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Csatornázás.
Általánosan elismert tény, hogy 

közegészségi szempontból minden hely
ségnek, még a legkisebbnek is első
rendű szükséglete a csatornázás. Lát
juk is a külföldön, különösen Német- ' 
országban, hogy egyre-másra létesítik ; 
a szükségnek megfelelő kisebb-nagyobb ; 
vízmüveket. Csak mi maradunk el itt 
is, mint mindenütt. Megnyilatkozik a 
hagyományos maradiság, mely szerint, 
hd eddig eléltünk anélkül, meg leszünk 
ezután is ; csináljanak a f.aink, ha 
akarnak. Pedig főfeladata minden köz
ség és város vezetőségének, hogy a 
lakosság jólétéről minden tekintetben 
gondoskodjék, mégis alig létesítenek 
nálunk évenkint 1—2 helyen csatorná
zást, s azt is csaa nagyobb városokban.

Pusztán ott szabad elejteni a csa
tornázás kérdését, ahol a megépítés 
hosszú évek során sem fizetodnék ki 
és a helységnek kamatnélküli befek
tetni valója nincsen. Még ily helyeken 
is meg kell próbálkozni az utolsó 
móddal, hogy t. i. maguk a háztulaj
donosok adják össze a szükséges tő

két, a Község csak annyival járuljon 
hozzá, amennyire a közlevezető utczai 
csatornáknak stb. megépiíési költsége 
rúg. —

Es feltétlenül meg kell építeni a 
csatornákat ott, ahol csak kilátás is 
van rá, hogy idővel a befektetett tőke 
a pöczegödrök fentartási költségeinek 
megtakaiitása révén meghozza ka
matjait.

Hogy a csatornázás mennyire 
szükséges, azt láthatja mindenki, aki 
községeinken vagy városainkon végig 
megy. Az udvarokon, utczákon keresz
tül folyik nyitott árkokban a mosdó- és 
mosogató víz, moslék, szenny, minden. 
Kigőzölgése ártalmas az egészségre, a 
levegőt rontja, az ntezák szépségét, 
szépítését lehetetlenné teszi, a szem
nek undorító. Általános csatornázás
nak a létesítése annyira közszükségle
tet képez, hogy bizonyára minden ház
tulajdonos szívesen viselné a háza 
előtt elvonuló csatornarész költségeit. 
A ház is sokkal többet ér, ha az eddigi 
szcnnyvizlefolyó helyett, n»ely városok
ban rendszerint a bejárat alatt van és 
silány deszkaburkolatán keresztül bo

csátja bűzös gőzét és vele az egész 
ház levegőjét eltölti, — megfelelő ön
tött vas- vagy kőagyag csatornán át a 
legcsekélyebb szag terjesztése vagy 
hátrahagyása nélkül ömlik a piszkos 
víz az utczai főcsatornába. A háztulaj
donosok különben is bátran vállalhat
nak magukra anyagi terheket, mert a 
tapasztalat igazolja, hogy minden oly 

i helységben, ahol csatornázás létesül, 
egyszeriben felszökik a házak ára.

Úgy a községnek, mint olyannak, 
valamint az egyes háztulajdonosoknak 
is szükséges és előnyös az ily köz
hasznú müvek építése, közakarattal 
kell tehát a tervezéshez minél hama
rabb hozzáfogni és a tervet minél ha
marabb megvalósítani. Az utódok csak 
áldani fogják elődeiket, kik a köz
egészséget és a község haladását ez
által előmozdították.

Tüzek mindenfelé.
Gyöngyös a múlt héten égett le, c hé

ten meg Kartalon volt kot napos tűzvész.
Nem tudom, befejezhetem-e e czikket ?

TÁ R C Z A. _
Mese egy kis lánynak.

Kis erdőcske van a falunk mellett.
Oda szoktam járni ha estellett; 
Susogó lomb enyhe hűvös árnya, 
Kis csicsergő, csattogó madárka, 
Tarka virág illatos lágy gyepen, — 
Úgy vonzanak — úgy vonzanak engem I
Egyszer is, mint az erdőbe' járva, 
Fűre dűlök ; illatos, puhára — 
A madárdal és a virágillat 
Lágy álomba, mély alomba ringat. 
S mit álmodtam ?............
.................. Szépet, nagyon szépet.

