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Ébredjünk — mire ?
Haladjunk—merre?

(V) Valóban ideje volna már egyszer 
nyakára hágni azon viszáságoknak a me
lyek az élelmiszer elárusitásnUl piaczukon 
grasszálnak, ideje volna véget vetni un
nak a sok visszaélésnek a melynek a gya
nútlan a vizsgálatban hiszékeny fagyasztó 
örökösen ki van téve. Okulhattunk volna 
már magunkon tanulhattunk volna már 
más városok példáin, de az a »volna, 
minduntalan ott ólálkodik, olt alkot barri- 
kádokat, a hol Aszódnak haladásá
ról esik szóbeszéd.

Németorszá'gbiui utaztam a múlt év
ben. E nemzőt itt ismét előbbre van egy 
lépéssel nálunk, mert ott mindig annak az 
érdekét tatlják szem előtt az részesü- 
.lönybcn, — a ki drága pénzen kemény 
munka árán szerzett keresetével fizeti meg 
az élelmi szereket.

Ezúttal a német husvizsgálati mód
szerről adunk számot.

A németeknél törvény, hogy csakis 
friss állapotban, csakis az egész vagy fél
testtel természetes összefüggésben kerülhet 
az áll di hús píaczra s esetről esetre meg
vizsgálva s a vizsgáló biztos napi bélyeg
zőjével ellátva. Ezenkívül még sok más 
üdvös ujjitásról számolhatunk be, a me
lyek a legkissebb német faluban is, mind- 
csak a német lelkiismeretességről és ala
posságról tesznek tanúságot.

Mi pedig — szerény fogyasztók — 
szivszorongva lessük, hogy mikor fognak 

tárezA
^lonj az élet

Végro elértem hát czélom
Rég élvesztett boldogságom ,
Megtaláltam. Isié íom hogy örült szivem. 
Mirthusz koszorút kötöttem 
fogyesom j^tt".71.1 • nAlom volt csak* , fölébredtem 

Boldog álom I , . . juj beh megcsalt. 
Tometik kodvesom . . . meghalt 
ügy szerettem, úgy imádtam, mmt életem

Gyöngyvirágot kötözgettem
: : : Kis sírját úgy megkönnyeztem 
„Alom volt csak", újra álom, fölébredtem

Ébren vagyok, tisztán látok
El Innen ... ti csalfa Almok 
Karjaimban van kedvesem, boldogságom, 
ö szeret s én öt imádom,

Tudia Isten un a bajom ?
Azt hiszem hogy ez is „álom” ... minden álom, 

Frsgoli,*
A Csere.

Hát a legfeketébb hálátlanság lolt volna a 
Búza János részéről, ha a sorsa ellen 
volna. Nem is lőtte nagy időkön át. Mindene 
meg volt, amit u leste, leike megkívánt. Szilksó

nálunk is a halóságok hasonló körültekin
téssel gondoskodni hogy a kapzsiság száz 
fejti hydráját egyszer már a vesztőhelyre 
hurezoiják. Epekediink vágyódunk nemcsak 
azután hogy nálunk is oly jó egészségügyi 
szabályrendeletet alkossanak, hanem főleg 
azután hogy ezeket serényebben hajtsák 
végre, az ellenőrzést a gyakorlatban meg
szigorítsák és a törvénybe maradjon Írott 
malaszt.

Szegény magyarom I ha egyszer pap
rikásra vágyik a fogad, téglaporral hinthe
ted be a jó, Ízletes husdarabokat. Ha meg- 
akarodjörött ezukrozni életed keserű pil
lanatait, hát csak ép hogy — belisztezhe- 
led. ü • ha lisztért térsz be a sarki fűsze 
rés patikába, bizonyos, hogy begipszelik a 
drága kenyeredet.

S ha hús kerül az asztalra örülj h 
csak az a hibája van,,hogy nem is olyan 
vén éppen mint Matbusalem de van olyan 
kemény, mint a fatuskó. Aztán örülj és 
tartsd figyelemmel hogy nemrégiben Buda
pesten még olyan mészáros is akadt ki 
marha meg borjú helyeit kutyát meg 
macskát vágott s örülj hogy nem vagy 
Budapesten, mészárosodat, hentesedet, ven
déglősödet pedig hagyd hók ben nehogy 
csupa tréfából csupa «juxból< veled étess“ 
meg háza hűséges örizőit'

De félre a tréfával 1
Mindenkinek van ahhoz jussa, hogy 

egészséges ártalmatlan élelmiszerhez jus
son. keservesen szerzett pénzéért. A ha- 
(.S ■dónknak to'adnfn, h>wv vi-'»!>élionn 

get nem látott. Volt derék, jó feloségo mog két 
életerős gyermeke.

Aztán eqyszer mégis belefészkelt a szivébe 
az elégedetlenség.

Attól fogvást került az belé, miótától Ka- 
rapy uraiág, akinek a birtokán, kaiznár minő
ségben szolgált, visszaérkezett külső országból, 
ahol eddig élt a családjával.

.■<3 Megnyílt a kastély és vele együtt a környék 
elé tárult az a sok fénvos fölösleg, amiben az 
ufóle módos ur duskálkodik.

— Ej, kutyát ér az ilyen élet Csattogott 
ki bolöle időnként az elégedotlcnség. Egyiknek 
öl számra hordja a legjava ajándékát a sors, a 
másiknak pedig nehéz munka vorejtékével koll 
megszolgálni még a legszilkségosebbot is.

— Hidd el apa. csililgatta a jámbor párja, 
vannak nálunk még sokkal szegényobb emberek is.

Azért nines igazság a földi javak kiosztá
sában. Ha Úristen volnék, másként rendeztem 
volna bo a világot.

— Ne vétkezz: ne avatkozz annak a leg- 
bölcsebbnok a dolgába ; intette az Istenfélő Magda 
aszzony.

A kasznár erro csak a fogai közt morzsolt 
el valamit.

Do azért nap nap mellett kiöntött egy jó 
adagot a keserűségéből.

— Megint elhullt egy tinóm, hát van e 
még ilyen szerencsétlen ember a világon; Ezer 
monykő, hát miért nőm lehetek én odttfön a kas- | 
lélyöan és ű az ón helyemben. |

ellenőrizzenék és keményen büntessék meg 
azokat a lelketlen kufárokat, kik az embe
rek egészségével könnyelmű játékot űznek.

