógytztrtár, Pozsony.
A Nagyban kapható dioguista üzletekben. 
T Nagy dcloa 8 kir. Kis doboz 2 korona.
♦ Bérnierlve LO, ajánlva 46 fillérrel drágább.

í -et— -/o- —- ~-r>»

Teljesen ingyen! 
dobja ki a pénzét, ha ér
téktelen utánzatok által 
linvyjn magát (lámltani. 
Az én vnl.'di amerikai 

Nickel
JANKER F.OSKOF ÓRÁM 

ÍAntimagrcliqiie) 
szubadalma- 
vott Email 

számlappal,Itt 
láthat*  m i. 
szerint Hfór 
járással egye 
('öli. Kiváló 
ellenálld ké
pessége, va'a 
mim ponto*  

járása által a 
lepkéd velteli 
éi ii lé te: ó 

legjob strapa 
óra. Kűlő» ö 

s?n ajánlható 
liszteknek, 

■ yaMiti hh*
| talnoliok est ndor.bt g, pénzügyőrség, kalauzok, gépészei 
lés mim.azik r-s/jie. kik ,gv lni g|)i/|into és far
j Ara 'u.v szép iiickel lánczcznl ó>
jiokku. .L'tuft csali 6 korona .3 ó\i p tálláeal 8 drb 
JV‘t-.! el cs; k 5 korona - Nt.in in«>gldelé« elmében 
IkiCbfieliin. pónyj viesznndcm Szétküldés

1 amerikai őrapiarak i e érkópvisolote által

I S Ö H N b L MIKSA órás

B-ct. IV.. Mrrgnrethrratrn'se 48 70. 
! ’ ' * ‘ ' »*»«••  állami hivatalnokok eznllitdja.
ÓVÁS Kok-I t t!< k l:<.-kopr < r/.knt pléh.to. kai íslmi- 

11 ’n ■"*  *z’>"lap| ni a jé iilann u. liy ó1 a nálam 
. in ..- i, r m< gu * \ •/( m. h< py én nrm vagyok 
kerekíti... kan. m (,i.s Az én diáim finom szaluidat- 
ma/..n Inni ■1-/0 ml; vinnnk ollána. pmto»an
«z»ti . •,.>ttiik is mi a mi nincs fenti ezég-

Jpb' "K'i'l ellátta, utasítsunk tintái o/.ott mi vissza.

Alnpittátntl
1840-litD

a z

— iM.wa.L > it" ítnoaii au. kér-
JVII l»r«i*»iiriairdi.  ri»Kyriiéa l.erniautv*  kapható a hatiyá 

ayégyirartér ul.Ai, i«diwan«nAp«ih»k« Fr..kfurt , M i 

riüdn 1137 “ léginTlíU7a'ir7r~u 1

LlUuU llflí 8 ’zobu, kuíjlr, s niéllov . pil
létekből. Bővebbel M„ „z Járni

nvélhnrdó.

I■ BORSZÉKI T3O R V I Z
tv savanyít vizek kirt\ 1 ya.

J30 JtsZS JC
(Cs i km egyében)

FUrdöidény ]un iu>. 10- ól t a pf< m 15-ig
900 m. magas, öt fenyvos ok között fekvő Klimatikus 
gyógyhely, világhírű kidug lobogó fürdőkkel, erős 
vasas forrásokkal, kitűnő vasláppal, jól,berendezett 

híd égvlzgyogy Intézett el.
xállodakban és magánvili'khnn fit 0 szoba: kétágyas 
szobaárak idényre korma az fiákhoz konyha
.30—éü kor. Olcsó fűrdőárak, jő élelmezés, piarcz, két 
mészárszék helyben. 80 kintrt meghaladd pompás séta*  

utak a fenyvesekben, remek kiránduló helyek
l urdőorvos dr. Vámossy Zoltán egyet, magán-tanár 
.Ilin. H-ig Hudapeston. Vili , Szentkirályi-uteza ti.) 
Közlekedés Szász-Régenlg vasúton. Naponta gyois- 
kocsi árat váltott lovakkal, győinörü szép és jó úton. 
Gyorskocsikra előjegyezhetni Kapusi Dánielnél Szász- 

Régen.
I rospektnssal és árjegyzékkel szolgál 

_______________________________ az ijjn zjrn | < 3s<5 . 

Borvlzet lehat rendelni : az Igazgatóságnál. Budapes
ten Edeskuty L., Péczell és Lencz uraknál, v.déken 

a jobb fűszer és ásványvíz üzletekben.

O

O

Olcsó fűzifla eladás.
A lejobi minőséoü eserdoron sodrás 
fíltifa mm. 1 kiróna 30 fillérért hát 

hős ssálltva kapható:
• •BWXBlfTHÁL ])ELA» • 
épület és tilsifa kereskedőnél, Uatinnban. 

1‘ontos ós gyors kiseolgáláa

rsr*  PoKctelláxásgra
igon alknlmas terület KEREPEbEN 
827, hold A 16U0 Fi, NSGYSZÖG 
ÖLE 1 KOR. ELADÓ. Bővebbet « 
tulejdonos dr. Einhorn Árminnál. 
Kisinurlonbon. ———— — ■

J o a y o y<i 1
loslobb. leotiadöMia a Mríifonu ssaac^í ’ 

legolcsóbb tiaopan. — Minden sí!í ,
káros ílhtréizttWl mitts*.'

Mindenütt kaphatói

küWnfteen arra figyeljünk, hoav e a 
minden darab szappan a „ScMÍhf névvel S f Í 

a fenti védjegyek egyikével legyen .etmiya. • £
©