. . . Egy kis tündér közelembe lépett, 
S azt susogta — fülemhez hajolva: 
„Kívánj bármit I Beteljesül nyomba". 
Meglepődve e regés beszéden — 
Visszasugtam : hogy mi az? Nem értem I 
A kis tündér újra csak azt súgja: 
„Kiváltságod beteljesül nyomba."

Gondolkodtam egy kicsikét mélyen ; 
Ejnye ugyan : mii is kelte kérnem ?
Es azután megnyílott az ajkam — 
S mit kívántam, cLusogíam halkan : 
„A világnak legszebb luiiyat nékem 
Ólt mutasd n.cg p.czi l;.s tündérem! 
Angyal legyen, de ne legyen szárnya, 
Mégis mintha úgy repülne, szállna ;
Az ég szülje, hogy a földön éljen, 
Eg szülöttje, föld lakója légyen.

Szép testének minden tagja, része 
Földi vágygyal a nézőt eméssze, 
De szemének egy-egy pillantása 
Több legyen, mmt égnek boldogsága 
Földi vágyat, égi üdvöt egybe 
Egy magúban e lány egyesítse 1“

,,Nézz oda 1“ — szólt a tündér lágyan. 
És Íme, az erdei homályban 
Bajos leányt, tulvilágit látok, 
Aminöt, ha járnám e világot 
Ezer évig, még sem lelnék soha ;
Rózsa ajka egyetlen mosolya, 
Szép szemének üdvözítő fénye 
Behat a szív legeslegmélyébe, — 
Es a teste ? Földi vágygyal gyötör I 
Ami van a földön kéj és gyönyör, 
Ami ringat mámor tengerébe, 
Mind megvan a hófehér testébe 1 
-------Nem sokáig nézhettem reája, 
Ráborult az erdő ködhomálya I

„Oh Ígérd meg piczi kis tündérem, 
Mit most láttam, valóban megérem, 
Hogy azt a lányt, kit az imjtnt láttam, 
Fellelem még őt a valóságban1“

„Habár az már nem az én világom, 
Megígérem, hzgy a valóságban 
Felleled őt; felleled, ha mondom, 
Ha megbánod, már nem az én gondom, 
Mert megbánod, megjósolom Íme : 
— Figyelj szómra, figyelj kicsit ide, 
Ha őt egyszer, csak egyszer is látod, 
Megátkozod érte a világot.
Érte cpedsz I Csak utána vágyói ; 
Légy bár közel hozzá, avagy távol; 

Nem feleded, bármint is akarod, 
Szivedhez nő, mmt hozzád a karod I 
Csak rágondolni, csak érte lenni, 
A világ neked nélküle — semmi 1“

„Mit bánom én ha a világ minden 
Buját, kínját kell is elviselnem ;
Ha éltemnek minden egyes percze 
Megátkozva, meg is lenne verve,
Ha a szivem fájta, sajgna. égne, 
Boldog lennék, — szenvednék, de érte, 
— Belenéznék bóditó szemébe, 
Minden, minden jóvá lenne teve."

Felébredtem I A nap lement régen. 
Siiríi csillag ragyogott az égen.
A toronynak esteli harangja 
Egyetlen mi a csendet zavarja . . .
Én Istenem I — de gyönyörű álom 1 
— Azt mondta, hogy még őt feltalálom 1 
........... S beteljesült, oly igaz, mint élek ; 
Másnap este találkoztam véled!

Baranyai Sándor.

Az első csók.
Irta : Heszlényi József.

Egyszer volt egy szerelmes poéta.
Avagy ismer valaki egy olyan poétát, 

aki nem szerelmes? Hiszen anélkül nem is 
lehet a poéta — poéta. Honnan venné a 
hangulatot a poémáihoz ? Honnan merhette 
erőt, lelkesedést, szenvedélyt vagy ábrándot, 
merengést, ihletet ? Ha nem volna szerelmes!

