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Népkönyvtárak.
Nagy fontosságú, erős kulturális 

haladást jelentő intézményt léptetett 
életbe Berzeviczy Albert vallás- és 
közoktatásügyi miniszter legújabb ren
deleté, mellyel a népkönyvtárak ren
dezését Írja körül. Egyszerre három 
irányban tervezi a kormány a nép
könyvtárak fejlesztését, még pedig :

1. Népiskolai, ifjúsági könyvtára
kat létesittet a tanfelügyelőségek utján.

2. Nép- és vándorkönyvtárakat a 
Wlassits Gyula elnöklete alatt álló 
„Muzeum és könyvtárak országos ta
nácsa utján.

3. A Fraknói Vilmos és Szalay 
Imre vezetése alatt álló „Országos 
főfelügyelőség" utján a tudományos 
könyvtárakat.

Már megindult a munka a könyv
tárak kifejlesztése irányában, melynek 
eredményéül pár év alatt száz meg 
száz uj népkönyvtár nyílik meg az 
ország minden részében. Kiváló fon- 

tosságu, nagy jelentőségű intézmény 
ez úgy nemzeti, mint művelődési szem
pontból. Első eredménye lesz bizo
nyára a könyvtárak felállításának az, 
hogy a nép megszabadul a „Rinaldó 
Rinaldini", a „Tiz évig a föld alatt" 
és egyéb hasonló észtompitó ostoba 
rémregényektől és olvas ahelyett szép, 
léleknemesitő, ízlést, értelmet nevelő 
olvasmányokat. Hogy milyen nagy
jelentőségű, kulturális haladás ez, ah
hoz azt hisszük nem szükséges külön 
kommentár. Mikor a nép közül kiszo
rulnak a rémregények, és azok helyét 
jó, hasznos magyar könyvek foglal
ják el.

De ennél még sokkal fontosabb, 
nagyobbjelentőségü eredménye lesz, 
mert kell, hogy legyen ezeknek a 
könyvtáraknak az, hogy fel fogja éb
reszteni a népben, a parasztban az 
olvasási kedvet. Az a földműves nép 
eddig az egész telet a korcsmában 
töltötte ivással, trágár mulatozással, 
vagy legjobb esetben meddő czéltalan 
politizálással. Ezentúl a gazda télen, 

mikor dolog nincsen, otthon ül majd 
családjával és a könyvek között, tehát 
jó társaságban tölti idejét. Ehhez azon
ban szükséges az, hogy a könyvtárak 
könnyen hozzáférhetők legyenek min
denki számára. A könyvtáraknak dijat 
szedniük nem szabad, mert ezzel való
ban elidegenítik maguktól a népet. 
Ma még nagyon messze vagyunk attól, 
hogy a magyar paraszt pénzt, (még ha 
keveset is) adjon ki könyvre, regényre. 
De még előbb a népnek való jó és 
érdekes könyveket kellene a nép közt 
ingyen kiosztani, ezeket a könyveket, 
aztán biztosan elolvasnák és fölfedez
nék belőlük az olvasás szórakoztató 
vagy hasznos voltát, és akkor felkeres
nék a könyvtárakat, ahol ingyen lehet 
ehhez a szórakozáshoz, haszonhoz 
jutni. Ebben a munkájában az álla
mot támogatni kötelessége volna a 
magyar társadalomnak. Hányszor han
goztatjuk, mikor valami fontos nemzeti 
ügyről van szó, hogy itt társadalmi 
akcziót kellene indítani, amelyet az 
állam támogasson.

Kirándulás a Bakonyba.
Humoros ut leírás.

Irta: Hcszlényi József.
Rekkenö melegség volt Pesten. Érez

tem, hogy ha még egy hétig itt maradok, 
hát megfulladok, megsülök, elolvadok, ki
száradok vagy más eféle speciális módon 
pusztulok el. El innen, el I Azon töpreng
tem éppen, hogy hová ruccanjak egy kis 
kirándulásra, nehézkesen czammogva az 
árva kihall Kossuth Lajos-utczán, ahol pe
dig télen a fővárosi haute-vaulée korzózik, 
mikor elejbém toppan piros kalapjával, mo
solygó arczával Lili.

