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I

(Esti séták-.')

Munka idő, hivatalos óra után a 
nappali nagy hőségtől eltikkadtan, ki
megyünk családunkkal a vasúthoz 
sétálni, mert hát ez az egyedüli kel
lemes szórakozás nálunk est idén

Csendes, polgári mulatság, kifo
gást nem tehet ellene a legszigorúbb 
erkölcsbiró sem.

Ez igaz.
De önmagunk vagyunk kénytele

nek felhagyni még ezzel is.
A község demimond népe lepi 

el ugyanis ezidőben e kellemes séta
helyet és megbotránkoztató viseletét 
bizony nem nagyon épületes dolog 
nézni leányainknak, hitveseinknek.

De vájjon köteles-e tűrni egy 
tisztességes nő maga mellett a bukot
tak trágár szemérmetlenkedéseit ?

Erre adjanak választ elöljárósá
gunk és rendfentartó közegei I

*

TÁRCA.

Az aszfalt fényes, tükörsima. Mindenütt 
lócs-pocs. Sűrű, nagy nehéz cseppekben 
esik, folyton, folyvást egyhuzamban. Az ut- 
széli satnya, leveleden ágú gályáikul. A gáz
lámpák bágyadt, halovány fénye, a sűrű 
ködön csak tompítva, megtörve csillan át a 
hosszú sárga villamosok, zúgva, dübörögve 
rohannak, csilingelvsiik belevész a zajba. 
Az emberek Id'mak-futimk s az ernyőink 
néha-néha összemődik. I.t-oft egy-cgy s i 
tok, káromkodás hangzik, mindenki az időt 
szidja.

Körülbelül már huszonnégy óráji an
nak, hogy egyfolytában esik .az őszi eső 
Ilidig, lebangcló csökönyösségével. A köd 
minuir.kább összetorlódik, sűrűsödik : az ég 
szürkés fekete. Az ázott-fazott emberek pe
dig sietnek a négy fal közé

Hull, hull az eső nagy, kövér csep
pekben . . .

A puha kalapos, köpcös, rózsásarcu 
szőke fiú türelmetlenül ácsorog az egyik 
üzlet előtt. A kirakatot nézegeti, de ki tudja 
már, hogy hányadszor. Hol ide, hol oda 
állva, esernyőjét forgatva, merően egy helyre

(A III, oszt, kereset i átló,)

A kereskedelmi és iparkamara a 
kereskedők és iparosokat erősen sújtó 
méltánytalan 111. oszt, kereseti adóki
vetési javaslatai ellen erélyes akciót 
indított.

Ezen akció biztató eredménnyel 
végződött, amennyiben úgy a kir. 
pénzügyigazgató, mint az adókivető 
bizottság, melyeknél a kamara ktil- 
döttségileg is eljárt a legmesze'ob- 
menő, a legméltányosabb eljárást 
ígérte meg.

A határozott formában nyeit ígé
retek és az összes kedvező jelenségek 
a kamarát megnyugtatták. Ennélfogva 
a Kamara egyelőre elállóit attól a 
tervtől, hogy a kereskedelmi és pénz
ügyi kormányhoz küldöttséget meneszt.

Bár a következmények igazolnák 
ezen optimista felfogás realitását !

(Piaci kciinii.-a.)

Több oldalról panasz érkezett 
már ismételten hozzánk, hogy a hely
beli piacon a bevásárló közönség a

tekintve várakozik. Az óráját minduntalan 
előveszi : a kitűzött idő rég elmúlt, de azért 
ö még mindig vár, hátha ... A leányka 
nem jő, pedig megígérte, hogy ma pontos 
lesz.

Demeter Ernő elszontyolodik, felnéz 
az. égre : egymást kergetik a koromfekete 
fellegek. S arcára bánatos, fájdalmas vonás 
ül . . .

— Jolán I . . . Jolán 1 — suttogta pa
naszosan, szemrehányólag.

De egyszerre gyengéd kéz érinti vál
lát, hirtelen hátrafordul s a leányka áll 
előtte, pajzánul mosolyogva.

— Ugy-e azt hitte, hogy ma nem jö
vök ?