A mi poétánk is szerelmes volt a lelke, 
a szive, az egész élete, a költész ete
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— ncin-c riaszt fel a vész kiáltás: tűz van, 
tűz van ! — Ma a szomszédom égett le, 
holnap az én fejem felett gyuladhat ki a tető. 
1 lod.e i.űhi, eras tini I

Az idén ugyancsak meglátogatott az ég 
büntető keze bennünket. Szárazság, nyomo
ruk termés, s erekhez járul a gyakori ti'.z- 
veezedelem, am. azt a csekély termést is el
pusztítja, am: a szárazság dz.czára terme.t.

De ninju hatarunkban talán egyetlen 
olyan falu sem. amelyet a vörös kakas meg 
i.é látogatott volna, Éjjelenkmt rémesen v.la- 
gitanak az égő hazak lángjai, sajnos, ilyen 
szomorú k.vdágitásban gyakran van részünk.

Önkénytelenül azt kérdezzük, miért e 
gyakori tüzveszedelem ?

Oka mindenesetre az idei nagy szára: - j 
ság. A kazlak, a háztetők a forró nap heve- i 
föl úgy átmelegszenek, hogy a gyujtoszikrá- ' 
tói gyorsan, fettétleníil tüzet fognak. Oltáshoz 
vagy kevés a viz, vagy egyáltalában nincs. ' 
Az árkok, gödrök, az úgynevezett faluvégek j 
kiszáradtak, a kutak vize csekély, hamar k.- } 
merülnek.

M..si'.t oka a gyakori tüzkatasztrófáknak, 
hogy sok helyen a tűzoltóság csak a papi
roson van meg. A falu csak akkor tudja, 
hogy van önk. tűzoltóság is, amikor a tűz- I 
olt bált meg a majálist rendezik. De gyakor
latra Kivonuló tűzoltókat kevés falu látott 
még. Persze soknak nem tetszik ez az in- . 
gyen mesterség, de tán mindenkinek közös | 
erdeke, hogy a falujuk ne égjen porrá. Sok 
közs g tűzoltóinak felszerelése nevetségesen 
szegény, ez ismét nagy hiba.

Egyik föokozója az egész falut elham
vasztó tűzzek, némely község rendszertelen, 
összezsu.oit építkezése. Eresz ereszt ér, kazal 
kazalhoz v :i közel berakva az udvarra. — 
Mennyivel okosabbak pl. az Alföld egyes 
részein I Kazalt a faluban rakni nem szabad, 
a. falun kívül van a közös szériisKert. Ha el- 1 
ég a ház, megmarad a takarmány, ha a j 
takarmány lett a tűz martaléka, legalább 
megmarad a ház. Ez mindeneseire megéri I 
azt a kis fáradságot, hog; naponkint kell 
hozni a szérűről az állatoknak •

A fentiek csak elősegiiik a tüzet, de az ' 
meg egyenesen okozza, hogy majdnem min- j 
denütt igen nagy a nemtörődömség. Szíva- [

roznak, pipáznak uton-utfélen. Gyakran látni 
pipázó kazalozókat, nyomtatókat. —■ Éretlen 
gyerkőezök nem törődve a tilalommá., szivar
szóval járnax az utezán. Kenyérsütéskor sok 
asszony gondatlansága miatt hamvad! el 
m..r nem egy falu. Kiöntik a pernyéket a 
szemétdombra. Több faluban élnézik, hogy 
bent a faluban szik udvarokban gőzgéppel 

1 csipetnek : hoiott azt a faluban el lehetne, 
' s el kellene tiltani.

Mindezekhez járul, hogy sokszor nem 
biztosítanak az emberek, ami szinte meg
fog: a latiam

Ezek okozzák aztán, hogy amikor el
hangzik a vészkiáltás: tűz van ! — önkény
telenül eszünkbe jut a koldus-bot I

HÍR lí K.
Hynien. Rajtsán János ni. kir. 

koronauradalmi főerdész Valkón, elje
gyezte Markup Tériké arhölgyet, Mar- 
kttp Ferettcz, a diósgyőri vasgyár fel
ügyelője és főnök-helyettese és neje 
sztil. Mátyási/ Irma bájos leányát 
Diósgyőrött.