Lili egy telivér pesti leány. Ami sajá
tos vonást a pesti leányokról tudnak, az 
benne mind együtt van. Heves, vidám, bohó 
könnyüvérü, sőt szabadszájii leány. Csak 
egy különös van rajta, hogy mindezen tu
lajdonságok daczára tisztességes. Szóval 
elejbém toppant, kis perkál kék szoknyács- 
kájában és rám kiáltott:

— Hát maga meg hová botorkál 
ben a melegben.

— Né maga az, Lili ? Hát maga 
Pesten van. Nézze milyen üres ez a 
suth Lajos-utcza.

— Holnap még üresebb lesz, 
estére én is elutazom.

eb-

még
Kos

mert

l

Bakonyba,

meg.

— Mondja gyorsan hová ? kérdeztem 
türelmetlenül, hátha ez majd egy jó helyet 
mond.

— A Bakonyba, az Isteni 
az ősi rabló fészekbe.

— Aztán nem fél; hogy 
elrabolnak valamit?

— Jöjjön el velem, védjen
Menjek el vele, n Bakonyba. Á Lilivel. 

Hisz ez fölséges 1
— Megyek. Itt a kezem.
Belecsapott. Hazakisértem és este már 

nagyokat nevettünk egymás tréfáin egy má
sodik osztályú kocsi magányos fülkéjében. 
A végczél Bakony-Szentkirály volt. Ez olyan 
kis falucska a honnan igen szép kirándulá
sok tehetők egyrészt az Isteni Czuha-Völgy- 
be, másrészt pedig a gyönyörű, a vadregé
nyes ősi Csesznekvár romjaihoz. Meg vol*  
még ránk nézve az a különös előnye is, 
hogy ott lakott egy igen kedves ismerősünk 
a korcsmárosné személyében, akivel még 
kis gyerek korában együtt játszottunk és 
így nyugodtak voltunk a kényelmes elszál
lásolás felől.

Hajnalra szerencsésen meg is érkez
tünk Bakony-Szentkirályra. Szidi, a korcs
márosné — már én csak Így nevezem a 
gyerekkori nevén — boldog örömmel ölelte 
keblére a kis fürge Lilit és a csókokból 
még nekem is kijutott egy a regi ismeret
ség számlájára írva.

— Jaj de megnőttél te Lili. Milyen 
szép lettél. Istenem, hogy elszalad az idő. 
Te is Sándor, hogy megbajszosodtál. Már 

magától is

nem is merlek tegezni olyan nagy ember 
vagy, még féltékeny lenne az uram. Hol is 
jár ez az ember? Imre, Imre! Gyere be 
már. Nézd kik jöttek? Üljetek le no.

A viszont látáson szerencsésen átes
tünk. Meg a reggelizésen is. Utóbbit ipar
kodtam hosszabbra nyújtani az előbbinél. 
A reggeli Ízletességével annyira meg voltam 
elégedve, hogy épen ennek a hatása alatt 
elhatároztam, hogy egy pár hétig okvetlen 
itt maradunk.

Azt hittem, hogy a kérdezösködésnek 
nagy tárgyalásoknak, beszédeknek soha 
sem lesz vége. Szidi kikérdezte Lilit a 
pesti életről, az udvarlóiról, a bálokról stb. 
A Lili sem maradt el a kérdezösködésben.

— Hát férjhez mentél, Szidikém ? 
(Még azóta nem is látták egymást.) No hát 
beszélj valamit, édesem.

És elkezdtek suttogni szép csöndesen, 
közbe-közbe laposakat pillantva felém, hogy 
vájjon nem hallgatódzom-e ? Egyszer aztán 
megsokaltam a dolgot.

— Elég lehetne már a tracscsolásból 
Már a lábaim nyugtalanok, egy kis séta 
után kiabálnak.

Tudtam, hogy ez hatni fog Lilire. 
Egyszerre az ő lábai is ugyanazért kia
báltak.