(Folyt, köv.)

Elmélkedés. *)
Hej, de furcsa- különös nép vngyunk mi itt 

Aszódon I Nem hoz ki bonnünket a sodrunkból 
semmi, még az sem, ami igazán negyon közelről 
érdekel, Legföljebb akkor száll belénk egy kis 
élet, ha valami személyes ügyről, skandalumról 
és más ehhez hasonló dolgokról van szó A köz
érdek a közszükségletek kielégítése, oh az nekünk 
Hekuba I Minek is vesződnénk mi ilyen dolgok
kal, mikor sokkal kényelmesebb a meglévő dol
gokat nem bolygatni, hanem úgy hagyni, amin, 
éppen vannak és lám, mégis csak megvagyunk

Hát persze, hogy megvagyunk, azt ne kér
dezze s°nki, hogy hogyan. Esen kis elmélkedés 
megírására egy o lapok egyik utóbbi számában 
megjelent czikk ösztönzött. Nevezett czik ugyanis 
ábami és felsöbj; iskolát kér községünknek és 
igazán figyelemreméltó unnok mindén sora. Az 
eszme oiy fontos, hogy azt hitlem miszerint an
nak nyomán legalább is egy kis nézetcsero foj- 
lödik ki az illetékes férfiak között ás igy ered
ményeként aztán valami pozitív dolog fog ki
pattanni, mindnyájunk íírümérm Iliket hz ég gyer
mekekkel áldott mog. É3 mi történt? Egy szóval 
ki lehet fejezni: Bemmi. A mi uraink, kiknek a 
község jelenő és jövöje fölött kell őrködni, kik 
erre a szép és magasztos feladatra vagy társa
dalmi állasuk vagy polgártársaik bizalma folytán 
vaunak bivalya, sokkal szívesebben foglalkoznak 
a .magas*  politikával, mint községük apró-cseppi 
dolgaival. Do hiszen ez olyan természetes! A 
.magas*  politika révén a „honmentök*  sorába 
vélnek emelkedni, míg ellenben ha a község 
ügyeinél maradnak csupán, akkor csak lokális 
nagyságok lesznek egyébb Bemmi ez pedig egy 
érző kebelnek oly kevés, oly kevés!

Pedig hát t. honmentö urak, maradjanak 
csnk inkább itt, no kalandozzanak messze, idegen 
tájukra vértezzék csak el az itt rájuk háramló 
kötelességeket, mert ezek elvégzése is egész em
bert kíván ám és sokkul közolubbröl is érdekel
nek bennünket mint hz országos ügyek,

*1 Közaljúk ezen előkelő bolyról vett eilkket bár 
nem mindonbsn értünk egyet annak tartalmával.

Épen befogták a díszes üveges hintái
A városra ment a nagyságos ur, ügy mond

ják a doktorért, mert beteg a nagyobbik fia.
— Hej te, hullod-e I kiáltott a kis szobá

jukban dühöngő Búza János: add ide azt a fé- 
ryes fogatot, add ide a kastélyodat és vedd érte 
a mi szegénységünket, Elég volt már neked a 
jó Hódból. Cseréljünk.

Eszeden vagy, édos uram ? fedozgetle Magda ; 
aztán kikiáltott a kis udvarra: ao garázdálkod- 
jutók gyorekekl Szörnyű, hogy milyen vásott oz 
a két fitt I

— llát miért nem fogadunk melléjük olyan 
tudós urfit, mint az uraság, aki nevelésre ka
pálná.

— Mert nincs benne módunk lelkem.
— Hisz ez az, ez az a nagy igazlalanság I
És kaján irigységgel követte a könnyen gör

dülő hlntót, a melyen az uraság robogott a szék
városba doktor űrért.

— Egy lovának a kantáréból három tinót 
is vohetnék; dünnyögött az elégedetlen ember.

Belevetette magát az abluknak háttal álló 
karosszékbe és u fejét az asztalrá fektetette kar
jára nyugtatva soká zsürtölödött úgy befelé.

R ••
Megnyílt a kis ajtó.
A Karapl uraság lépett be.
Csak kelten voltak a szobában; a kasznár 

meg az uraság.
— Mindig irigy szonvnol nózogotsz főiem, 

ón mog ti felétek. Mondok egyet, Búza Jánoé
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H )gy azonban lulujdonkópeni tárgyamnál 
maradjak hal ki kell jelentet o n, kogy a nagy 
nyilvános-ág elült a lapokban fölvetett jó köi- 
haunu eszmék fölött való egyszerű napirendre- 
térósl kárhozatosnak találom, különösen pedig 
nálunk ahol a lakosság oly különböző eloinekből 
•áll hogy asoknak együttműködésére még gon
dolni u alig lehet és ennélfogva mindenki min- 
daub m a községet vezető urak részéről várja a 
kezdő mmyezést Ha pedig ezen urak nem mozog
nak akkor nem mozog senki som.

U -ii'n! Tegyék kozákot szivükre és mond
juk meg őszintén: nem tarlj ik önök jénak, szük
ségesnek, a jövő nemzedék novuUoté<o érdekében 
kívánatosnak, az állami • különösen a felsőbb 
iskolát ?

Nem gondolják Önök azt hogy már a jóléti
ben h — hát még a jüvöbon ? — az emberiség 
már nem a lu'világon keresi a boldogságot, hanem 
itt a siralom völgyében akar boldogulni.

Nem gondolják önök azt hogy a mai gyér 
mekeknek jövőjét nem a katekizmus, zsoltárok 
mennyiségének hanem a tudásnak a praktikus 
ismeretek tudásának alapjára kell helyezni?

Nőm gondolják önök hogy a mai sanyarú 
▼iszonyok közölt az iskolástatás költségének a 
lehető legkisebbnek kell lenni? Es végül:

Nein gondolják önök hogy mindezen feltéte
leknek az állami iskola sokkal jobban meg tud 
felelni mint a felekezeti ? Ha őszinték akarnak 
lenni, neua hiszem, hogy mindezen kérdösekre 
'igennel ne feleljenek

Egy családapa

Szoczializmus Gödöllőn.
E hó Jt-án taltutták meg a Budapestről 

kiküldött szoczialista agitátorok a gödöllői kévés 
saámu hivekkol népgyülésüket.

