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Fél évre 4 „ Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmcntctlcn leveleket nem fogadunk cl.
Kéziratok nem adatnak vissza.
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GO fiiér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

Arúczikkek kelendősége.
Aszód iparos és kereskedő népe 

évek óta panaszkodik, hogy üzlete 
pang. Iparunk és kereskedelmünk fel
lendítésén fáradozunk évtizedek óta s 
bárha nem eredmény nélkül, mégis 
sok még e téren a tanulni valónk.

Azok közül a kérdések közül, 
melyek a czél elérésére szükséges 
eszközökre vonatkoznak, nem utolsó, 
sőt mondhatjuk, nagyon fontos helyet 
foglal el az a kérdés, miképen szerez
zünk árucikkeinknek kelendőséget.

Milliószámra adnak el mostaná
ban évenkint olyan czikkeket, miket 
ezelőtt nem is ismertek. Feltalálnak 
egy czikket, mely jobb és olcsóbb, 
mint az, mely előbb ugyanannak a 
czélnak szolgált, vagy feltalálnak oly 
czikket, mely szükségletet elégít ki és 
eddig egyáltalán nem volt ismeretes. 
S mégis úgy a feltalálónak, mint az 
előállítónak le kellene mondani arról 
a méltó jutalomról, mely valamely 
hasznos dolog alkotásával jár, ha nem 
sikerül felkelteni a szükségletet s az 
uj czikknek kelendőséget szerezni.

Senkisem hivatottabb uj kelendő- 
ségi piaczokat szerezni, mint a ke

reskedő s mig az egyik oldalon látjuk, 
hogy kereskedők, kik e hivatásuknak 
teljesen megfelelnek, tevékenységűkért 
a közvetítés révén bő jutalmat arat
nak, másrészt egész sereg olyan ke
reskedőt láthatunk, kik tevékenységük 
e fontos ágának semmi figyelmet se 
szentelnek s folyton panaszkodnak, 
hogy az üzlet pang.

Azokat a kereskedőket értjük ez 
alatt, a kik tekintet nélkül a tényleges 
szükségletre és figyelem nélkül arra, 
vájjon azok az áruk, melyekkel keres
kedni szándékoznak, bőségesen és tel
jesen megfelelő módon mások által 
adatnak el, üzletet nyitnak s úgy vélik, 
hogy eleget tettek, ha valamely á.ú- 
czikket, melyet kiválasztottak, vagy vé
letlenül kínáltak nekik, egyszerűen 
raktárra veszik, anélkül, hogy ez áru 
kelendőségéről is gondoskodnának.

Mennyire távol állanak ezek a 
kereskedők feladatuk teljes és helyes 
megoldásától, mutassák néhány oly 
előállító példái, kik újonnan feltalált 
czikkeket készítenek s kiknek tényleg 
sikerült, uj vagy kevéssé ismert árú- 
czikkeknek óriási kelendőséget sze
rezni. —

Itt vannak például az erősítő és 

frissítő szerek gyártói, kiknek létezé
séről nehány év előtt még senkinek 
tudomása nem volt. Tekintsük csak 
azokat a rengeteg összegeket, melye
ket hirdetésekre és falragaszokra for
dítanak, — a számtalan orvosi véle
ményék is bizonyítják, mennyi fáradt
ságot, találékonyságot és pénzt kellett 
áldozni, mig mérvadó személyeket a 
készítmények megvizsgálására és al
kalmaztatására bírtak. Ezernyi eladási 
hely, gyógytárakban és drogériákban, 
többnyire elősegítik felkelteni a kö
zönség figyelmét. Röpiratok, orvosok
hoz, kórházakhoz, szanatóriumokhoz 
intézett szó- és Írásbeli ajánlatok az 
erősítő és frissítő szerek részére, híve
ket és vevőket szereznek e köröknek. 
Száz meg száz kereskedelmi utazó 
nap-nap után fáradozik, hogy egyezikk 
részére újabb elárusítókat keressenek. 
Mindenütt díjtalanul osztogatnak min
tákat, hogy bárki önmaga győződhes
sék meg e szerek jó hatásáról. Ügye
sen szerkesztett brossürák és prospek
tusok millió példányban terjesztetnek 
s mindez oly czélból, hogy oly czikk
nek szerezzél k kelendőséget, melyből 
az egyes vevő alig néhány fillér értékű 
mennyiséget vásárol.

TAKCZA.
A rózsacsokor.