Már el is mentünk volna egy kis sé
tára, ha Szidinek, a menyecskének az az 
ötlete nem támad, hogy előbb menjünk át 
vizitbe az ő kedves barátnőjéhez, a Gizi
hez. Miután a Gizi szépsége felől elég ked-
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Most tehát, mikor ilyen legfonto
sabb nemzeti ügyet vesz az állam a 
kezébe, természetes kötelessége volna 
a társadalomnak, hogy az államot 
ebben a munkájában támogassa. Pedig 
milyen általános a részvétlenség 1 — ' 
Könyvtárak a kis városokban fehér ' 
hollók. Faluban meg majdnem egyál
talában nincsenek. Amik volnának, ] 
azok nehezen hozzáférhetők és kivált | 
nem a nép számára vannak. j

A magyar irodalom is igen sze
gény olyan müvekben, melyek a nép 1 
számára valók. A népkönyvtárak intéz- . 
ménye ezen a bajon is segítene. Most ' 
a kereslet szaporodásával emelkedik 
az irók munkássága is. Mert ma olyan 
könyveket írni, melyek a népnek valók, 
nem érdemes, nem fizetődik ki nem 
akad rá kiadó. Azért nem is Írnak ; 
olyan könyveket. Angliában a népies I 
kőlcsönkönyvtárak annyira elszaporod- 1 
tak, hogy az uj könyvek kiadását rcn- I 
desen ezek sietnek megszerezni. Itt 
is olyan sok népszerű könyv fogy, 
hogy érdemes lesz ilyent Írni.

íme, milyen nagyfontosságu, mond
hatnánk korszakalkotó jelentőségű ez | 
a rendelet, mely nemrég napvilágot I 
látott. Lássunk hozzá mindnyájan, hogy 
a kormánynak ez a vállalkozása sike
rekkel járjon, ne hagyjunk mindent 
az államra, magára; mert az állam is 
csak úgy működhetik sikeresen, ha ne- | 
héz munkájában a társadalom teljes 
odaadással támogatja. A nemzet föl
virágzása lesz a jutalom.

Minden községi jegyző, tanító 
kezdjen mozgalmat községében egy 
ily népkönyvtár megszerzésére. Járá
sunk népe nem oly gazdag, hogy 
maga tudjon könyvet szerezni magának, 
adjuk a kezébe, amit az állam kínál.

Képviselőtestületi közgyűlések.
3609—1904.

Hirdetmény.
Gödöllő község képviselőtestülete I 

1904. év szeptember hó 12-én dél- ! 
után 3 órakor a községház tanács | 
termében rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre az összes képviselők tisztelet
tel meghivatnak.

Gödöllő, 1904. szeptember hó 4. | 
Szlabey József, s. k. Dinnyés János 

jegyző. biró.

Tárgysorozat.
1. A Pesti Hazai első takarék

pénztár egyesület által megszavazott 
150.000 koronás kölcsön iránt kiállí
tott kötvény elfogadása s egy úttal 
annak aláírására és a kölcsön ellen 
értékének felvételére megbízottak ki
küldése

Kéretnek a tisztelt képviselő urak 
az ügy fontosságánál fogva mentői 
nagyobb számban megjelenni, hogy 
a közgyűlés határozat képes legyen.

Eddig a meghívó!
Kuriózumból közöljük, de híven 

másolva az utolsó passzust.
Tehát már oda jutottunk, hogy 

Gödöllőn külön fel kell kérni a teins 
város atyákat, hogy megjelenjenek a 
közgyűlésen 1

Mit jelent az egyebet, mint az 

érdeklődés hiányát azok részéről, 
kikre érdekeinket bíztuk, kik közü
gyeink intézésére vannak hivatva.

És mi lehet az oka ezen követ
kezetes nemtörődömségnek ?

Közügyeink szisztematikus, rend
szeresen űzött elhanyagolása a köz
vetlen intéző körök részéről.

Látja a képviselőtestület, hogy 
minden olyan dolog, amely a polgár
ság érdekeit szolgálná, mellőzve lesz. 
Az ily dolgokban hozott üdvös hatá
rozatok soha végrehajtva nem lesznek.

Látja a képviselőtestület, hogy a 
község administrácziója évenként óri
ási összeget emészt fel anélkül, hogy 
a község polgárságának csak valami 
kis aktív hasznot is hajtana. Ök az 
állam közegei, hűséges vazallusai, 
hivatalnokai ; a „paraszt" menjen ka
pálni, szántani, fizesse meg pontosan 
azt az adót, melyet mindenféle detek
tív módszerek igénybe vételével reá 
kirónak s aztán hallgasson és legfel
jebb csax annyit tegyen meg, hogy 
szükség esetén szavazzon oda, ahova 
a nagy fejüek jogos (?) magánérdeke 
kívánja.