— Jobb is lett volna — de ezt olyan 
lángon mondja, hogy maga sem Inszi el — 
legalab < nem ázna meg.

— Haragszom I -- szól a leányka, s 
durcás, dacos mozdulattal elfordul. Ernő 
összecsukja az esernyőjét, csakúgy csurog 
róla a viz s a karját a leánynak nyújtja. 
Jolán egy darabig mintha habozna, majd 
körülnéz és félve, de tulboldogan elfogadja.

Megindulnak. Kar a karban, egymás
hoz simulnak, hisz jól össze kell bujniok, 
nehogy megázzanak. Arcuk kipirul, szivük 
lázasan dobog: a járó-kelők minduntalan 
beléjök ütköznek, de ők azzal mit sem tö
rődve mennek előre a magok utján. Min- 

| kofák hatalmaskodásának és tolakodó 
versenyének van kitéve.

A mint a vidéki eladó megérke- 
; zik, megrohanják ezek az elszánt höl- 
1 gyek a kocsikat, kirángatják a vevő

közönség kezéből a baromfit, élelmi 
cikkeket, ráígérnek a már kialkudott 
árra, szóval meghiúsítják az első kéz
ből való vételt, hogy aztán busás ka
mattal adjanak túl az igy kicsikart 
árukon a vevő közönség érzékeny 
megkárosításával.

Az erőszakoskodást, tolakodást, 
■ anyagi károsodást természetesen nem 

akarják szó nélkül tűrni asszonyaink 
sem, s igy legtöbbször gyalázó és 
becsmérlő szavakat kénytelenek eltűrni 
egyes piaci hölgyektől.

És ezek a jelenetek nemcsak a 
korai órákban játszódnak le, mikor a 
vásárló közönség még gyéren van a 
piac m, hanem annyiszor, a hányszor 
tij eladó jelentkezik' a látóhatáron.

A kofák, ugyíátszik, teljesen d >- 
miriá’ják a helyzetet és ebből magya
rázható az árak rémitően felcsigázott 
volta, melyet a normális esztendő, a

I 
j denki siet, mindenki rohan, csak éppen ők 
j kelten — sétálnak.

El vannak foglalva egymással, nem tö
rődnek se az esővel, se a hideggel, semmi
vel, semmivel a világon . . .

Jolán össze-vissza csaesog-fecseg. Ernő 
csak hallgat, úgy szereti a leány ezüstcsen- 
gésii hangját hallani. És szerelmesen, vá
gyakozva nézi szive bálványát.

Már régóta jóbarátok ; a nagyváros 
utcaforgalma, jobban mondva egy nagy eső 

] hozta őket együvé. Akkor is meglehetősen 
esett, ép úgy mint most, csakhogy nyár 

| volt s a nyári hirtelen támadt zápor ' ver- 
' deste-paskolta az aszfaltot. Jolán hazafelé 

sietett, persze esernyő nélkül. Remetei Ernő 
egy öreg családi ernyő boldog tulajén mos.-., 
meglátta a szép, gön.lörhaju babát, ain.nt az 

, bőrig ázva egy kapu alá menekii.t. /> hófe- 
I hér ruhácskáról csurgott a viz s az udvarias 
1 Demeter szolgálatkészen felkínálta esernyő

jét. A leány mosolyogva elfogadta s azóta 
j minden nap találkoznak, röpke, rövid fél- 
, órára. Jolánnak rémszigoru az apja s igy 
i csak rövid időre távozhat hazulról. S ennek 
| a fél órának örülnek egész nap s ezt vár- 
| jak örömrepesve mind a kelten úgy, miként 

mások a boldogságot, üdvöt szokták.
A leány életébe nagyfontosságu a mai 

nap, meit im most megy először karon- 
, fogva egy férfivel. Olyan különösen, furcsán 
I érzi magát, de nagyon örül neki-, talán még 



2 190G. julius 22

termékeny időjárás semmiképen sem 
igazol. Kérdezzük a községi bírót, 
jegyzőt és az egész elöljáróságot, il
letve közegeit: van-e tudomásuk e 
tisztességtelen és erőszakos konkuren
ciáról ? Ha van, szándékoznak-e min
den lehetőt elkövetni a polgárság 
anyagi érdekeinek megóvása és az 
esetleges inzultusok megtorlása cél
jából ?