— irta: Bogoss Béla. —
Szendehelyi Boriska, kinek a közügyek 

terén is kiváló, tekintélyes és vagyonos föld
bír, okos az atyja, ez a szeretetreméltó teremtés 
szüleinek szemefénye, kedvencze lett, mióta 
három idősb nővére a boldog házasság biztos 
kikötőjébe jutott.

A gyönyörű szőke leánynak, bár még 
a tizenhatodik életévét sem töltötte be, haj
ladozó tt magas, karcsú termete, mint a 
gyönge nádszál, tiszta csillagos menybolto- 
zút tükröződött égszínkék szemeiben ; s igé- 
zetesen hatott zengzetes beszéde és édes 
mosolya mindazokra, kik kedves körében 
megfordultak.

Így nem volt csoda, hogy már most 
rajongtak utána nemcsak élénk temperamen
tuma fess jogászgyerekek, hanem házasodni 
képes inás előkelő emberek is.

Egy nyári délután szokás szerint ösz- 
szejötlck nála barátnői : a ragyogó fekete 
szemű Enyedi Mariska, a kiválóan művelt 
kedves Kajdácsi nővérek s a mindig szemér
mesen elpiruló két Almási nővér.

De megjelent ott, a hölgyekkel szemben 
olvadozó szivű, egyébként igazán katonás 
magatartásu, nyájas és barátságos Mátyássy 
Kázmér közöshadseregbeli kapitány is, aki 
Loriskáéknál lakott. 

i A gondos, jószivü és kora daczára még 
mindig ritka szép mama kitűnő uzsonnával 
traktálta meg leányának kedves vendégeit; 
miközben kedélyesen folyt a társalgás érde
kes dolgokról, színházról, cirkuszról és más 
mulatságokról, mik a kis városkán legköze
lebb lezajlónak.

A társalgás már egészen élénkké : 
vált, mikor belépett a Szendehclyiékhez, a 
rokonságban álló Kisfáy Bonaventura, a 
mindig kedélyes nagybácsi, ki a főváros
ból, hol mint nyugalmazott állami tiszt
viselő lakik, nyaralni jött haza szülővá
rosába. —

Az illő bemutatkozások után Bonaven
tura bácsi elkezdett mindjárt humorosan 
társalogni úgy a fiatal hölgyekkel, mint a 
kapitány úrral.

Majd a szomszédnőjével, a Kajdacsi 
Stefikével eredt bizalmas beszélgetésbe. Ez 
a kis földi tündér igen melancholikusan 
beszélt a budai regényes svábhegyi nyara
lóról, ahol a tavasz egy részét töltötte; 
az üde balzsamos levegőről, amit tü
dejébe szívott esténkint, de főkép kora 
reggel, amikor a fölkelő nap sugarai be
aranyozták a hegyek ormait; a sűrű sötét 
erdőből felhangzó csicsergő madárdalról, 
s a berki bokrokon szelíden átsurranó 
szellőről.

Bonaventura bácsi, miután az igéző 
előadást gyönyörrel végighallgatta, meg 
nem állhatta, hogy el ne mondja: hogy i 
ő meg a budai Mátyás-hegyen, a szép- | 

völgyi utón közelebb vett villájában érezte 
magát az idén oly fürgének és boldognak, 
hogy talán madarat is lehetett volna véle 
fogatni.

Érdekes csevegésükből azonban egy 
sajátságos inczidens zavarta fel őket.

Almási Matild ugyanis egy sütemény
nyel telt tányért tartott kezében s abból kí
nálta a mellette ülő kapitányt, szelíden meg
kérdezvén: vájjon mit parancsol? Túrós 
lepényt-e, vagy krémes rétest ?

Enyedi Mariska naiv pajkossággal szólt 
közbe:

— Vigyázzon kapitány ur! A kré
mes rétes a szerelmesek kedvencz süte
ménye I

S a kapitány hamis mosolylyal azért 
is a krémes rétest választotta. Jaj de mind
járt pórul is járt vele, mert a laza rétesnek 
egy darabkája véletlenül épen vadonatúj 
fehér nadrágjára esett s bár onnan egy pil
lanat alatt felkapta, bizony a rétes a kényes 
szinti nadrágon olyan foltot hagyott hátra, a 
mit a kapitány ur minden igyekezete dacára 
sem tudott eltüntetni, mely körülmény már 
magában is önkénytelenül derült hangulatot 
keltett. Hát még mikor izgatottságában rc- 
vánchképen nyomban vizet öntött kínáló 
szomszédnéja poharába és a vízzel lelt po
harat valahogyan feldöntötte s a víz a hó
fehér abroszon Enyedi Mariska felé folyt: 
akkor támadt még csak nagy hahota.