Természetes azután, hogy ily kö
rülmények között a képviselőtestület 
egyes tagjai nem szívesen veszik ma
gukra a felelősséget s különösen nem 
azon képviselők, kik a gyakori kapaczi- 
tálgatások révén csak azt látják, hogy 
igen gyakran a czél szentesítvén az 
eszközöket, félrevezettetnek.

Fogadást mernék tenni, hogy ma 
már pld. a járda burkolásra senki sem 
szavaztatna meg képviselőtestületünk
kel semminemű összeget, sőt itt-ott 
már nyíltan kifejezik elégületlenségüket 
a burkolási anyag minősége miatt.

Az érdemes elöljáróság azonban 
ilyenkor mossa kezeit s azzal igyek-

vezö ismertetést szereztem, magam is elfő- , 
gadtam a tervet.

Átmentünk. A kis Gizi valóban elő- ’ 
nyös külsővel dicsekedhetett. Szép barna j 
leány diónagyságu fekete szemekkel, ame- I 
lyek mindig mosolyognak, formás, molett ‘ 
termet, keble, karja, dereka, mind csábitó | 
gömbölyüségüek. Ez a szép leány ebben az 
eldugott faluban valósággal hasonlítható, 
egy nyíló, illatos piros vadrózsához, mely a 
Bakonyi hegyek egyik sziklája mögé yan 
elrejtve.

Kedves fogadtatásban volt részünk. 
Gizi, aki éppen a czimbalom előtt ült, mi
kor beléptünk, eljátszotta mindjárt a nótán
kat. Az enyém az, hogy csak egy kis lány 
van a világon. A Lilié is ez, csak ö kis 
lány helyett legényt mond mindig. Gyönyö
rűen czimbalmozott az a leány. Én azt 
hiszem, hogy egy leány legszebb a czim
balom előtt. Igazán művészi élvezetet szer
zett. Hát még ha énekével kisérte a játékot. 
Ha ezt a hangot az opera igazgatója meg
hallaná, rögtön elvinné magával a hangját 
kiképezni. De hogy kerülne az opera igaz
gató Bakony-Szentkirályra ?

Szóval nagyon kellemes volt. De hát 
mi Bakonyt akarunk látni, erdőt. Menjünk. 
Hívtuk a Giziit.

— A Giza nem mehet, felelt mamája, 
neki még sok dolga van ma. Gabonát keli 
feleznie, és az sürgős.

— A Szidi sem jöhetett, a korcsmá
ban köll lennie, mert az ura ki megy a 
mezőre. Kerten mentünk hát, én meg a 
Lili. Alig hogy kiértünk a faluból, már fel

tűntek előttünk a cseszneki vár romjai. 
Gyönyörű romok, regényes vidéken.

— Oda, csak oda menjünk, — rajon
gott Lili.

Kellemes, enyhe, langyos szél szán
totta végig az iirt és Lili frizuráját valósá
gos költöl rendetlenségbe hozta. Tele tüdő
vel szívtuk a friss hegyi levegőt és élve
zettel merültünk el a romantikus vidék szem
lélésében. Két oldalt sürü, beláthatatlan er
dőrengeteg és közte széles országút, melyen 
mi megyünk.

— Különös, — szólt Lili, — hogy 
Pestan sohasem fuj igy a szél. Persze 
azért fuj olyan nagyon, mert itt olyan sok 
fa van.

— Hiszen nem fa fuj, kis csacsi.
— Nem ? — Kérdi meglepetve. — 

Hát mi ?
No tessék I Az ember egy szép barna 

lánynyal a karján a Bakony sűrűjében tart
son értekezést a légáramlások fizikai tüne
ményéről. Én a helyett jobbnak láttam őt 
figyelmeztetni :

— Nézze, ez az ut egyenesen a ro
mokhoz vezet.

Valóban egy szép árnyas ut vezetett 
föl egyenesen a romok közé. Rövid, de 
meredek ut.

En botra, ő napernyőre támaszkodva, 
egymást támogatva félóra alatt nagy nehe
zen megmásztak a meredek sikamlós szik
la utat.