A íendőrség a közönség, illetve , 
annak érdekeinek hivatalból kirendelt 
szolgája és nem a kofák mentora, a , 
kiknek e gazdaságilag ugy is válságos 
időkben fokozott éberséggel kell kö
telességét teljesítenie.

Ha rögtönös védelmet nem ka
punk, akkor a szolgabiróság figyelmét 
közvetlen beadványban fogjuk felhívni 
a polgárság érzékeny sérelmére és 
fontolóra vesszük, hogy ne inditsunk-e 
mozgalmat az osztrák, német és hol- . 
land mintára élelmezési boltok sző- i 
vetkezeti utón való megnyitása mel
lett, a hol önköltségi árakon vásárol
hat a polgárság. De akkor tisztelt 
kofaközönség : el is mehetnek kapálni I 

Sic.

Ricset.
(Egy kalap barack.)

Egy zsenge gyerek — sokat- 
mondva öthat éves — barackot lopott 
valami falusi nénitől. A Piac-tér kör
nyékén avagy más helyen tőrtént-e a 
dolog, az mellékes, 
éber rendőrség képében 
végzet a fiatal bűnös 
zsenge volt a gyerek, 
zánkodni, avagy 
nem tudom

a fő az, hogy az 
lesújtott a 

fejére. Nagyon 
szeretett-e paj- 

éhes volt szegényke,
határozottan, de tudja

Isten valami részvétet éreztem a kis 
kópé iránt. Olyan apróságnak tűnt fel 
előttem bűne, mely kétségbeesés he
lyett mosolyt fakaszt az ember ajkán. 
A mosoly azonban múló dolog .
Jött a rendőrség. Egy hatalmas, mar
cona legény megkapta a kis golyhót, 
megtépázta selyem hajú fejét s midőn 
az megrémülve majdnem kővé meredt, 
az erélyes rendőrbácsi kötelet keresett 
elő zsebéből s alaposan összekötötte 
a mell fölött a kis kópé vékonyka ke
zeit. Eddig a határtalan szigor, a ke
mény fellépés jellemezte a jószivü 
rendőrbácsit, most egyszerre feltámadt 
lelkében az ötletek iránti fogékonyság, 
a büntetés sokat kifejező romanticiz- 
musa s a kellő formában összeKötö- 
zött kezek fölé művészi tudással oda 
helyezte a kalap barackot s mint 
valami triumfátor fensőbbsége, ereje 
hatalmas tudatával lépkedett az ut
cán picike foglya mögött. Az emberek 
bámulva nézték útjában a városi rend
őrség hatalmas erejét, büntorló igaz
ságszolgáltatása művészi modorát . . .

*
(Ilii mindhalálig.)

Majszter : Tudja Isten, mindig 
olyan szomjas vagyok, hogy ugy ér
zem, egyszer csak halálra iszom ma
gamat.

Inas : Oh majsztram, engedje, 
hogy én is vele haljak.

*

(Gondos előrelátás.)

Vendég: (a vasúti vendég
lőben) Hé, vendéglős, miért adott ily 
kis porciót ?

Vendéglős: Miért ? Hát 
hogy el ne késsé a vonatot 1

*

(Kerülővel.)

Főnök: A még hátralevő évet 
a tanonc idejéből elengedem s hol
naptól fogva segéddé lesz, — de 

i nem nálam.
*

| (Köszönöm . . . nagyon köszönöm.)

Olyan édesen poetikus volt az 
J éjszaka. Csillagok is ragyogtak, a 

holdvilág is ott ült a kath. templom 
tornya fölött s a házak falán csillogva 
lapubak meg a hold bágyadt sugarai. 
A langyos éjjeli szellő mozgásba 
hozta pár bohém gyereknek szivét és 
elmentek éjjeH zenét adni. Mentek a 