A szorongó keblű leány szemérem
érzete gyönge pirt varázsolt aiczára, szemeit
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A kelendőség eléréséért ilyen eré
lyes, sokoldalú küzdelem nemcsak 
talán eddig ismeretlen, tehát múlha
tatlanul nem szükséges czikk beveze
tése kedvéért fejtetik ki. Hasonló fá
radozásokat látunk más találmányok
nál is, melyeknek czélszerüségét be
látja mindenki.

Gondoljunk csak vissza a déli 
gyümölcsök legelső tömeges vásárlá
sára, melynek nyomában hirtelen ár
csökkenés járt. Ha valamely egyes 
személy ezt az olcsó és jó árut rak
tárában felhalmozta volna és kelendő
ségének kivivasára nem tett volna 
semmit, úgy az áru olcsó ára oacára 
is, raktárában eirothadt és elromlott 
volna, ha r.em ért ahhoz, hogy a fo
gyasztók érdeklődését az áru iránt fel
keltse s ezáltal egyszerre minden vá
rosrészben eladási helyeket szervez
hessen, hol a közönség elhaladva, a 
szép árut láthatja, olcsó áráról tudo
mást szerezhet és , a déli gyümölcs 
vételére indittatik. És a kereskedő te
hát kelendőséget teremtett ott, ahol 
előbb szükséglet nem volt.

Minden kereskedő, bárminő czikke 
is legyen és bármily mennyiségben, 
bárhol is akarja azt eladni: e tények
ből azt a tanúságot merítheti, iiog/ 
fáradoznia kell, hogy árújának kelen
dőséget biztosítson. A szerint, ami..; 
valamely áruezikket bemutatunk a kö
zönségnek, miképpen teszszük azt 
hozzáférhetővé, miképpen ajánljuk azt 
Írásban és szóval, miképpen demon
stráljuk az. eladandó czikk alkalmaz
tatását, ingyen minták, próbára való 
megrendelhetés stb. segélyével mikép
pen hozzuk közelebb a közönséghez: 
ez rendkívül fontossággal bir; ettől 
függ, vájjon még a legjobb, legolcsóbb 
áruezikknek egyáltalán szerezhetünk-e 
megfelelő kelendőségi piaczot.

Még a legszegényebb vidékeken 
is van bizonyos czikkeknek kelendő
ségi piacza, ha mindjárt csak filléres

czikkek részére is, minők gyermekek
nek való ezukorkák, vagy más. Csak 
ahol a népesség vételereje nem ele
gendő, hogy mindazoknak, kik vala
mely hasonló czikket kínálnak, meg
felelő nyereséget nyújtson, kell a ke- 

' reskec'őilek iparkodni vevőit másutt 
keresni, vagy más cikk részére kelen
dőséget szereznie. A kinek ez sikerül 

' — és jó meg olcsó árúnak mindenütt 
van még megfelelő kelendősége — 
sohasem lesz oka rossz üzletek miatt 
panaszkodni.

A sztrájk.
Nem csupán arról, a kisebb és 

I inkább lokális jelentőségű sztrájkról 
kívánunk szólani, ’ mely a hatvani ezu- 
koigyár üzemét zavarta meg, hanem 
arról az országos fontosságú sztrájk- 

I ról is, melyet a máv. alkalmazottai 
köztük a mi vasutasaink is — ren
deztek, megszüntetvén a vasúti for
galmat.

A vasúti forgalommal a posta for
galma is megakadt. Naponta egyszer 
jön hozzánk a kocsi posta Budapest
ről s ugyanez hozza visszafelé a Mis- 
kolcz Hatvani leveleket.

Pénzes leveleket, csomagokat fel 
sem vesznek s csak utalványon lesz 
lebonyolítva a pénz forgalom, a teher- 

j szállítás pedig egészen szünetel.
Kereskedőinknek és iparosainknak 

| már is óriási a káruk s ha ez még 
iránt ahogy előre látható — sokáig 
fog igy tartani, üzletembereink nagyon 
sokat vesztenek.