De fáradságunk meg volt jutalmazva. 
Fönn voltunk a Csesznek vár ősi, omlatag 
falai között. Olyan hely ez, amilyet magunk 
fajta világ nem látott fővárosi emberek csak 

a Műcsarnokban látunk és nem hisszük el, 
hogy igazán ilyen. Egy magas, hatalmas 
szikla tetejéből kinyúló omló kőfalak, me
lyek a régmúlt romantikus időket juttatják 
az ember eszébe. Mintha az a vár nem is 
emberkéz müve volna, mintha úgy nőtt 
volna ki a sziklából, mint a hogy a pipacs, 
meg a búzavirág nő a mezőkö", pedig 
senkisem ülteti őket. És az a gyönyörű ki
látás a magasból köröskörül. Sürü erdők, 
nagy hegyek ölén, távol egy-egy falu tor
nya látszik valóságos mestermüve a csodás 
természetnek. Es mindez mélyen alattunk. 
Mind ezt szédítő magasból, egy ősi vár 
nagyszerű romjairól nézve. A szél itt már 
nagy erővel száguldott szerte szét, úgy, 
hogy megkellett fogózni, hogy el ne essünk. 
Ez már a szél birodalmának közepe.

— Látja Lili itt még sokkal jobban 
fuj a szél, pedig itt egy szál fa sincsen.

Nem akartunk megválni a remek vi
déktől, de a gyomrunk hivott. A gyomor 
pedig souverain uralkodó az ember fölött. 
Hát menni kellett.

Mikor visszatértünk a mi Szidikénkhez, 
akkor már négy óra elmúlt délután. Bizony

1 nem váltak ránk az ebéddel. Ott tizenkét 
órakor szokás ebédelni. Már vendége is volt; 
az ő szép barátnője, a Giza. A nyitott 
korcsmaajtón kihallatszott a beszélgetésük. A 
Lili megkapta a karomat.

— Pszt! Hallja? Mirólunk beszélnek.
— Kénytelen voltam egy férfihez nem 

méltó indiskreciót elkövetni. Kihallgattuk a 
I beszélgetésüket.

— ... mert ez mar még sem illő 
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szik megnyugtatni a békétlenkedüket, 
hogy hiszen „még nincs itt az ideje 
a felszólalásnak, mert még nem vette 
át a járdákat. Majd akkor ! Az átvé
telnél !“ stb.

No hát nincs a földtekén olyan 
együgyű egyén, aki erre azután ne 
mosolyogna.

Hát majd ha teljesen kész lessz 
a járda : akkor fogják felszedetni — 
az anyag gyönge minősége miatt s 
akkor vizsgálják meg a vastagsági 
méreteket stb.

E kétségtelenül bizalomkeltő nyi
latkozatok után ne csudálkozzon senki, 
hogy egyesek gyanúsító megjegyzése
ket susognak és hogy azok — nem 
maradnak visszhang nélkül.

Csörgö.

111K1Í K.
Személyi liirek. Dr. Heyder Ödön 

tb. járási főszolgabíró e hó 5-én érkezett 
meg hat heti szabadságáról s elfoglalta hi
vatalai. T ahy István szolgabiró e hó 21-én 
érkezik meg fegyvergyakorlatról Gödöllőre.

Házfelavatás. Fényes és nagyszabású 
családi ünnepély folyt le az elmúlt vasárnap 
— irja levelezőnk — az erdőkoszoruzta szép 
nyaralóhelyen, Szadán. özv. Rudnyánszky 
Ferenczné, közszeretetben élő úrasszonynak 
uj nyaraló kastélyát avatták fel, messziről 
összesereglett, illusztris rokonok és vendé
gek jelenlétében. Délelőtt az iinnepies egy
házi áldás folyt le, melynek fényét a fővá
rosból s a fürdőhelyekről ez alkalomra meg
jelent számos rokon és vendég emelte. Az 
ünnepély folyamán Rudnyánszky László fö-

Szidikém a Lilikétől — hallatszott a szép 
Giza hangja — ez a fiatalember sem ro- 
konja, se semmi.

— És még az nem elég, hogy egyedül 
utaznak, de még el is mennek egyedül az 
erdőbe. Te én nem hiszem, hogy ezek ott, 
csak úgy ....

— Persze, hogyne 1 Az a fiatal ember 
nem is úgy néz Ki,hogy megtudná állni anélkül.

— Ezek itt maradnak egypár hétig, én 
kiváncsi vagyok hogyan akarnak ezek halni.