Esküvő. Csütörtökön e hó 25-én 
vezette oltárhoz Masszauer Gyula tar.itó 
Szvoboda Ignácz gödöllői kántor és 
lőtanitó bájos leányát, Ilonkát. A nász
nép régi magyar szokás szerint gyalog 
ment a templomba, hol már nagy kö
zönség gyűlt egybe, hogy az uj pár
nak szívből jövő igaz óhajaikat tol
mácsolják. Koszorús leányok sorába 
ott láttuk Sóváry Muczukát, Alberty 
nővéreket, Mazanetz Jankát, Szabó 
Mariskát. — A késő hajnali órákban 
oszlott szét a násznép, a vendégsereg. 
És Sándor czigány meg bűvös hege
dűjével húzta reggelig, hogy : Csere
bogár, sárga cserebogár . . .

még kívüle : Vegyes páros versenyben: 
Kaufmann Vilma, Hecht Béla. Férfi 

, egyesoen : Molnár Károly. Férfi pá
rosban : K".u;:.mmi László, Hecht R. 
Vigasz versenyben : Molnár Sándor.

Erdő tü". Nagy tűz volt tegnap 
dél itán Besnyőn. A kolostor melletti 
erdőség nagy darabon leégett s csak 
tűzoltóságunk gyors megjelenésének s 
fáradhatatlan oltási munkálatainak kö
szönhető, hogy nagyobb szerencsétlen
ség nem tör‘ént.

öngyilkossági kísérlet. Simkó 
Pál 15 éves hentesinas tegnap délután 
5 órakor Gödöllőn, a kastély-parkban 
öngyilkossági szándékból forgópisztoly- 
lyal főbe lőtte magát. A golyó azon
ban czélt tévesztett és dr. Schön Gyula 
h. közs. orvos ki is vet e a sebből, 
megmentve ezáltal a szmenrsétlen 
gyermek-ifjút a haláltól.

A te.T.iis verseny győztesei. 
) Lapunk legutóbbi számában közöltük 
| a gödöllői tennisverseny legfontosabb 
! pontjának, a bajnokság eldöntésének 

eredményét. Lukács kire lett Hecht 
Richárddal folytatott remek küzdelem 
után Gödöllő tennis bajnoka. Győztek

Országos vásárok. Aszódon az e hó 
26-án megtartott országos vásárt elmosta az 
eső. Alig volt valami forgalom. — Pétervásár 
községben a legközelebbi országos vásár f. 
évi szeptember hó 2j-án lesz megtartva. Az 
állatvásárra szabályszerű marhalevéllel min
dennemű állat hajtható.

Törvényjavaslat a középiskolai ipar
oktatásról. Liszkay Lajos apezi jegyző, la
punk kitűnő munkatársa törvényjavaslatot 
készített a középiskolai iparoktatásról, s ja
vaslatát felterjesztette a kultusz- és a keres
kedelmi miniszterhez. Benyújtott törvényja
vaslatra legközelebb részletesen visszatérünk.

relémé volt. És azé a barna leányé. A köt
észetén végigvonult valami mélységes, erős 
hangulat, és a szerelmét is ez a fönséges 
mél. ség, az erő jellemezte. Valóságos költői 
léke:. Mindenben, amit tett, amit mondott, 
meglátszott a költő. De legk.vált a szerelmén 
Iá., .o.t meg, hogy az nem közönséges em
ber szerelme, hanem egy poéta lelkének há
tai .sas, fönséges szenved élye.

Annyira szerette azt a kis csitri leány
kát I Olyan kis mozgékony eleven baba volt 
az ő lelkének eszménye, olyan kis ártatlan, 
szeszélyes 16 éves teremtés, aki még csak 
nevetni tudott. Sírni nem. Azt nem tanulta 
meg meg. Az ő kis bol.ó szivecskéjét még 
bái.,.t rolise érte, olyan gyerek volt még I 
Ho,,y tudott volna sírni. Csak kaczagni naiv 
bcL: \ sággal, gyerekes könnyelműséggel — 
minden, de minden fölött. Mint egy kis édes 
k; ■ rí madárka, aki egész nap mást se tesz, 
min' fürgén ugrándozik és vígan csicsereg, 
énénél. Gond, élet, küzdelem, szenvedés is
meretlen fogalmak voltak az ő lelkében. — 
S; óval kicsi baba volt. Valóságos költő — 
idéálja.