A jelek után vagyis az ezen gyűlés alkal
mával sserzett tapasztalatokból Ítélve cons alál- 
nunk kell hogy a szoczializmus tanai nép.ink 
közölt is mindinkább hódítanak s egyre szaporo
dik azok száma kik az agitátorok társadalmi 
rendet felbontani akaró izgatásainak követőivé 
▼álnak.

Megnyugtató körülmény bogy a hívek tá
borába eddig egykét kivétellel leginkább azok sze
gődtek, kik a komoly s a munkásosztályban is po
ntozóit biztositó s tiszteletet érdemlő munkának 
sohasem voltak barátai s ez az, ami összehozza 
ezen az igazi szoeziulizmussal merőben ellen
kező tanon híveit.

Nem Ítélhetjük el eléggé a budapesti vezotők 
lelkiismeretlensógét hogy itt, hol békés munka
szerelő nép lakik és eddig háboritlanul élt hiva
tásának, az avatatlan 8 kevéshbé értelmes agitá
torok állal fdlremagyarázott dogmák hirdetésével 
zavarják meg lelki egyensúlyát.

Nincs könnyebb és elitélendőbb akczió an
nál, mini eddig hivatásának élő a körülmények 
adta viszonyokkal megbarátkozó elemek olyalén 
félrevezetése, mely az illetőknek jobb jövőt s 
könnyebb megélhetési feltételeket igér annélkül, 
hogy a reálitás csak némileg is támogatná ezen 
úgyszólván ábrándr.épeket.
_ ,Mert ax id.9 kivezényelt agitátorok hirdetnek 
földfelosztási agitálnak a papok ellen egy szóval: 
M mai társadalmi rend ellen.

Igazat adunk az oly irányú mozgalomnak 

cseréljünk sorsot, Költözzetek áfa kastélyba, én 
meg itt húzom meg magam enyéimmel a ti por
tátokon. r

Na hát ekkora bolond se járt még szaba
don. Es csak Búza János lenne meg nála is na
gyobb bolond, ha nem megy bele a cserébe.

ügy ment a dolog, olyan ogy-kettőre, akár 
a tündér mesékben, Még félig so járta meg napi 
útját az a legfényesebbik golyóbis odafenn és 
Búza János családjával egyetémben elfoglalta a 
kastélyt. *

A kasznár szinte hüledezett a gyönyörűség
től ; hogy hajlongott előtte a sok czifra szolga,

Drága köntösöket hozlak számukra. Az asz- 
alatt’"*  Ugy görnyed0zelt a 80k finom eledel

Másnap a reggelinél díszes pongyolában ült 
mellette a foUsógo, remek bársony zekécskékben 
a két kis fia.

A be^egságtól kezdetben nem vette észre 
ami pár nap múltán a szemébe tűnt, hogy az ö 
örök vidám feleségé most olyan szótlan, szomorú. 
A két kis fián is megakadt a tekintető olyan volt 
az ábrázatuk, mint a fehérített vászon.

Nem is a Magda formája volt az az agz- 
sz.d”y» de a Karapy nagyságos asszonyé, akinek 
mindig olyan az ábrázata, mint a falon függő 
festett kép. A két gyermek is mása volt az ura
ság csenevész fiainak,

Eleinlo csak hitegette magát Búza János, 
hogy ö azért mégis jó cserét tett. Do hova ha
marább könnye csordult a cserén.

Mindenkép titkolni akarta, de végre kitőrt 
belőle, ami a szivét folytogatla; 

czélozza, elismerjük azt is hogy e tekintetben 
ilt-olt a capilalizmus nem helyezkedik a méltá
nyosság alapjára sőt hatalmánál fogva zsarnoki 
hajlamokat is mutat: de nem akczeptálhatjuk az 
ezen irány megváltoztatására irányuló mozgalom
nak törekvéseknek azon formáját molyét a kikül
dött agitátorok szónoka jelölt meg legutóbb Gö
döllőn tartott népgyülésükön.

Más utakon kell e tekintetben érdekük meg
védése végolt a küzdelmet felvenniük hogy a 
mu'atkozó méltánytalanság inogszünlettessék. Oly 
irányban s olyan eszközükkel melyet az egész 
társadalom reálisnak fogadlibt o', ebből kiindulva 
támogatását sem fogja megvonni1

De ugyan hol van az olyan komolyan gon
dolkozó elme, mely a gyűlésen avatatlan tényezők 
által hirdetett elveket elfogadhatónak igaznak s 
keroszlülvihetőnek ítélné meg. általános társadalmi 
revoluezió nélkül, hol van az az ember, ki meg 
no botránkoZnék azon, hogy vallás ellenes izga
tások által az eddig vallásának híven éló polgá
rok lelki világa mételyeztetik meg.

Ilyen eszközökkel megindított küzdelemnek, 
mig a józanság üli uralkodó hatalmát az emberi 
gondolatvilágon; nsm lesznek minálunk pártfogói, 

Tessok a helyes útra térni, az eredményes 
küzdelem hatása egy táborba szólítja azon té
nyezőket, kik az igazságnak barátai.

Az igazságot egy ideig homályosítani lehet, 
do eltakarni soha.

Nőm czélunk, az újkori szoczializmus esz
méinek igazságait elvitatni, elismorjük, hogy az 
igazi sxocziálizmusó a jövő, de csak a valódi 
szocziálizmusé, moly igazságosságon alapszik.

Bizonyithalnok is érvekkel felhozott állítá
sunkat, azonban nem ukarjuk csikkünk keretét 
tágítani, mert egyedüli czélunk most csak az volt 
hogy az itteni gyűlésen tapasztalt ferdesógeket 
ostorozzuk.

Tudomással kell, hogy bírjanak, ha a kikül
döttek nem is, legalább a központi vezetők arról, 
hogy az országgyűlési pártok legtöbbje tanácsko
zásokat folytat ua ö tanaik azon részének mely 
általános fontosságú programmba vétóié iránt.

Annak alkalmas időben a törvényhozás ut
ján való megvalósítása iránt hivatásos tényezők 
veszik fel tehát a küzdelmet. Nincs szükség arra, 
hogy itt illetéktelen egyének elkeseredést, elége
detlenséget szítsanak, annál kevésbbé mert tudás 
értelmiség hiányában a méltányos középút meg
választására képtelenek.