Ránéztem a Lilire. Az arczárói le lehe
tett olvasni azt a végtelen gúnyos mosolyt, 
azt a lenézését, a kicsinyességnek a nevet
séges falusi fölfogásnak, mely gúnyos lené
zés elfoglalta természetszerűleg ennek a 
pesti lánynak egész valóját. Mikor észrevette, 
hogy figyelem, nagyot kaczagott.

— Hahaha I Mit szól hozzá?
Egy tekintettel feleltem, mert most 

már be kellett mennünk.
— ... bizony drága lesz a kukoricza, 

— fejezte be Giza a mondatot, mikor ész
revett bennünket. — No már megjöttetek, 
hogy tetszik a vidék?

— Nagyon tetszik és éppen azért 
nagyon fáj, hogy már meg kell válnom tőle 
és tőletek kedveseim.

Hiába volt minden marasztalás. Nem 
maradt volna a Lili semmi áron. De még 
az ebédjüket sem fogadta el. Az állomás 
vendéglőben megebédeltünk.

Másnap már találkoztunk a Kossuth 
Lajos-utczában. Mikor meglátott elkezdett 
rettenetesen kaczagni. A könnyei előtörtek 
a nagy nevetésben.

— Hahaha I Hihihi I Mit csináltunk mi 
ketten az erdőben hehe! Maga nem is úgy 
néz ki, hogy meg tudná állni. Haha. Neves
sen már no.

Lassanként én is belejöttem a nevetésbe. 
A Kossuth Lajos-uícza néhány lézengő kö
zönsége megállt bennünket nézni a nagy 
hahota..l:kal, Olyan jó izüen nevettünk a 
„jó falusiakon." 

biró éltette a ház úrnőjét és meleg szavak
kal emlékezett meg kiváló jó szivéről. A 
nagyszabású mulatság kitűnő hangulatban 
csak a késő esti órákban ért véget.

Erzsébet ünnepély. Tegnap, f. hó 10-én 
volt boldogult nagyasszonyunk Erzsébet ki
rályné tragikus halálának az évfordulója. 
A honfiúi kegyelet — mint mindig — ez 
évben is megünnepli e napot. A gödöllői m. 
kir. korona uradalom ez evben is elküldte 
koszorúját Bécsbe, nyugvóhelyére a Kapu- 
czinusok sírboltjába s megkoszorúzta a gö
döllői szobrot is. — A gyászünnepély az 
idén Erzsébet napján f. é. november 20-án 
fog megtartatni.

Elhalasztott közgyűlés. Gödöllő kép
viselőtestülete e hó 7-én délután 3 órára 
volt össze hiva közgyűlésre. A tisztelt vá
ros atyák közül azonban csak 5 azaz öt da
rab jelent meg s Így a közgyűlés határozat
képtelenség miatt elhalasztatott.

Iskolai ügyek. A gödöllői ev. ref. 
egyház vasárnap e hó 4-én gyűlést tartott 
a templomban, Isteni tisztelet után. A gyű
lésen az építendő református iskola részére 
szükséges telek beszerzésére beszéltetett 
meg s elhatároztatott, hogy az egyház Ma- 
tuz András Szölő-utcza és Kör-utcza sar
kán levő házát veszi meg 8882 korona vé
telárért. Az uj iskola tehát ott lesz felépítve.

Huszárok nálunk. F. hó 15-én 
huszárok lesznek nálunk. A 15-ik huszárez
red 1-sö osztályából 10 ember és 18 ló 
indul Hatvanból csütörtökön reggel 6 órakor 
Aszódon át Gödöllőre, itt meg hál és pén
teken 16-an megy tovább Budapestre.

Verekedő házastársak. Csinos kis 
perpatvarnak voltak tanúi a békés polgárok 
Aszód főutezáján e hó 6-án reggel 9 órakor. 
Kájlinger János verekedett elváltán élő fele
ségével, Bulyó Emmával. — Nagy csődület 
nézte az épületes jelenetet, de nem volt, aki 
beleavatkozott volna és szétválasztva a küzdő 
feleket, kivette volna az ütlegcktől s a rug- 
dosásoktól már csaknem fél élettelen nőt 
felbőszült férje kezei közül. Végre is a csend
őrség vetett véget az utczai botránynak.