Segíteni a bajon azonban egye
lőre nem lehet, mert mező gazdáink 
terményeiket tengelyen szállítják Bu
dapestre, hol nagy árakat kapnak az 
élelmi czikkekért s igy kocsit teher 
fuvarra kapni alig és csak nagyon 

I drágán lehet, amit pedig a rendelő 
nem fizethet meg.

A baj tehát általános és reánk 
I nézve is épen oly nagy, mint a fővá

ros lakosságára nézve, amely eddig 
csak a méreg drága árakért panasz- 
kodhatik.

A fővárosban 40 fillér egy liter 
tej, 10 fillér egy tojás 4 korona egy 
kilogramm füstölt hús, sőt 2—4 koro- 

■ náért adják a friss vágott húst is a 
hentesek és mészárosok. — A vásár
csarnokok konganak az ürességtől. 
Alig van valami — eladó 1

Szóval: teljes a felfordulás Ma
gyarországon 1

Hogy mit jelent ez a sztrájk köz- 
1 gazdasági szempontból, azt csak rr.ost 

látjuk, a vasúti forgalom megszűnése 
után. Csak most tudjuk mérlegelni 
azt a csudálatos lelkiismeretlenséget, 
melylyel ez a sztrájk előidéztetett.

Abból indulunk ki, hogy m i n- 
denbérharcz jogos!

Mert ok nélkül nem koczkáztatja 
senki a biztos kenyerét s ha csak va- 
melyes tűrhető helyzetben van, nem 
áldozza fel állását a bizonytalan 
sikerért.

De állítjuk azt azon okból is, 
mert — hogy csak a mi vasutasaink
ról szóljunk példa képen — ismerjük 
mi őket igen jól. Türelmes, munka
szerető és intelligens nép ez 1 Olyan, 
amely mérlegelni tudja eljárása hord- 
erejét és következményeit.

Ne ítéljük el tehát, — mint te
szik nálunk is sokan, egyoldaluiag — 
őket mozgalmukért, mely tagadhatat
lanul sok kelle::.etlenséget és Kárt okoz 
az egész országnak s így nekünk is, 
hanem lássuk meg az ő igazi kat is 
és ismerjük el, hogy mozgalmuk he
lyes és imponáló.

1 1 I K lő K.
A király Gödöllőn. Ö Felsége a király 

budapesti útját a vasúti sztrájk miatt elha
lasztotta s valószínűleg csak a jövó hó elején 
fog az utazás megtörténni.

sem merte felnyitni, csak egyszer próbált, de 
csak úgy lopva, Bonaventura bácsira tekin
teni. Csakhogy az a futó tekintet is olyan 
különös hatást gyakorolt a bácsira, hogy 
menten úgy érezte, mintha a szive tájéken 
valami rendkívül kellemes csiklandozás erte 
volna, amiről azonban nem szólt egy árva 
kukkot sem.

?..,i lár.clen felugrott Boriska s hogy 
a kritikus helyzetnek véget vessen, fagylaltot 
■. zolgált fel kapitánynak.

btátyássy házmér udvariasan meghaj
tót.a magát s még mindig némi zavarraj, de 
tréfás hangon kérdezte :

— Drága Boriska nagysám I talán csak 
nem akarja ezzel a fagylalttal szivállapotát 
je’képezni ?! A mi szerintem lehetetlen is 
volna I —

— Oh nem I — válaszolt. az ügyes 
és eszes leány, ez a fagylalt inkább talán 
ar»a le.iné jó, hogy a kapitány hevíilő szi
vének forróságát lecsillapítsa I

— Hogyan? — kérdé ámulva a ka
pitány.

Boriska kimagyarázta magát:
— Hát nem ülnek itt körülöttem fiatal 

leányok, az én kedves barátnőim, kiknek 
akaratlanul is tüzes pillantásai bizonyára 
hevületbe hozták kapitány ur szivét ? I

A kapitány se jött ki a sodrából.
— Az igaz ! — monda; — de én sze

retek óm a .. z e :i d e !: old ezüst sugaraiban 
is gyönyC.kodni.

S a szende szót különösen hang- | 
súlyozta.

Boriska elértette a finom ezélzást.
— Ah! kapitány ur nemcsak ábrándos, 

de nagyon szellemes is!
— Nos, én nem vagyok szellemes I ? 

pattant föl Bonaventura bácsi, ki már alig 
varta, hogy ennek az udvarias párbeszédnek 
vége szakadjon. Hölgyeim és uraim! szólt 
tovább humoros mimikával, ami neki mindig 
olyan jó! állt. Kívánják talán, hogy most 
mindjárt egy pár rögtönzött verset mondjak?