Hogy szerette-e ő is a poétát ? Hogy 
lehetne azt megmondani I Hiszen azt a kis 
baba maga sem 'udta. Hányszor kérdezte 
tőle a poéta :

— Szeret, babuska ?
És a babusba ilyenkor is, mint mindig 

csak neveteti, kaczagott. Tudta is az ő gyer
mek szive, hogy mi az : szeretni, szerelmes 
lenni egy férfibe. Csak nevetett a poéta hó
bortos kérdésén. Pedig a költő olyankor 
mindig nagyon komoh a 1, nagyon szomorúan 
nézett rája, mikor ezt kérdezte. Ö mégis ka
czagott. Mert olyan gyermek volt még a 
lelke.

A költőt bántotta is ez a kaczagás, meg 
örült is neki. Bántotta, szomorította az ő

í érzékeny lelkét az a gondolat, hogy hátha 
nem szereti öt az a kis baba.

Hisz még egyszer sem mondta, hogy 
j szereti. És nem is árulta el semmivel. Soha- 
I sem kérdezte a poétától, hogy szereti-e ? Ha 
l szeretné, bizonyosan kérdezné. Istenem, miért 

nem láthat az ember a női szív mélyére I
Másrészt meg örült a 1 .ár.y itac agásá- 

I nak. Legalább tudhatta, hogy még nem sze- 
I retett mást. Mert az nagyon fájt volna neki, 

ha már egyszer virágzott volna a lány sze- 
I rclme. Ha másnak nyílott volna az ö szivé- 
[ nek első bimbaja. És neki legföljebb csak a 
I másodvirágzás szólna. De az a kaczagás 
I biztosította, hogy nincs úgy. Hogy a tavaszi 
' szellő még nem fakasztotta szerelemre az ö 

kis szivét, soha. Akkor nem volna olyan 
gyerekes, olyan bohó. És ez megnyugtatta a 
költőt. Olyan volt aző szerelme, mint a csó
nak, melyet a háborgó Balaton kénye-kedve 
szerint dobál ide-oda. Nem lehet tudni, váj
jon partra jut-e az a csónak, vagy eltemetik 
a hullámok és csak a roncsait találják meg 
később a halászok.

Egyszer, egy nyári délután a poéta 
szomorúbb volt, mint máskor. A leány annál 
vidámabb. A költő szeméből annyi bánat, 
annyi fájdalom látszott, hogy majd eltemette 

| vele azt a kis pajkos babát. Az nem tudta 
I megérteni ezt a nagy szomorúságot.

— Babuska, — szólt a poéta — bu- 
I csuzui jöttem. Elmegyek innen.
. A kis baba nevetett.

— Elmegy? Tudom. És holnap megint 
I eljön. Úgy, mint szokta.

A költő szomorúan rázta fejét.
— Nem, babuska, nem úgy, mint szok

tam. Nem jövök vissza holnap, sem holnap 
után, se azután. Sokáig oem jövök vissza.

Tudja isten, mi történt a leánynyal. — 
Nevetni akart ezen a tréfán és elfúlt a neve

tése. Reszketett a hangja, mintha sima, mi
kor azt mondta :

— Hát miért megy el ? Nem jó magú
nak itt? No, ne ménjénél, édes!

— Muszáj, babuska, muszáj.
Erre nem szólt a leány semmit. Már 

nem próbálta tovább lebeszélni az elmenés- 
ről. Úgy hitte, hogy amit az ö költője mond, 
az a tiszta igazság. Ha ö azt mondja, hogy 
muszáj, akkor ő nem is beszéli le róla. Csak 
még annyit mondott:

— Ne maradjon soká. Ugy-e, nemso
kára vissza jön ?

— Talán.
A poéta megfogta a leány kezét. A’ 

hagyta és nem is nevetett. Ott állt mellette 
és fölnézett rá két szép nagy szemével. Mintha 
a gondolatot akarná kiolvasni a költő agyából.

A költő pedig épen azon gondolkozott, 
hogy szabad-e ebben az ünnepélyes, ebben 
a nagyszerű pillanatban egyetlen csókot 
nyomni a baba ajkára. Egy bucsucsókot. — 
Szabad-e neki azt a leányt megcsókolnia, 
akit még nem csókolt meg soha senki.