Hymen. Nagy József furái máv. hiva
talnok a napokban jegyezte el Lakner 
Irma kisasszonyt Túrán.

Zsidók újéve. A zsidók újéve folyó 
j hó 10- és 11-én van. Dr. kiéin József 

főrabbi f. hó 10-én szombaton tartotta meg 
megemlékező szép szent beszédét. A nagy
hatású remek szónoklatot rengeteg nép lial- 
gatta végig.

Telefon dijak leszállítása. A mis- 
kolczi Kereskedelem és Iparkamara már 
több Ízben szóvá tette és felpanaszolta a kor
mány előtt az interurban telefon igénybe
vételi dijának magasságát. Mint most érte
sülünk, a kereskedelmi miniszter egy leira
tában arról értesíti a kamarát, hogy az 
ezidöszerint tárgyalás aiatt levő telefon ta
rifa javaslatnál ezen kérés teljesítését fonto
lóra fogja tenni. Valószínű, hogy a telefon 

I dijak leszállításával több előfizetője is lesz 
s úgy az állam sem fog károsodni.

Verekedés ez AntaKiegyen. Az An- 
talhegyen, Gödöllő határában nagy verekedés 
volt e hó 8-án délelőtt. Koncz Mihály verte 
meg Torna Pált, fokosával életveszélyesen 
megsebezvén azt. Dr. Schön Gyula h. kör
orvos vette ápolás alá a súlyosan sebesültet 
s konstatálta, hogy sérülése életveszélyes. A 
tettest a csendőrség letartóztatta.

Posztóval bevont falak. Eddigelé 
csak tőkepénzesek engedhették meg maguk
nak azt a fényűzést, hogy szobáik falát posz
tóval vagy selyemmel vonassák be. Most 
azonban egy uj eljárás ütötte fel fejét, mely 
szerint magának a falnak felületét posztóvá 
képezhetjük ki anélkül, hogy a drága posz
tót kellene felhasználnunk. \z eljárás szerint 
gyapjút, szőrt, stb. lisztté öröliin , a kívánt 
színre festjük, a kidolgozandó falakat — 
száradás után vízhatlanná váló — megfelelő 
ragasztósz-i rel bevonjuk és száradás előtt a 
gyapjú stb. lisztjével behintjük. A behintés 
módja ez: a fal alsó szegélyéhez egy ritkás 
szövetet erősítünk az egyik szélével s ezután 

simára leteritjiik a padlóra. Erre hintjük a 
gyapjú stb. lisztet és ezután a szövetet óva
tosan a fal felületére emeljük és hátát kefé
vel paskoljuk, miáltal a gyapjúimét a ragasztó
szene tapad és a falat befed;. Ha most a 
falat mintákkal akarjuk díszíteni akkor — 
szaradás előtt — a falra a m.■„felelő patro
nokat ráfektetjük és a poszt iclüle'et adott 
gyapjuhsztet stb. a patron kivágásain át ke- 

] tével egy irányban lesimogatjuk. Ha a fa 
( tulajdonságaival biró falfelületet akarunk ered

ményezni, akkor gyapjuliszt helyett finom 
fürészpor-lisztet használunk. Az eljárás állí
tólag nem drágább a papirkárpitozás áránál, 

Mi egy menyasszony öröme? A 
szép, jó és tartós fehérnemű kelengye! Ilyen 
minden tekintetben kifogástalan Kelengye 
a nagyhírű Tausky I. fiai czégnél Pozsony
ban szerezhető be. Ezen elsőrangú ezég 
nemcsak hazánkban, de külföldön es Bécs- 
ben is elismerést aratott, szállított remek 
összeállítású és kivitelű menyasszonyi fehér
nemű kélengyéivel, melyek úgy anyag mint 
árak tekintetében minden más czéggel szem
ben fényesen kiállják a versenyt. A ezég 
kívánatra szívesen szolgál kelengye költség
vetésekkel.

Rosch Hásónó ünnepér.. Tegnap dél- 
' után történt. Két ünneplő izraelita polgártárs 

találkozik a Piczcr sarkánál.
— Hogy vagy testvér? — szólott az 

egyik megölelvén barátját.
Az gyöngéden elhárította magáról az 

ölelő karokat s az ünnepre czélozva — 
mikor tudvalevőleg dohányozni nem szabad, 
— szólott:

— Barátom, ne nyúlj hozzám 1 Te a 
templomból jössz, s olyan valami van a 
zsebemben, amit neked csak holnap szabad 
kézbe venni.