Bízzanak tehát az eddig talán méltánytalan 
elbánásban részesülök ügyük igazságos elintézésé
len. mórt most arra igazán hivatott országos po
litikai pártos vették kezükbo ügyüket, mert ezen 
eszméknek a kor haladásával a közludalba kell 
átmenniük, mely után törvényhozásunk lesz a 
megvalósító szerepre egyedül hívatva.

A gödöllői járda ügy.
Gödöllő több rendbeli tengeri kígyói közül 

fel fel bukkan néha egy-egy itt is, ott is. Egyik 
ilyen tengeri kígyó a gödöllöi járd*  ügye, melyei 
fellebbezések folvtán októberi évnegyede, rendes 
közgyűlésén foglalkozott Pest vármegyo közig, 
bizottsága,

A járda ügyet magát volt alkalmunk már 
_bövsbbrn ismertetni, az alábbiakban szó szerint

— Jaj de szerenesetlen vagyok.
Pedig még aztán következett * rossza: Egy 

napon arra ébredt, hogy meghalt az egyik fia-
Most aztán kétségbeesett zokogással ordí

totta ;
— Jaj de megcsalódtam a cserén I Jaj de 

boldog voltam és jaj de boldogtalanná lettem I t 
Kincsekért odaadtam a boldogságomat, jaj de 
megcsalódtam I

Miért sir édes apjukom? éoredjen 
már föl,

Búza János fölnyltotta szemeit. Mellette állt 
az angyalarezu, aranyszívű felesege. az ö örök 
vidám mosolyával, 0 maga benne ült a bőr ka- 
rosszékben. A nyitott ajtó előtt a két fia han- 
ezurozott, Ugy ki volt pirulva mind a kettő, mint 
a pünkösdi rózsa.

— Mit álmodtál, édes apa?
• Hát álom volt?

Magda asszony oda szólt a két vihánezoló 
fiúhoz,

— Ne lármázzatok, gyerekek; most mondta 
a Gyurka hetes, hogy haldoklik az uraságék kis 
betege.

Buza_ János lássanként eszmélt föl. Magához 
ölelte az ö jó feleségét, Hálaadó tekintettel né
zett az ég felé meg a két égészséges porontyára, 

Hál bizony nem cserélnék azokkal oduál! 
De szegény ia némely gazdag ember.

Kövér Ilma. 

közöljük a vármegye határozatát, mely világot
1 vet nz ügy jelenlegi stádiumára:

Pest-Pilis-Solt-Kiskun-vármegyo kösönségé- 
■ nnk Budapesten 1903 évi október hó 18-án tar

tott rendes évnegyedes bizottsági közgyűlésén. 
37271. kig. 1908.

Olvastatott a kir.5 államépilészeti hivatal 
jelentéso. Gödöllö községben építendő járdák:*  
vonatkozó képviselőtestületi határozatok, valamint 
u megkötött szerződés és az azok ellen beadott 
fellebbezésekre vonatkozólag

Határozat.
A kir. államepitészoti hivatal véleményét 

elfogadjuk és Gödőliő község képviselőtestületének 
f. évi julius hó 15-én 78|kgy. sz. a. hozott hatá
rozatát a fellebbezések elutasításával jóváhagyjuk, 
ellenben a f. évi augusztus hó 13-án 88| kgy. szi 
a hozott azon határozatát, melyben az előbb, 
határozatával ollenkezöleg a korláti bazaltbány*  
részvénytársasággal megkötött szerződést jóvá
hagyta egész terjedelmében megsemmlsitjflk és * 
szerződést jóvá nem hagyjuk

Ez okból utasítjuk a képviselőtestületet hogy 
vagy egészen uj versenytárgyalást tartson, vagy 
pedig ha azt költségkímélés szempontjából tenni 
nőm akarja ugy a 78|kgy számú határozatunknak 
megfelelöleg, e versenytárgyaláson rósztvettösszes 
vállalkozókkal folytasson tárgyalást az iránt, hogy 
mily módozatok mellett volnának hajlandók a 
burkolási munkát 150000 koron*  költség összeg 
keretén belül elvégezni, és ezen tárgyalásról 

jegyzőkönyvet vegyenok fel.
Amennyiben pedig uj vorsenylárgyalás hir- 

dettelnék ez esetben az árlejtési hirdetményben 
kiteendó lesz hogy csakis az oly ajánlatok fognak 
figyelembe vótetftl, mely szerint a tervezett munka 
150000 koronáért létesíthető és kikötendő lösz az 
is. ho-y a burkolat fenntartására nézve Is ajánlat 
lesz teendő.
... . Minthogy pedig a képviselőtestület kebelből 
kiküldőit követő hisottság túllépte hatáskörét akksr- 
midin nem a 83kgy ssámu képvisélőles'ülsti hatá
rol at értelmeién — valamennyi ajánlat tevővel 
hanem csak a korláti hasalt kőbánya réssvénytár- 
sasággal lépett ősssekőttetésbe es okból as 1901 ív 
ben I5S9 kyy ss alatt hosott határosatunk assn ré 
isit a mely egy végrehajtó bisottság kiküldéséi ren 
deli el esennel hatályon kívül helyettük és utasítjuk 
a képviselőtestületet hogy esentul ugy as esetleg meg
tartandó árlejtést valamint as őssses ajánlattevőkkel 
teendő egyeskedést mindig a plenumban a kir dl- 
lamépilésseti hivatal kiküldöttének kösbejö'tte mellett 
as egéts képviselő.estidet foganatosítsa.

Jóvá volt hagyandó a képviselőtestület azon 
határozata, a melyben az összes ajánlatokat 
visszautasították mert ehhez a községnek a külön 
árlejtési feltételek 12-ik pontja értelmében jog*  
volt viszont meg volt semmisítendő a megkötött 
szerződést elfogadó 83|kgy sz határozat azért 
mert ezen szerződés nem a 78kgy számú hatá
rozatban foglaltak szerint köttetett meg.

Miről az összos iratoknak kiadasa mellett a 
gödöllöi járás főszolgabíróját a község valamint 
az összes érdekeltek és felebbezők értesítése vé
gett azon megjegyzés mellett rendeljük értesíteni 
hogy ezen határozat ellen a kézbesítéstől számi 
tolt 15 nap alatt a m kir Belügyminiszter úrhoz 
felebbozni lehet. A kézbesítéseket igazoló vélivek 
a vármegyo alispánjához lesznek bemutatandók 
Végre ezen határozatunkat tudomásvétel végett * 
kir államépilészeti hivatalnak kiadni rendeljük.