A leány megérezte, hogy mit gondol 
az ö szerelmes poétája és meg is adta neki 
kérdésére a feleletet. Ahogy a költő az egyik 
kezét a kezében tartotta, a másik kezével 
átölelte a költő nyakát és forró ajkát a költő 
ajkára szorította.

Az ajkak összeforrtak. És ezzel két ne
mes tiszta lélek forrt egybe örök nagy szere
lemre. Boldog pillanat I Egy halk cuppanás, 
az örök szem frigy pecsétje.

A leány szemében valami fényesség 
csillogott. Égyetlen nehéz, fényes gyemánt- 
csepp jelent meg ott. Megtanult sírni és el
felejtett nevetni.

És a poéta úgy találta, hogy most már 
ő is megtanult belátni egy női szív mélyére. 
És ott nagyon szépet látott.
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Vörös Kakas. E hó 23-án este a 
szomszédos Kartal községhez tartozó Schos- 
berger uradalomban eddig ismeretlen okból 
tűz ütütt ki s másnap estig tartoli mire 
lokalizálni tudták. A tűz martaléka egy kazal 
szalma és az uradalomhoz tartozó malom 
épület lett.

A galambtenyésztés haszna. A ga
lambtenyésztés a galamblövészetek folytán 
ma egyszerre a leghasznosabb baromfi 
tenyésztési ágak közé emelődött. Oda jutot
tunk, hogy cgypár közönséges galamb ma 
többet jövedelmez bármelyik értékes fajtyuk- 
nál. Egy pár parlagi galamb, ha friss véril 
és jó tenyésztörzsböl származik, ha van két 
keltöfészke, egy év alatt legalább is 10 pár 
fiatalt nevel. A fiatalok felnevelése egész 
éven át alig kerül valamibe s főleg semmibe 
sem kerül márcziustól novemberig, 10 pór 
fiatal ára 8 korona. Egy pár galamb tehát 
8 koronát jövedelmez, 100 pár 800 koronát. 
Nos nem jövedelmező-e a galambtenyésztés? 
Hány falusi lelkész, tanító, kisebb iparos és 
szegényebb gazda van, aki helyet adhatna 
padlásán 20—100 pár galambnak. Csak hely
adásról van szó, mert a közönséges parlagi 
galamb magátol is megél, azt nem kell 
etetni, legfeljebb addig, ameddig hó takar,a 
a földeket. Aki parlagi galambok tenyészté
sével kíván foglalkozni, vagy már is vannak 
ilyen állatai, de nem tudja értékesíteni, az 
forduljon az Országos baromfitenyésztési 
egyesülethez (Budapest, VII., Rottcnbiller-f.t 
30,) hol készpénzért darabonként 40 fillérért 
bármennyi parlagi galamb átvétet.í:. U,.,ya;i s 
nyerhet íelvilágosiUst az érdeklődő a beren
dezkedésre és tenyésztésié vonatkozólag is.