— Mi az ? Mi az ? Talán szivarod 
van ? — szólt az örvendezve s a rejtegetett 
zseb után nyúlt.

— Nem, — szólt az előbbi moso
lyogva, — csak egy holnap megjelenő — 
„Gödöllői Hírlap".

V. 235 4. számhoz. 1964.

Árverési hirdetmény.
Alulírt kiküldőt bir. végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. já
rásbíróságnak 1904 évi V. 235 4 számú 
végzésével dr. Perényi Zsigmond ügyvéd 
által képviselt Honig Miksa felperes lésére 
Innoingcr Hcrniann és Tanshüuser Hen
rik alperesek ellen 111 kor. 99 fillér köve
telés és jár. erejéig elrendelt kielégítési vég
rehajtás folytán alperestől lefoglalt 241 kor. 
illetve 691 koronára becsült ingóságokra a 
feníidézett gödöllői kir. járásbíróság fenti 
számú végzé.ével az árverés elrendeltetvén, 
annak felülfoglaltatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna alperes lakásán Rákoskeresztúr, 
Rákosligeten Innsingei Hermannál és folyta
tólag Tannhüuser Henriknél leendő megtar
tása határidőül 1904 évi szeptember hó 
16. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, 
mikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb 
ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés mellett, szükség esetén becsáronjaiul 
is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégitteiéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 

i miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy 
Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelen
teni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján való kifüggesztését kö
vető naptól számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1904 évi augusztus hó 24 
napján.

Eöhl Ambrus
i kir. bir. végrehajtó.
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Nyavalyatörés
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérmentve kapható a szab. HATTYÚ 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA 

FRANKFURT. r

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

500 frtot
fizetek annak, ki a Bartilla fogvizénekhasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr., valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19il., Sommergasse 1- Főraktár 
Török J. Budapest, Király-utcza 12.—Kap
ható minden gyógyszertárban. — Csakis 
.Bartilla forrviz" kérendő. Hamisítások be
jelentése jól jutalmaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint 50 küldök 7 üveget 

bérmentve

Zrornyis András
szobafestő, mázoló, kocsifényező 

és nyerges, GÖDÖLLŐN.

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

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egy, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIK ANRRÁS

Eladó!
Urilak Gödöllőn az állomáshoz közel.
—~ Két épület, — nagy kert. ~ 1

— Esetleg októbertől bérbeadandó._
Czim a kiadóhivatalban. 2—15

^erdös sándoröT
féi>y'<('-i><''szeti inüterrr|e =
Budapest: IV. Károly-körut 6.
A nyári idényen át: Gödöllőn Er-
.........zsébet-Királyné-ut 10. sz.:—

L

Elismert kitűnő huinka 
és Jutányos árak .... 
Spee ialista gyermek fel
vételekben ......... 
.4 képek kidolgozása ki
zárólag főüzletembe n 
Hadapesten történik . . 
Felvételek egész napon 
át, ünnep és vasárna
pokon is eszközöltetnek.

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

hivatkozással.

PLISTILL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. 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. ;

arrTíN tptw•■<•0*1

CLAYTON & SHUT1LEWORTH
Bitclfipesáí . Vitézi “líoi’nt <

által a legiutlnyosabb áiak mellett ajáultatnak:

-^oóplögépek,
szalmakazalozok, j.-rgany-cseplo. lóhere-cséplők, tisztító

rosták, konkolyozók, kaszáló- és arató^épek, szénagyüjtök, 
boronák

Locomobil é5 ö

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

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllőn, Pctöfi-tér 
(Mozsár-ház.)

lorvotögépek, PLnet jr. kapálók, 
szecskavágók-, répavágók, kukoricza moiztolók, darálók, 

őrlőmalmok, egyetemes aczél-ekék. 2- és 3-vasu
eke*  és minden egyéb gazJasági gépek.

Pénzt, 
sok pénzt, 

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

üldje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
szintre: Anonczen-Abtei- 
lung des „Merkúr" Man
kóim Mceríeldstr.

Ügynökök
00 koronát kereshetnek havonként, ső 
még többet is, egy törvényesen védet 
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