Jegyzotte és kiadta Kemény s k tb főjegyző
Nőm füzünk kommentárt ezen határozathoz 

csupán azt konstatáljuk hogy az a jól szervezett 
u. n. kő párt teljes vereségét jelenti a mig egy
részről hivatva van arra, hogy az ügyet most már 
a helyes mederbe terelje addig másrészről egy uj 
árlejtés megtartása által módot nyújt a község
nek a békés kibontakozásra s arra, hogy higgadt 
megfontolás tárgyává tévén azt, most már köz
megelégedésre igyekezzen megoldani(

Különben a vármegyo határozat*  még nem 
jogerős s az ellen mint értesülünk, — többen 
óhajtanak mind két részről felebbezni. A kő párt 
érdemben, az aszfalt pórt pedig formai okokból 
s így nz iigy valószínűleg még mielőtt * község
házán döntésre kerülne á sor — a belügyminisz
tériumhoz fog felmenni, s csak azután remélhe
tünk érdemleges intézkedést a kivitel kérdésében 
„„ Z H.1

Bentlklvüll közgyíi és. Gödöllő község képvi 
selö testületé f hó 28-án délután 8 órakor a 
községháza tanács termében réndkivüli közgyűlést 
l’1-'. "ló!ynek tárgysorozata * következő ; 1. Az 
1904. évi költségvetés I fokú tárgyalása, 2. Az 
181)0 évi I t ez 47§-a alapján a községi közutak 
hálózatának megállapítása. 3. Post-l'ilis-Solt-Kis- 
kun vármegye közönségének Budapesten 1908. 
évi októbor hó 13-án turtolt rendes évnegyedes 
közgyűlésén a gödöllöi járdákra vonatkozó hatá- 
rozatvkra s a megkötött szerződésre és az azok 
ellen beadott felebbezcsekre jjű; jJJJJ szám al-
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nem

•a- 
meg-

latt hozott határozat kihirdetése, 4. A törvénybe 
tósAg területén Átvonuló közutak átkelési szaka 
szai után az egyel községek Által fizetendő 
hozzájárulási összeg megalapításé iránti 4265'1903 
véghatározat kihirdetése,

Utczal csendélet Vasárnap este 9 órakor 
irtózatos lárma verte fel álmukból Hévizgyörkön 
a fö utcza lakosait. Hat ifjú, névszerint Kurdi 
András. Sápi Pál.Berán Márton, ifj. Barzsik András 
Harányi Mihály és Kovács József vottek lovagias 
elégtétolt Férceik Pál pajtásukon véresre vervén 
azt. Az eset a kir. ügyészségnél feljelentetett.

Nagy tűzvész Rákoskeresztúron Kedden e ho 
20 A n nagy tűzvész dühöngött Rákoskeresztúron 
Hruska Pál özv Túrosán Jánosné Molnár János 
egy tető alatt volt házai, égtek le. Tönkre ment 
még az oltási mttvelotek alkalmával Bartosik Jó 
zsef Genák János Pupek Mihály szomszédos há 
zainak a tetőzete is A tűz este 6 órakor kelet 
kezelt e éjfélig tartott daczára a csöndes időnek 
és a rákoskeresztúri önkéntes tűzoltók lelkes 
munkájának amelyel az oltási miivelotaket végez 
ték amiben különben a rákoscsnbai tűzoltók is se 
gédkeztek nekik Azonba í önfeláldozó munkájuk 
meg volt nehezítve amennyiben viz közelében 
nem volt a rákoskeresztúri polgárság pedig elég 
gé meg nem róható indolencziával és nem törő 
dömséggel csak a néző szerepére vállalkozott és 
sem vizet nem hordott, sem az oltásnál 
segédkezett

Uj ügyvéd Gödöllőn. Dr. Orbay Dénes ügy
véd irodáját Gödöllőn, (Kossuth Lajos-utcza, za 
iát ház a kir. járásbírósággal szemben) — ;
nyitotta. — Az uj ügyvéd a kilenczedik gyakorló 
ügyvéde Gödöllőnek.

Népgyülét. Vasárnap — e hó 18-án d. u, 
8 órakor a gödöllői építő munkások népgyülést 
tartottak a Petőfi téren, melyen Bpestről Péczel- 
röl Rákoskeresztúrról, s a környékbeli községek 
bői is többen részt vettek. A népgyülés szónoka 
a budapesti orsz. szocziáldemokrata párt egy 
kiküldöttje volt aki hatásos beszédben világította 
meg a három pontból álló tárgysorozatot. (Az 
általános titkos választójog, a három évet kiszol
gált katonák hazabocsátása és a sajté) közbe 
közbe fölhasználta az alkalmat a nemzetközi szó 
ezializmus tanai fejtegetésére. Beszéde e ré 
szét szívesen elengedte volna a nem nagy számú 
halgatóság.

A pénzealevélhordó merénylője ? A csendőrök 
e hé 21 én este a fővárosi rendőrség megkérésé 
sére — hová névtelen levélben figyelmeztetés 
érkezett — Gödöllőn a parczellákon elfogták Nagy 
Sándor szélhámost, a ki hamis aranygyűrűkkel 
csapta be a hiszékeny embereket. A letartóztatott 
szélhámos • hó 22-én kisértetett be u szolgabi- 
róság által a budapesti gyűjtő fogházba. Ügyét 
különös vigyázattal kezeli a rendőrség, mert Nagy 
szcmélyleirása teljesen megogyezik Boda István 
pénzoslevélhordó merénylőjéről adott személylel- 
rással. Ezenkívül még az is gyanús, hogy csak a 
merénylet napja óta lakott Gödöllőn és feltűnően 
költekezett. Nagyot most szembesíteni fogják 
Bodával és azon vaskereskadő segéddol, ki a 
Makó ezég üllői úti üzletében a gyilkosságnál 
hassnált baltat eludta.