— Halljuk ! Halljuk 11 — kiáltották 
a jókedvű társaság tagjai, mert részint sze
mélyesen, részint híréből ismerték már a 
bácsit, hogy szokott a társaságban szóra
koztató, s olykor humoros tréfás verseket 
mondani.

Föl is állt a bácsi azonnal készsége
sen s elórebocsátva, hogy verseiben a höl
gyeket mindig viszonylatba hozza a férfiak
kal, ha világosan ki nem fejezi is, szemeit 
Eiiyedi Mariskára függesztve, imigyen szó
nokolt :

„Édes kis lány az Enyedi, 
Ha a kezét csókra engedi. 
Szereti a ringó sajkát ; 
De nem nyújtja csókra ajkát I

— Éljen ! éljen ! — hangzott a társa
ság jóizü nevetéssel fűszerezett elismerő 
szava! inig a niegénekelt szép lány szemei 
lángban égtek.

Aztán mosolyogva odafordult Kajdácsi 
Stefikéhez és igy ’úeklamált :

„Hej mikor rászólnak 
A czigányra: „ácsi!" 
Kecses tánezra perdül 
A bájos Kajdácsi.
S ha táncában a férfi
Átkapja derekát:
Úgy érez, mint török, 
Ki meglátja Mekkát1“

No erre már olyan éljenzéssel kisért 
tapsvihar tört ki, hogy vége alig akart lenni.

Bonaventura bácsi, a ki a meglepetést 
szerette látni s ezért sokszor többet engedett 
meg magának, mint amennyit az udvarias
sági és illemszabályok megengedtek — 
minthogy most is nagyon elemében volt 
már, a zaj lecsillapultával, midőn a kapitány 
kezet szorított vele, sebtiben ezt a kérdést 
intézte hozzá :

— Ugyan kapitány ur! ha nem sér
teném diskréczionalis szerénységét, ki merné-e 

i jelenteni, hogy ebben a kedves társaság- 
j bán, melyik hölgy iránt érez legbensői,b 
1 hajlamot.

A kapitány ur erre a nem várt furcsa 
■ kérdésre minden okossága mellett is, olyan 
I trémába jött, hogy néhány pillanatig szótla- 
I nul állott s csak ajkai mozogtak.

Bonaventura bácsi, ha már bclesodorta
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Személy i hír. Stróbl Vimos gödöllői 

kir. eljárás birr szerdán c hó 2C-án családjá
val Al.ba/Lba utazott.

L.czgyük c. Gödöllő község képviselő
ié'. l"l.te folyó évi május hó 7-én d -u. 3 
óraiam a községház tanácstermében rendkí
vüli közgyűlést tart, 'tárgy: dömsödi Hajós 
Menyben kérvénye, melyben a Vácz—Buda
pest—Gödöllői v:,i..mos vasút létesítése ér
dekében Gödöllő község által 20600 korona 
névértékű törzsrészvény átvételét határozati- 
lag kimondani kéri.

Ennyit ad tudtul a meghívó.
Nem tudjuk : mint vetekedik e tárgy

ban Gödöllő képviselőtestülete, azonban 
r i.iden kétséget k.záro tény az, hogy Gö
döllőnek óriási fontosságú dolog ez a vil
lamos vasút, vitális érdeke ennek létrejötte 
és igy l.tesitését előmozdítani első ragu kö
telessége minden gödöllői polgárnak.

Nem kételkedünk, hogy a képviselő
testület szintén ezen a nézeten lesz és ek
ként is fog határ izei.

Közgyűlés, a gödöllői polgári kör ma 
délután rendkívüli közgyűlést tart, melynek 
tárgva a lemondás fok. tan megüresedett 
tiszti állások betóli csc.

Sztrájk. Állomásunkon is csatlakoztak 
a máv. alkalmazóiéi az altalános sztrajk- 
mozgaíomhoz. Csütörtöki .1 már elhagyatott 
volt az indóház és csupa.: az állomásfőnök 
volt helyén, hogy átadja a péntek reggel ér
kező cs. és kir. vasút és Uviró-ezrednek a 
szolgálatot. A katonaság megszállottá az egész 
vonalat, minden állomáson őrséget helyezett 
cl. A pályatestet czirkáló csendőr-járőrök 
őrzik. —

A „Hangya" Gödöllőn. A gödöllői fo
gyasztási és értékesítő : zövetkezet, üzlet
helyisége berendezésével .oglalkozik. Május 
első napjaiban készül el ;.z üzletvezető a 
szükséges átmérésekkei és kicsomagolással s 
május 8-un reggel az üzlet meg fog nyílni.