' szellő nyomd «, utcák során, mig egy- 
piei ablak előtt egyszer csak , meg
csendül egy ábrándos dal. Édesen 
poétikus volt az éjszaka, a hegedűk 

| siró hangja versenyre kelt a szellő 
lágyságával s annak leple alatt beju
tott a kis leányka hófehér párnái 
közé. A kis leány bizonyára megriadt, 
kacsóit szivére szorítva, hogy hangos 
dobogása ne zavarja a lágy zenét, 
hallgatott áhítattal. A fiuk pedig hu- 
zatták édesen, szomorúan. Egyiket a 
másik után még édesebben, még szo
morúbban. Egyszerre megszakadt a 
dal, a fiuk távozni akartak, de várták 

! az obiigát gyertya .gyújtását. — Meg- 
I nyílt a zsalu — — — s a hold bá- 
: gyadt fényében egy testes matróna 
I alakja omlott az ablakra s halkan 

dörgé :
— Köszönöm, nagyon köszönöm. 
A fiuk elámultak.
A matróna folytatá:
— A nagy melegben ugy sem 

tudtam aludni s az önök muzsikája 
ugy elandalitott. Köszönöm, mégegy- 
szer nagyon köszönöm.

jobban, mint tavaly az első hosszú ruhá- I 
nak.

Szemtik csillog, arcuk izzik, testük re- : 
meg. A leányka kigombolja kabátját, nyilván I 
meiege van.

A félórának mindjárt vége s befordul- ■ 
nak a népes kőrútról a mellékutcába, hol ! 
nagyon sziik a járda és sötét minden.

— Demeter ur, jöjjön el hozzánk egy I 
percre, a kis öcsém van csak otthon, apáék 
elmentek. Nagyon esik és már tovább nem 
maradhatok.

— Ezer örömmel ! válaszol a fiú ás a 
nagy felbuzdulásában oly erősen megszorít
ja a leány kezét, hogy az fajdalmában majd 
hogy fel nem jajdul . . .

Az eső újra megeredt, sietnek. Ala
csony földszintes házikó elé érnek. Jolán 
előre megy s Ernő kisvártatva utána.

Az udvar sötét, a lámpák pislogva ég
nek. Belépnek egy kis szobába, mely egy
szeri), polgári bútorzata. A leány széket hoz, 
a fin bátortalan, alig mer leülni, nagyon 
elfogodott; minduntalan az ajtóra pislant, 
mintha a morózus apa jöttétől rettegne.

Jolán kacag, szívből, egészségesen, j 
Hajfonata elszabadul, flirtei az arcához csa- , 
pódnak. Ernő szotlan, gyámoltalan, félös.

Künn még mindig esik . .
Később közömbös, mindennapi dolgok- 1 

ról beszélgetnek. A fiú a hivataláról, a leány 
az apja szeszélyeiről.

Nyolcat üt a kakukkos óra . . .
Ijedten összerezzennek. Ernő sietve ’ 

magára ölti a kabátját s Jolán vádlólag néz 1 
rá, mintha tekintete azt mondaná : Hát csak I

; ebből áll a te szerelmed ? Csak igy tudsz 
szeretni ?

A fiú megérti a nézést, zavarba jő s 
I egypár szót hebeg. Ö is mást várt ettől az 
I egytittléttől ; csak a kezdet ne volna oly 
■ nehéz . . .

Telnek-mulnak a percek. Már másod- 
' szór búcsúznak. És im most megjö a férfi 
I bátorsága.

Hirtelen átkarolja a leány nyakát s 
vadul, szenvedélyesen csókolgatja az ajakát 

. . az első, igaz szerelem minden hevével.
Jolán behunyja szemét, fejét Ernő vál

lára hajtja ; az idő pedig gyorsan, észrevét
lenül repül ... Az óra mutatók, mintha 
irigyelnék boldogságukat, szinte óriási se
bességgel száguldanak a fehér mezőnyön . .

Megint ütött egyet a kakukkos óra . . 
Ereikben a vér borzasztóan, eszeve

szetten lüktet, szüzes, észbontó csócsokat 
váltanak.

— Jolán I
— Ernő I — hangzik szüntelenül.
— Szeretlek I
— Édesem.
— Mikor látlak ?
— Csak holnap után.
— Miért nem holnap ?
— Mert nem szeretlek.
— Te édes I
— Menj már I
— Még nem.
— Mindjárt itthon lesznek.
— Akkor megyek.
— Várj még . . még . . 

j — Angyalom.
1 — Én ugy szeretem az esőt.