Deák Ferencz emléke Lélekemelő szép ünnep 
kérőiében rótta le kegyelete adóját Pestvármegye 
Deák Ferencz emlékének f hó 12én Az ünnep 
délelőtt 10 órakor hálaadó istentisztelettel kezdő
dött a belvárosi föplébánia templomban melyet 
erre az alkalomra lobogókkal és dísznövényekkel 
díszítettek A főhajóban megyei huszárok állottak 
diszőrséget. A szentély padsoraiban ültek fényes 
diszmagyarban Beniczky Ferencz föi.nán, Bemczki 
Lajos alispán Fazekas Gusztáv főjegyző, Dalmady 
Győző árvaszéki ülnök, Keglevich Gábor és Te eki 
József grófok, a vármegye tisztviselőit és a tör
vényhatóság bizottság tagjai A székesfőváros 
képviseletében megjelentek; Halmos János pol
gármester Almády Géza és Bérczy István tanács
nokok Preyer Hugi Wodianer Hugó és Szabó 
József bizottsági tagok Az ünnepi misét Jung 
János váczi segédpüspök czelebrálta CsAtolszky 
József czimzetos püspök líirner Károly bel’*™ 31 
apátplébános és több egyházi dignitárius segéd
letével. Istentisztolet alatt az opera énekkara és 
a templomi zenekar Gounod nagymiséjél adta <M 
Szautner Zsigmónd karnagy vezetése mellett. 
Végül az énnekkar a magyar himnuszt éneke té. 
Mise után a gyülekezet a vármegyeház díszter
mébe vonult, ahol 11 érakor megko <1 ődö az 
ünnepi díszközgyűlés. A díszközgyűlés Bomczky 
Ferencz főispán nyitotta meg. Az alkalmi besze det Fazekas 'ágos/föjégyző mond otta mely után 
Teleki József gróf indítványozta, hon « bo.zö

bÍZOillSa' 
tagint kivonultak a temetőbe sn Deáa mauzóleum 
belsejében a főispán letette a vármegye koszorujt t

Verekedő testvérek Túrán e hó 18án va 
sárnap nagy pörpatvart és véres verekedést rög 
tönöztek Tóth János ós teztvéröccse Péter. A 
küzd téren Tóth János maradt mint sobesült ki 
miután súlyosabb természetű sebeket kapott öcs 
csénél feljelentette azt a büntető járásbíróságnál 
Gödöllőn.

Közeledik a tél Máshol ily hővezetés után 
az idő járásról szokott tárgyalni a napi riport 
élelmes gyűjtője mim Így Gödö lön Rt a gyakori 
kisebb lopások jelzik a té'í hideg időszak a a téli 
nyomor kezdetet Az elmúlt bélen is négy helyeu 
követtek el betörést ós kiesebb baromfi lopásokat 
és pedig professzionátus csirke fogóra vnl’ó 
tlgyességgol úgy hogy a csendörség mai napig 
som tudta kideriteni, hogy ki hát a tolvaj Igr 
Zsidó Jézsefnénél szombaton loptak el a tyúkól 
ból 4 tyúkot hétfőn pedig a központi belső 
majorbeli kovácsok és molnárok tyúkjait hányták 
zsákba szám szerint vagy 35 darabot Az ügyes 
tolvajok kézrekeritése iránt a nyomozás folyik

Téli felolvasások. A gödöllői polgári kör 
választmánya e hó 18-án tartott ülésében elhatá 
rozta, hogy a mait év telén minden hó utolsó 
vasárnapján rendezett felolvasó estélyeit ezen a 
télen is meg fogja tartani. As első ilyen felolvasó 
estély november 29 én lesz.

Ellopott méhek. Közéledik a tél. s úgy lát
szik a tolrajlások megint napi renden lesznek 
Aszódon a múlt héten csütörtökön éjjel Krnkó 
József gyönyörű méhesét ismeretlen tettesek meg
lopták. Mintegy 16 kast és két métermázsa mézet 
vittek magukkal. A lopott kasok kocsin lettek el- 
szálitva. A kár körülbelül 400 korona. A tette
seket még nem sikerült kipuhatolni.

Össziférhetlénségi bejelentél Dr. Fehér 
Márton összeférhetlenségi bejelentést tett a kép
viselőházhoz Wolfner Tivadar gödöllói országgyű
lési képviselő ellen, de a bizottság azt nőm tár- 
gyalta mert alakilag nem ülőit meg a követel
ményeknek. Dr. Fehér Márton és társai most 
újabb bejelentést tettek Wolfner Tivadar ellen 
s mandátumát azon a címen kérik megsemmisí
teni, hogy Wolfner Tivadar tagj i a Wolfner Gyula 
és társai ezégnok, amely szerződéses viszonyban 
áll a honvédelmi kormányai. A bejelentők Újpest 
község elöljáróságának kihallgatását kérik az 
összeférbetlenség igazolására.

A szerencse árjában. A szerencse hullámzása hason
lít a patak áldásthosó folyásábez. mely ellátja a part
mentét a létfentartáshoz •zükeégos ólotnedvvel. A szo- 
encse folyam is szerencsét hoz azoknak, akik a szerencse 
partján váriák az áldásthozé vagyont. Ceak ki kell ven
nünk hálónkat és idővel beleakad a szoroncse hnlláaanl 
között a létfentartáshoz szükséges kincs, melyre mind
nyájan vágyakozunk Az osztálysorsjáték minden egyes 
búzása Ilyen hullámzást mutat, mert bármely húzásnál 
•ok és Igen nagz nyereményt juttat a játék folyása a 
rzerencsés nyerőknek. Csak kitartással kell várakoznunk 
mig a szerencsét a hálóval kiemelhetjük • akkor éppen 
oly örömmel élvezhetjük a nagy nyereményeket, mint 
azok a szerencsés játszók, akik rövid 6 hónap alatt a 
600.000 koronás nagy jutalmat, a 100.000. 90.010, 60.000. 
50.000, 30.000 és több nagy nyereményt nyertek Törők 
A. és Tsa bankházában, Budapest, Teréz-körut 46 v. 
szám alatt. Á 8 jrsjegyvásárló közönség bizalommal há- 
sarolhatja a sorsjegyeket e szerencsés bankházban.

Az Osztálysorsjáték véghuzása alkalmával 
á 602.000 korona nyeremény és díj az előnyösen 
ismert Beifeld József bankháza’(Budapest, Károly 
körút 1) állal nyolez nyolezadban eladott 36(37 
számú sorsjegyre esett. Örvendetes, hogy mind a 
8 sorsjegyet szegény munkások vásárolták, kik 
most egyszerre gazdag emberek leltek. I. osztályú 
sorsjegyek ezen szerencsés főelárusitónál már 
most kaphatók.