Ncgymísc. Ma délciö.t Erzsébet ki
rályné esküvőjének félsz, ;:_űos évfordulója 
alkalmából ünnepi nagym.se lesz Gödöllőn 
a r. k. templomban, n n.-.se —• melyen az 
összes helybeli előkelősége.; megjelennek — 
d.-c. 10 érakor kezdődik.

Névmag;. ..'.-.oöI tás. Leitner Gábor 
rákoskeresztúri lakos családi nevét belügy
miniszteri engcdélylyel B e r e c z k i-re, 
K o li n Imre güdöllöi lakos családi nevét 
‘.omló s-ra, — S c h ő n w a 1 d Sándor 
i: aszegi lakos családi nevét S u g á r-ra 
magyarosították. A névmagyarosítás tehát 
terjed járásunkban, örvendetes jeléül annak,

a kapitányt, hát iparkodott is kimenteni za- 
> árból:

— Bocsánat e merész kérdésért, amit 
minden ezélzás nélkül csak tréfából intéztem 
kapitány úrhoz.

És mikor annak arczából kiolvasta, 
hogy az ilyen kényes ügy elörántása zokon 
esed neki, hamarosan egyet fordított a kér
désen és szelidebb alakban vetette fel a csik
landós természetű ügyet:

— Hát nem venné-c rósz néven, ka
pitány ur, ha azt az ajánlatot tenném : hogy 
őfelsége születésének legközelebbi napokban 
bekövetkező évfordulóján annak az itt jelen
lévő hölgynek, aki iránt legnagyobb tiszte
letet érez, szigorú titoktariás mellett, egy 
rózsacsokrot küldene ?!

— Helyes, elfogadom I — felelte rá 
nyugodtan és komoly méltósággal a kapitány, 
mialatt a hölgyek némák maradtak, mint a 
sir, csak a szivecskéjük dobogott heveseb
ben, mint egyébkor.

Mátyássy Kázmér kapitány, aki körül
ményeinél fogva nem akart nősülni, bár 
imádója volt a hölgyeknek, mint tapasztalt 
eszélyes férfiú, gondolt egyet, nagyot és 
bölcset s Őfelsége születésnapi évfordulóján 
midőn a Szentluromság-tércn fölállított ta- 
raczklövegek megszólaltak, a társaságban 
részt vett hölgyek mindegyikének asztalán 
ott díszelgett már a szép Bárányné virág
osa: nokában készült pompás virágcsokor I 

hogy magyar anyanyelvűvé lett polgártársa jik 
érzelemben is magyarokká lettek.

Rákosiidét' icmp.oma. \ Wlas'i-s 
Gyula dr. ő mélt. és Csaky Károly gróf 
megy, piisp. őmélt. védnöksége alatt Álló 
rákosligeti róm kath. templom-építő bizott
sága által a Rákos-Ligeten építendő róm. 
kath. templom javára megkezdett országos 
gyűjtés eddigi eredménye folyó évi március 
hő végéig bezárólag a bizottság kimutatása 
szerint 2639 koroua 10 fillér. Márczius hó
ban összesen878 korona 60 fillér gyűlt be 
az ország minden részéből. A gyűjtést még 
folytatják.

Hiányzó iparágak. Több olyan iparág
van, mely ez ideig nem tudott meghonosodni 
Gödöllőn, egynémelyikénck pedig szükségét 
érzi a közönség. Nincs pld. Gödöllőn : ké- I 
ses, kelmefestő, kékfestő, illatszerész,' virág- I 
árus, rézöntő, gyertyaöntő, szappanos, szita
kötő, köteles, tímár, vésnök, kőfaragó, fa- ! 
metsző, tajtmetszö, esztergályos, rézműves, ; 
köszörűs, czim- és czimerfestc, kefekötő, ta- 
kács, szűcs, paszományos, nincs továbbá , 
kalap, úri női és gyermek kész ruha, egyen
ruha, sajt, só, liszt, üveg, porczellán keres
kedő. Nem azt mondjuk ezzel, hogy egyál
talán nem volnának ezek az áruk kaphatói; 
Gödöllőn, hanem hogy ezen szakmák nin
csenek képviselve a piaczon.