Zászlószentelóűí ünnepély. Szt-István 
napján a reggeli órákban már látható volt, 
hogy Hatvanban nagy ünnepélyre készülnek 
a vasutasok. Az állomáson kora reggel meg
jelent a küldöttségek fogadtatására kirendelt 
rendezőség, kiknek egész délelőtt nagyon 
sok tnunkajok akadt, mert az ország leg
messzebbi..enö állomásai is küldöttséget 
küldöttek a hatvani vasutasok zászloszente- 
lésére. Eél 9 órakor megkezdődött a gyüle
kezés a Koionia-kertben, hol több százra 
tehet > í.ö.: ■■•.sóg csatlakozott az ünnepli vas
utasokhoz. E.m. ..t megérkezett a lovasbandé
rium, mely a m.netet vezette. Fél 11 óra
kor megjeleni czangcl Károly kíséretében 
é; gr >í Keg’evích Gyula társaságában a 
helyettes zhsz. j.. lya bciieidl Luliy urii I; y, 
let Cz.Jii el K •..<>!/ egyleti elnök szép sza
vakká. I üdvözöl., ezután gróf Ke pev.ci; Gyula 
válaszolt Cza.igel Károly szavaira, majd 
Cseáó írén s:éy beszédet monJctt a zásai .- 
anyára c.- g_.c;.;őiii J vimg csokrot nyúj
tott át neki, ki ezután a remek hímzett 
selyemszalagot rákötötte a zászlóra. A K. lénia 
kerti en az ünnepély ezzel véget ért. Ezután 
meg!írd a me..et a róni. kaih. templomba, 
hol" < ...r n.\.y közönség gyűlt össze, a menet 
a gym'i tüzoliós..:,' díszsorfala közt Levonult 
a templomba,-almi Odray Ccelestin prépost 
remek nesztccr mondott és a zászlót tel- 
smntelte. — .'.zutmi a közönség a zászló
szegek bevetésére készített zöld sátorira vo
ltait Az ünilc;.élyc.s szegbeyerés Dudák Hona 
gyönyörű szavalatával kezdi.dl.ti és eltartott 
i. Gután 5 óráig. Délbe a zászlobizotteag 
üdvözlő táviratot küldött Pé.crvásárra gróf 
Keglevich Gyuláné zászlóanyának d. u. 5 
urakor pedig a társas :g Kivmmli a tci.sántá
idé vendéglőbe, Lel 175 tcr.íékü tá.sas- 
\acsora volt. A kedé.yes l ankéttel reggelig 
tartó tancz követte Az ühnvpdy 1CGO koro
nát jövedelmezett az egyesületnek, i.c még 
: midig' éikéznek az orrmag minden m.mérői 
adományok és a ;...szl . zc ,bevetések még 
14 napon át es'.t;űzöl .■•.lók az állom .scli az 
i rán a Z..SZ1Ö ú.-clyxztu..: a rom. •■..tr.i. 
templomim i.

Nyilvánosság; joggal bíró magún isko- 
!' l an a beiratkozásokat szc, icm..er 1. 2. 
5.- ti tarioin meg.

Teljes ellátásra is elfogadok növendé
keket, kik az iskolai tantárgyakon kivíll a 
német, franczia nyelvben is zongorában is 
oktatást nyerhetne!:.

Caró Emília
Gödöllő, Kossuth-Lajos-utcza 554.

i
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NYÍL T T li R*  
Nyilatkozat.

A „Gödöllői Hírlap11 folyó évi augusztu- 
lió 21-iki számában a „Hétről11 szóló rova
tában egy értelmetlen hülyeség jelent meg, 
melyből egyedül csak azt az egyet lehet 
megérteni, hogy a Károlyi-féle nagyvendéglő
ben a marhab.:s kemény.

Erre vona.l.o .ólag mást nem jegyezhe
tek n.cg, minthogy a vendéglőben feltalált 
marhahús mindig van oly megemészthető, 
mint a Gödöllői Hírlap bármely szellemi 
megnyilatkozása ; mert az köztudomású, hogy 
a Károiyi-féle marhahús mindig megemészt
hető és élvezi.ele, ellenben a Gödöllői Hírlap 
szellemi alkotása megemészthetetlen, csak 
csömört és undort kelt, — s üzleti reputatió- \ 
mát meg nem sértheti.

Tisztelettel
Károlyi Gyula.

rovatban I öz >?.. kért nem vállal felelősséget
a Szerkó: z ő.

1

r„,!“ Neuslaln Fiiliíp lias!
mely-’k evek ó'-. kitúr■ftekneh b •■•m
orvosok által könnyű hashajtó- es feloltlo-s
•jár tainak. — E*?)’ doboz 15 pirula 30 liilar.

Minden |(r,vóuyaxei't3rl>nii Unplintó,

f-l-3 c.'óg';s":irtár.Bec?, I., Fis; Línf-.'-'Q F.

vagy

j e g y g y a i
legjobb. leírta lisiH s eirél'irva 
legolcsóbb sz-’-pan. - Minden 
kái’us alkati és-el.töl r..en.és.

Irljndeaűtr. RaptislóT
c

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, ho 
minden darab szappan a „Sclmchr névvel 

a fenti védjegyek egyi’ével legyen ellátvv

férfi-, hói- es
ISASZ

T. ez.

szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy helyben, 
Dányi-utcza 99 szám zictt egy á ma; kor igényeinek meg
felelő üzletemben mindenféle csizma, férfi-, női- és gyermek- 
czipők, a legjutányosabb árak melleit szerezhetők 
mérték úté megrendelések pontosan elkészíttetnek.