NY1LT-TER.‘)
Rendőrség újjá szervezése.
Tisztelt olvasó közönség I Olvasták (?) a 

G. H. legutóbbi számában közé telt rendőrség 
újjá szervezését mslyböl egy szó sem felel meg

.. r. t»metkezi«i vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.
"Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett dioFabal 

kiaebb-nagyobb méretben. Szemfüdöl.k, virágok, szalagok, sirkoworuk, *ta«Byert^ 
Ssnbabelmzáeok, ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenruhában, a gjánakoasi 
mellett fáklvával, — nyitott halottaskocsi vagy díszesebb uvegkocsi, akár vidékre 

‘ js, minden felszereléssel elfogailtatik.

a valóságnak, melyről a község elöljáróság mit 
sem tud de nem is akar mert meg van róla 
győződve, hogy azzal som ön magának sem a 
köziégnek semmi hasznot nem szerezne, mert a 
külömbség előreláthatólag annyi fenne, mint az 
egy forint ós kél körönt közöli; hogy a nevük 
külömbözik, de az érlék egyforma. — No de nem 
is azért roll az kiírva. mintha arra léiyleg szük
ség lenne csak épen hogy a lapjába több olvasni 
való legyen külömben ha szó volna rólu, az sem 
volna csoda a rnui sióra haladott korhűn, mikor 
egy fővárosi nyu^annazott rendőrtiszt ajánlkozik 
azon fényes állasra, u melyet ina egy forint 
havi fizetésű rendőr altiszt betölt; es hogy miért 
van uz a nagy kenyér irigység n inni időkben, 
azért, mert sok oly ember akad, a ki az élet 
módot ürge módra folytatja. Az ürge is tavaszszal 
mikor már ogósz télen jóhelyen a jukba meg
unja, vágyakozik ki a szép napra. Igen, de még 
kint korosét talál melyei az ő gyomra vágyát ki
elégíthesse és addig keres, mig az elhagyott lyu
kat messzire elhagyja és eltéveszti vagy a szól 
betömi utána homokkal s igy löbbó azon helyre 
vissza nem talál ós az idő alatt jön egy borulás, 
melyből sűrűn hull as esső a fejére ós akkor hogy 
az életét fentarthassa, ha máshová be nem jut
hat hamaroian talál ogy egér jukat, persze ar. 
neki igen szűk, de nem törődik vele, csak a féjét 
bedughassa, akkor már az övé u hatalom 1 Addig 
bújik, addig kapar, mig a szegény egeret a rég 
megszerzett ós szokott holyóröl ki nőin túrja. — 
De különben is Ismeri már mindenki azt az igaz 
példabeszedet, hogy adj a tótnak szállást kiver a 
házadból I Gáspár András s. k.
•) E rovatban közlőitekért nem vállal f elelöiBÓget * szerk. 
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Árverési hirdetmény kivonata.
A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Magyar törlesz
tési Bank mint szövetkezet bpeali ezóg végrehaj
tatnak Dene Gyuléné szül. Bohr Anna végre
hajtást szenvedő elleni 8000 kor. tőke követolés 
és jár iránti végrehajtási ügyébén a pestvidéki 
kir. törvényszék a gödöllői kir, járás bíróság terü
letén lévő Rákos-Szentmihály községben fekvő, 
a csömör puszta szen.mihályi 2444 sz. beletbeu 
Dene Gyuláné szül, Rohr Anna nevén álló A f 
1 sorsz. 3510—3617 brsz. ingatlanra 100 korona,

28
a 2 sorsz. 3610—3517 hrsz. ingatlanra 10O kor.

10
a 8 sorsi. Baio-3517 |irgz. ingatlanra 124 ko-

80
róna, a 4 sorsi. 8510—8617 hrsi. Ingatlanra 124

87
korona, az 5 sorsz. 3510—8517 hrsi. ingatlanr

88
és az azon épüli de tkvilug még fel nem tünte
tett. házra 9'üü korona ozennel megállapított ki- 
kinitjui árban elrendelte, és hogy a fennebb meg
jelölt ingatlanok az 1903 évi november 
hó 7-i k napján d. o. 10 órakor Rákos- 
Szentmihály községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megái lapított kikiáltási áron álul is 
oladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 százalékát készpénzben vagy az 1881 
IX t-cz42§ ábnn jelzett árfolyammal számított és az 
1881 évi november hó 1-én 8383 az. n. kell igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijeiölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldőit kezéhez letonni 
avagy as lk-81 LX. t. ez. 170 fa értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elb«lyoséaóről 
kiállított szabályszerű elismervényt Atszolgállatni.

Gödöllőn, 1903 évi auguízttis hó 3-án a 
kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

Lukácey, kir. alj. bíró
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Vadászoknak nélkülözhetetlen

Pénzt, 
sok pénzt, 

havonként 100 
koronáig kcrcchc 
mindenki tisstcui 
fpeesen min den sxak 
ismeret uálköl 

Küldje be eilmét 
975 jelige alatt a ki 
vetkező czlmre ; Ar. 

noReon-Abtellunf 
doe ,,Merkúr11 Mcr. 
helm, Meerfeldetr.

Med. dr Traub Jóuf 
gyomor por a a

Amerika
Elindulás Havreből 

minden ir.ombaton Me
netjegyek a

Francaié llnlo által 
Jó ás gyors ntaaás Ki 
tűnő ellátás, beleértve 
bor és liqeur. Közelebbi 
értesítést ingyen ésbér- 
mentvo nyújt a 
Franczla llnle. Wien, 
IV. Woyringergnsse 8.

st.rj gyte.
sz. í ’Sjsfyro

í
í

kiváló szerencse Töröknell
p' e 1 ü I rn u 1 h a 11 a n ü 1

be ivel fő t tiiliVik'iH1. n ttzerenrs**. Rövid idő aluli 12 millió korona nyereménynél többet 
fizeti.rí' n ívelne ült ve öinl nek ; csuk a legutóbbi 5 hóm pban n

3 legnagyobb nyereményt és pedig:
u 605 000 koronás nagy jutalmul uz 67080. sz. 
a 100.009 kormim főiveroménvt á ' 
n 99 000 koraim fönyeretnó yt a .09780. sz. .ur&jögv ro 

é ez-1 nn k'vtt. nv rgvöbb fok nnry nyereményt.
Aj Vlju\ hhi I? g. , hogy * világ hgeeéMuaal-b osztályú'ríj V. ká a.i segyen róezt. 