Vörheny Bagón. Bag községben a 
a vörheny már szünöben van. Mint bennün
ket értesítenek, eddig 60 megbetegedés tör- | 
tént, melyből 13 eset végződött halállal. ' 
Újabb elhalálozás az utolsó 2 hétben nem ' 
történt, ami nyilvánvalóan dr. Hajdú Sándor 
körörvos érdeme, aki a kritikus időben na- i 
ponként megjelent Bagón betegei látogató- ! 
sára s nagy lelkiismeretességgel ápolta azo- j 
kát. Megemlítjük itt, hogy az országos gyer- 
mek-menhely bagi telepé.’ a dajkaságban 
levő ötven gyermek közi.l egyetlen cgv sem 
kapta meg e betegséget.

Talált csontváz. Gödöllőn a parc-ci
lákon Gere József ásatás alkalmával egy 
teljes emberi csontvázat talál:. A csontváz 
szabályos fekvésben, teljesen kinvujtózt: ;v;i 
egy hüvelyknyire a föld felszíne r’lat; talál
tatott. A koponya-csonlon több szak-T .' 
volt látható, amiből azt következtetik, hogy 
valamely a forradalom alatt elesett katonáé 
lehet a talált csontváz, ennek igazolására 
azonban közelebbi támpontot nyerni nem 
lehet, mert mellette semmi ruhanemű vagy 
fegyver, vagy más a katonai felszereléshez 
tartozó dolog nem találtatott. A parczellákon 
különbennem első eset, hogy hasonló leletre 
bukkannék a hatóság azonban eddig — e 
körülményt nem méltat:a figyelemre, sőt még 
csak arról sem intézkedett, hogy a csontváz 
illőképen áthelyeztessék a temetőbe, pedig 
kellően be lett jelentve nála a lelet.

A PLETYKA. Szorgalma?, törekvő varróleányról szól az. 
énék, ki keserves munkájúval tartett.- fenn magát öreg anyjával 
e/yíiu. A s. - baiir régen szerette a különben jó nevelésű lánykát, 
úgy, hogy el is jegyezte. A I >1 b'gság lés'kének lehetett nevezni 
a szerény kis lakást, ahol az egyik szobában a házi kisasszony 
kereste a mindennapi kenyere'., a másikban pedig a szigorló orvos 
vó!i.i!f bújta a könyvekét, kogy minél előbb megszerezze az. 
orv. si oklevelet. Már az orv.-ssá avatás nagy napja is közel volt, 
midón e.:v napon a szomszédasszonyok villáméi, ike bestif ta a 
vőlegénynek, hogy menyasszonya minden hónapban egy titkos 
levelet kap színes borítékban egy nagy úrtól ős óva intett.*  a l:á- 
z.';-• ■<".!.i '.aló lépéstől. A vőlegény kétségbeesve vallatom fogta 
menyasszonyát, ki beismerte, hogy minden hónapban kap színes 
l'.d i’.ekban egy-egy levelet, de hogy kitől, azt c: ak az orvosi dip
loma elnyerése után fogja neki megvaban’. A várva vált i.ap is 
bek -vetkezett s most már a vőlegény követelte, hogy menyasszónyn 
váltaná be Ígéretet. Éppen elő akarta szedni a gyanúsító „c «rpus 
dclücii“-kct, midőn az ajtón kopogtatnak és két úr í'r"*r:t ”! se- 
gárzo arccal jelenti, hogy eljöttek Török A. é". Társa budapesti 
bankházából, hogy a mái !:• záson nyert n'my főnyereményt a 
sorsjegy visszaadása ellenében kifizessék. El.Á.’i .• ; er -
asszony, aki véletlenül összerakta a Török l’í nkháztö! i.avonta 
érkező színes boritéku leveleket, bebizonyította vőlegényének, 
hogy néni valami titokzatos lövetek voltak cz-1 . ha nem a r ze 
rencsés Török bankház, Budapest, Tcréz-kőrut •k’>. szám alatti fő
üzletéből jötttek, ahol sorsjegyeit vásárolta, s csak a pletyka akarta 

iszakaratával szerencséjétől megfosztani.

1565. tkv. 1904.

Árverési hirdetmény kivonat.