— Én is. Hisz mindent annak köszön
hetünk

— A boldogságot is ? I
— Azt is, mindent.
A kékernyőjll lámpa szelíd, jámbor 

sugarai rájuk verődnek. S ők pedig suttog
nak, incselkednek s igen, igen boldognak 
érzik magukat.

— Kip I Köp ! hallatszik egyfolytában, 
ismételve : az eső szomorúan, egyhangúan 
verdesi az ablakot, de őket ez nem zavarja. 
Hisz’ különös, csodás világban járnak, virá
gok, vérpiros virágok között : a mély, tiszta 
szerelem világában. Nem beszélnek a hol
napról, nem esküsznek egymásnak örök hű
séget, nincsenek tisztátalan vágyaik ; hanem 
csak szeretnek, az első szerelem nagy érzé
sével. A leányka arcára rózsákat fest az ér
zelem, a fiú pedig átszellemült tekintetével 
simogatja, körülcsókolja mindensége dús, 
szőke, aranyhaját . . .

Künn esik, hullanak a nagy, nehéz, 
kövér esőcseppek . .

♦ ♦*
üreg ember; öreg asszony egymást 

, nézve, hallgatják az eső cseppek monoton 
kopogását s képzeletük az emlékezés szár
nyán visszaszáll arra az időre, mikor azok 
a nagy, kövér esőcseppek hullottak . .

— Kip I köp I de máskép hangzott ez 
I azelőtt . . .

Irta : Negyed! Szabó Béla.
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HÍREK.

Ezüst mise. Rendkívül szép és lélek
emelő ünnepség folyt le e hó 17-én a bes- 
nyői kolostorban. Egyházmegyéimhez tartozó 
6 plenános 25 éves áldozárságuknak emlé
kére közös misére jöttek össze, mindannyian 
együtt végezték ezelőtt 25 évvel a szeminá
riumot. Az ezüstmisések : Igaz Péter irsai, 
Kubinyi Endre üllői, Nagy Lajos heves- 
csányi, Tamási Pál tápiostllyi, Sehlosák 
Kálmán nagykállói és Qensor József herédi 
plebánnsok. A misét előkelő közönség hall
gatta végig ; mise után a kolostor kvardi- 
anja a jubilánsok tiszteletére fényes ebédet 
adott. A jubilánsok sürgöayileg üdvözölték 
megyés püspökünket.

Tűzoltó ünnep. A gödöllői önk. 
tűzoltó egyesület aug 19 és 20-án 
nagyszabású ünnepségek keretében 
üli meg fenállásának 57 éves jubileu
mát és egyben zászlószentelését is 
tartja.

A szép ünnepély a kiváló érde
meket szerzett testület nagy népszerű
ségénél fogna óriási arányokat fog 
ölteni. Megjelennek rajta vármegyénk 
s a szomszédos Hevesvármegyei tűz
oltó egyesületek kiküldöttei, de kép
viselve lesz itt csaknem minden hazai 
tűzoltó egylet és az országos tűzoltó 
szövetség is.

Járásunk minden községe elküldi 
képviselőit, hogy jelen legyen azon 
egylet ünnepségén, amely már csak
nem minden járásbeli községnek tett 
szolgálatokat akkor, midőn tűzveszély 
fenyegette egy, vagy más alkalommal.

Bizton tudji k hogy közönségünk 
is sietni fog hálatelt szívvel leróni kö
telezettségét a derék testület iránt.

Gyászrovat. Özvegy ajnácsköi 
és hernáovécsei Vécsey Alajosné bá
róné, szül, nagyiványi Fekete Ida, jú
lius 17-én hetven éves korában Szil- 
vássyfalun meghalt. Vécsei István báró 
es. és királyi kamarás, honvédhuszár- 
századás anyját gyászolja az elhunyt
ban.

Kereszt-csonkítás. A gödöllői 
Erzsébet-parkban levő sziklacsoport 
tetejét egy szépen mintázott magyar 
korona disziti. E koronáról valaki be
törte az apostoli keresztet, mely pedig 
jellegző kiegészítő része. Itt, a nyilvá
nosság terén hozzuk ezt tudomására 
az illetékes hatóságnak és szigorú 
vizsgálatot követelünk ez ügyben.