A mó l köv magy. ir. x ab i(Ulinazotl 13 o fá Twrajátékban újból

110.000 SG.sjsgyre 55.000 pfai^Mény
jut • sv '•ám »gy hatni ".-s öweget.

0 3 millió 459.000 koronát 
sorsolnak, ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

További 1 jutalom 000*000,  1 nyeremény 400*000,
Iá 300*000*  2 a 100*000*
■- ■ ‘>.eoo-1 a e'o-ooo 2 á oo.ooo, i & 50.000,
1 a -W.(iAá>O. sa 30*000. 3 á35*000, 8a 80*000,
8 a 1 5*000,  36 á 10.000 korona és még sok egyéb; 
összesen 55.000 nyeremény és jutalom 14,450*000  
korona összegben.

• tér. z rii arai:
’> eredeti sors.egy fr- 75 v. gy kor. 1.50; ’j. eredeti sorsjegy írt. 1.50 vagy kor 3 

,. ,. . 8 „ „ «— *1*  „ „ „6— „ „12 

A sor' e.yuke’ utánvétté vagy az összog előzetes beküldése ellenében küldjük. 
Iti,étái, s tervezetet díjtalanul, Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk

¥. é. november hó 2-ig
bizalommal h xxátik b> ükh.i i

TÖRÖK A. Es Ta
B A A > > • ■ A ki1 • I '-í-k H E >iL 

M: z.'inl; legnagyobb csztálysorsjáték üzlete 
Eőfiriu lünk osztálysorsjáti k üzletei: 

Központ : Terézkőrut 46 a l.fiók Váoai-körut 4ja.
TT. fiók: Múzeum kőrút Illa III, fiók; Er»3ébat■ kőrut 54ja. 

R.n.i.ío ■»*«'  Ti") KÖK A ÉS ’FÁNSA bankháza Budapest
ü tLt.wim e............................ 1 oszt. in. kir. szab oszlálysorsjálék eredeti sorsjegyet

A híva a.oi l rvcr.el'.ol együ’l küldeni
( ulá .v telezni károm )

korona ö aszegbou ( postautalvánnyal küldöm ) A nem tetsző törlendő.
( msllókclom bankjegyekben (bélyegekben)

Megfojt er az átkozott 
köhtgdel

'a
ÉLJEN IKöhögés, rekedtség és clnyálkísoilás tikit gyors és biztos listásunk

Eggar mallpasziillai, 
az étvágyat nem rontják is kitűnő ízűek

Dob..« I kor. és 2 korona. l'HÓHAIIOHOZ 50 F’II.I.flU, 
Fő- és szótküidósi raktár:

Xnclor“ gyógyszertár 
Budapest, VI. Viozl körút 17 szám.

Gödöllő: Szantmiklósoy Béla.
i Alberti: Langliof Gyula.
* Atzód: Sárkány László. Egger me'paeztllla 

csakhamar meggyógyított

ffi. •»

I

®*<  *<€>•  C*  >*  *s ►*  -K>*  -<4*

Is

I
I
I

^S^íricin I 

o'K’ílYoy megfúsgd/oa A 4 
kipróbálva. {

•r.é3 ?Z" #mber- ‘ö'önféle gyomor é> • 
hé,bajok miatt szigorú diétára utasittatott a V 

1 i' k ,,,ek’l'oseritotto A dr. Traubfuéla ‘ 
aaatrioin gyomorporának használata után 
•zéu diéta betartása már rövid idő után 
*‘í J'f‘‘*,n fólöslegos. Betegok, kik erejüket du 
ápli.ltinzás folytán nyorhetik vissza, ast » 
8aítrl?’" l",sp’Ala|á',a| tökéletesen elérhetik A 

Sastr cin hathatós szer a Kör bajokná i 
v má"’ g(7n7eöT'bÖfÖgíS' osil<,,rli3- ÍTorcO' T 
l fájá , hányás, görcsök, undorodás és s:4 ’ 
¥ [ön‘dé:"1| ’ föfáJási,A1 könnyítés folytán röfcl 
» ion *»  huzamosabb használatnál krónikus 

gyamor- és bélbajok ellen biztosan hat a 
á" ÍMtrIHn8 mi'ld’1n ’zoraek ell»n állottak.
* “a* ’fic!" nem hashajtó szer, azért a 
zékelést tökéletesen szabályozza. Bővebbel 

pr«speklu-ok által Orvoa uruknak intvén 
minta Kapható a legtöbb gyógyszertárban. 
Föl aktár: Salvator gyógyszertár, Pozsony. 

nJ"ÍThÍÖI *‘egb!UÓ drogmslu üzletekben. 
Nf .y doiioz 3 kor. Kis doboz 2 korona 

Bérmertve 20, ajánlva 46 fillérrel drágább.

?
*

?
I
í
I
i

0- ♦

a moct megjelent
Vadászmesterség könyve. 

(Szukvadásr. a gyakorlatban ) 
Irta: Lakatos Károly.

Nagy 8 -rétü alak, 544 oldal, feátömüvészak é« 
tudósok számos rajzaival.

V nú»'z“ hT-u' ,élb»rl‘«“»ben 16 korona,

 konyvkerockcdcco SZEGEDEN

Ea jókarban lévő zongora és bútorok jutá
nyos áron eladók. Czini: Király-u. 81.

Unhinnkrtn «KT igen jóforgalmu ssatáes
HalVailDall ’’z'V?61;;86’ iniatt •lad‘-Tudakozódni lehet a sxerkess- 

tötégnál.

FZ| >í Icrpsia. A ki éjiilás, górMÍk i. aül Uy.n 
snwwwmw^J'lvilúntalniidilun m.it.4, kér- 
lou bros.nrl arrilTlligyi'úSS liárlnenlv. kaplitk. a kaM( y 

gy.iynertár útján ' |8chwaa.nApeihtka Frukfart a. Hé

A^nltiilnflirnl En métermázsa príma mn-
Ílídítlliuluíui kulatura 16 koronáért eladó 

Bővebbet lapunk kiudóhivatnla