A gödöllői kir. járásbíróság mint tkv' 
hatóság közhírré teszi, hogy a polgári bank 
mint szövetkezet bpesti bei. ezég végreb.ti- 
tatónak Szabó Ignáczné szül. Feiér Borbála 
végrehajtást szenvedő elleni 600 kor. tőkekö
vetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
gödöllői kir. ibiróság területén levő Péczel 
községben fekvő a péczeli 769. sz. betétben 
S’ibó Ignáczné szül. Fejér Borbála nevén 
álló A f 1 són 1950 Ibii hrsz. ingatlan és 
az azon épült, de tkvileg még fel nem tün
tetett ház 819 k. kikiáltási árban, továbbá a 
péczeli 795 sz. tkvi betétben ugyanannak 
nevén álló a f 1 sor 1951 Ibii hrsz. in
gatlanra az árverést 22 kor. ezennel meg- 
ál’apitctt kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1 9 0 4 é v i 
május hó 1 7 - i k napján d. - e. 
lOórak orPéczelközségházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltást áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának lOszázalékát készpénzben, 
varrv az 1881. 60. t.-cz. 42. 8-ában ielzett, 
árfolyammal számított, és az 1881. évi no
vember hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
tlgvministeri rendelet 8. 8-áhan kiielölt óvá
ri.'! -képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
h tenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 8-a 

leimében a bámafnénznek a bíróságnál elő- 
ler.es elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllő, 1904. február 17.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Lukácsy, kir. albiro.

nagym.se


1934. április 24.
4.

I

lirzsébot Királyné sorsjáték 
öfens. Ferencz Ferdinand trónörökös 

legnagyobb védnöksége alatt 

FŐNYEREMÉNY

Korona, további nyeremények 
10.000, 50G0, 3000, 2000, 1600, 

1CO0 K. stb. stb.
összesen 7000 nyeremény.

5 sorsjegy í Korona.

Kiváló szerencse Töröknél!
Felülni ulhatatlanul

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 
róna nyereménynél többet fizettünk nagyraoecsült 
csak a legutóbbi időben is

ii 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080.
100.000
100.000
100.000
90.000
90.000
90.000

15 mlHó ko- 
vevöinknek'

Húzás 
visszavonhatatlanul 1904 máj. 28. 

törv. felügyelet alatt.

kor. főnyereményt
»
n
»
»

» 
w 
n 
n

az 52528. 
a 
a 
a 
a

a 80.090 koronás 
a 70.000 „
a 70.000 „ 
a 60.000,, 
a 60.000,, 
a 50.000,,

sz. sorsje 
l’őavereménvt a 83061.

‘ „ 'a 81161.
„ az 5493.
„ az 51-313.
„ a 76347.
„ a 4036.

94780. „ 
109780. „ 
83610. „ 
92787. „ 

és ezeken kívül még egyébb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztalysorsjátékaban vegyen 

részt. — A most következő magy kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjátékban újból 

110.000 SORSJEGYRE55.000 PÉNZNYEREMÉNY 
jut és összesen egy hatalmas összeget,

>»
»
»

»

o ti r. í
Kapható: Spitzer Izráel üzletében

— t i t’ H 1 < ’) 11Ö. ’
Intézöség Budapesten, V. Nádor u. 23.

■g.Q. uiiiHó 4II5OXSÍI0 -
íor.si.lnnK ki rövid 5 hónap alatt.
(■. fe'5,i?s vo'a’j .remény a

alom '
,O‘ - Ü 3 Giti’-Os.
irOCXkG 2

• á ü O 3 « ‘ J
» á 3« ü korona és .
összcsim » x Jói uytJreiueay es jutalom $
'.’.crüaa (hszeiibei).

Az 1. ossztályu sorsjegyegyek tervszerű árai:
1 s eredrii sorsjrey frt —.75 vagy kor. 150; 1 i iTgtleli snrsjrey írt 1.50 vagy kor. 3.—
1 ' 9 _  ' fi _  . .1 ,

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése i: 
ellenében küldjük. |

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk. i 
---------- f. évi május hó 2-ig 

bizalommal hozzánk beküldeni.
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BANKHÁZA BUI)APEST. 
Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték üzlete.

Föárudánk osztálysorsjáték üzletei :
Központ: Teréz-korut 46a. I. fiók: Váczi-kürut 4a. II. fiók: Mu- 

zeum-körut 11a III. fiók: Erzsébet-körut 54a.
TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankháza Budapest.

Kérek részemre .....................I. oszt. ni. kir. szab, osztálysorsjáték eredeti
sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
. , , i utánvételezni kérem

Az összeget kor. • postautalványnyal küldöm
összegűén mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)
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