Kiváló tisztelettel

Amerika
Elindulás Havrevbö! minden sz. r baton 

I Menetjegyek a
I Franczia tinié által

Jó és gyors utazás. Kitűnő ellátás, 
öeleértve bor és li.y.ur. Amcr.kai va
súti menetjegye.; mi;;cen .'..l m isim 
eredeti arakon. Közelebbi ériesítést in
gyen és bérmentve nyújt a Franczia 
linie, Wien, IV. Weyringer-gasse 8.

[vidéki TAEÍ iaÉ'-'.P'íFZTAP.ri 
lsHr_:. I-,áS3ítKTEK3 sssal

Xj O -tt
Át-íc i-HTrm Tíjsurirntsi r.

; «F0' ■ 1
» "*  i '”
4 I

wr»*. ■
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BOHWJ KU V KK RE, Átl. a. M I*A  rK O Zí II A. 
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ILVíLAGOSíTAQUNK INGYENT-.;-

HECHT EANKHÁF. V
BUPAPEST, rer.úNCZIEKTERE 6. -rx L
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Urilak Gödöllőn az állomáshoz közel. 
: __ Két épület, — nagy kert. ......

— Esetleg októbertől bérbeadandó. — 
Czim n kiadóhivatalban. 2—15

t
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& SHUTTLEWORTH
a kijut • nyo>abb álak mellett .

Locoinubil és güzcséplogépek, 
sza'iiiakaz V. i.: )k. j r;á iy-Cbépl'j<épek. I.»

Tudták, kon-vulyozó.s, kaszáló- és arat
b)r"n ik,

□ orvetögép «k, f I «iet jr. kap dók 
szecbkav.tgók, répáváók, kuNur cza niuiz 

ycteiiics a.zél ekék, 
és in;.iáén egyéj gizJ.taá^i

13 i ttl . i p i ' J ' t. 4 L

latnak:

I C CoCplŐK, t.sztitó-

•lók, darálók,
ú. pi.n ’.l.nok

bdpsLv

Nyavalyatörés
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HAT TYÚ 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA 

FRANKFURT.

fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekhasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla W1inkler 
Ede Wien, 1911., Sommergasse 1. ^raktár 
Török J. Budapest, Kiraly-utcza 12. - Kap
ható minden gyógyszertárban. — C-As 
Bartilla forviz“ kérendő. Hamisítások be 

jelentése jól jutalmaztad. Oly helyekre, ho 
nem kapható, 2 forint 50 küldök 7 üveget 

bérmentve

!! szobafestő, mázoló,
és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 9ev 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
I kocsifényezö és nyerges 
üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIK ANRRÁS

fónykópószeti mííternie = 
Budapest: IV. Károly-körut 6. 
A nyári idényen át: Gödöllőn Er- 
= zsébet-Királyné-ut 10. sz.- 

Elismert kittinő ni unka 
és Jutányos árak . . . . 
Speeialista gyermek fel
vételekben .........................
-4 képek kidolgozása ki-
zárólag fő üzletemben |

Jj lludapesten történik. . -j
jj Fel vételek egész napon |
| át, tlnnep és vasárun- |

L J

Hölgyeknek 
segélyt és tanácsot nyúj
tok. Szülés esetén nagy 
gyakorlattal birok.

Csölle Anna
egyet, szülés/nő 

Qüdöllön, Petöíi-tér 
(Mozsár-ház.)

Pénzt, 1 
sok pénzt, 

havonként 100 koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

ü Idje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
ozimre: Anonczen-Abtei- 
lung des „Merkúr" Man- 
heim Meerfeldstr.

Ügynökök
500 koronát kereshetnek havonként, sőt 
még többet is, egy törvényesen védett 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Haasenstein és Vogle 

A. G. Breslau czimre küldendők.

Nyomatott a gödöllői .Erzsébet" könyvnyomdában.

Igen sok pénz hever gazdátlanul!
Mindenütt! Állandóan! Mindenütt!

Könnyű és kellemes kereset úgy hölgyeknek, mint uraknak egyszerű, 
jövedelmező, házias és Írásbeli munkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kivül. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetschen az Élbe mellett. Kérdezősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.

PL ISTI LL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 463. szám

Miudennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.
•EEZL'22i3

bzé.iagyüjtök.

3-vasu