Betyárvilág Gödöllőn. A „Nap" 
cimti estilap e címen egész rémre
gényt ir le. Az egész dologból annyi 
az igaz, hogy gödöllői legények és 
nyaraló fotballisták összetűztek. Egy 
szerény verekedés keretében kiegyen- 
littetett a dolog. Ennyi a tényállás. 
Különben az esetnek a büntető bíró
ságnál lesz folytatása.

Letartóztatott végrehajtó. Gráf 
József rkereszturi községi végrehajtót 
több adótétel elsikkasztása miatt le
tartóztatták. A vizsgálat máris számos 
esetet derített ki s még folyamatban 
van.

Országos vásár. Pásztón a legköze
lebbi országos vásár augusztus 6 és 7-én 
lesz megtartva. Sertésvész miatt ezidöszerint 
a község zárlat alatt van.

Nagy idők tanúja. Felsö-eőri 
Eőry Károly ügyvéd, negyvennyolcas 
honvédszázados julius 16-án nyolc
vanhat éves korában Rákoscsabán el
hunyt.

Sikkasztó körjegyző. Soltész Lajos 
Dány pestmegyei község jegyzője adópénzek
hez nyúlt és sikkasztott. Kilenc évvel ezelőtt 
kezdte meg bűnös munipulációit. A gödöllői 
kir. koronauradalom által Dány község pénz
tárába befizetett községi, megyei pótadókat 
1897. évtől 1905. évig terjedő években rend
szeresen elsikkasztotta. Ezenkívül megkáro
sította még Dány községet is, amely vezeté
sére volt bízva. Az italmérési kártalanítási 
kötvények 1905 év első felére eső kamatait 
is elsikkasztotta. Az eddig kiderített s Sol
tész által is beismert elsikkasztott hivatalos 
pénz 3842 K 60 f-re rúg, melyből a koro
nauradalom által befizetett pénz 3649 K 10 
f volt. Soltész Lajos sikkasztásait még a 
múlt évben felfedezték s nyomban megtették 
ellene a büntető feljelentést hivatali sikkasz
tás bűntettéért. Dr Aczél Nándor pestvidéki 
tszéki biró az ügyészség indítványára elren
delte ellene a bünvizsgálatot. Most Fazekas 
Ágost pestmegyei alispán átkérette a bűn
ügy iratait, hogy a jegyző ellen a fegyelmi 
eljárás végre befejeztessék. A törvényszék 
csak akkor fogja tovább folytatni ellene a 
bünvizsgálatot, mikor már fegyelmi utón 
elmozdították a saját beismerő vallomása 
alapján jegyzői állásából.

Lópatkolási tanfolyam Hatvanban. 
A földmivdéstigyi minister augusztus 5-én 
kezdődő és 6 hónapig tartó lópatkolási tan
folyamot rendez Hatvanban. A záró vizsgá
lat 1907 év február hó második vasárnap
ján tartatik meg. Az oktatás mindig vasár- 
és ünnepnapokon lesz megtartva, még pedig 
az elméleti részből délelőtt fél 8 órától 10 
óráig, a gyakorlati részből délelőtt 10 órá
tól délután 1-ig. A tanórák tartásánál azon
ban kivételt képez Szenf-István, Karácsony 
első és második, valamint az újév ünnep
napja, továbbá a vasárnapokat közvetlenül 
megelőző, vagy kövátő ünnepek, a mikor az 
oktatás szünetel.

Nem is emelhetjük ki kellőképen a 
földmivelésügyi minister eme fontos intézke
dését, mely több kovács iparosnak alkalmat 
ad szakmájának alaposabb elsajátítására.

Úgy tudjuk, hogy a tanfolyam itteni 
megtartását megyebizottsági tagjaink annak 
idején a vármegyéi éi kérték is a földmive
lésügyi minister idevágó intézkedése eme 
szorgalmazásnak következménye.

A tanfolyamra vonatkozó földmivelés
ügyi szabályzatból kiemeljük az alább kö
vetkező részleteket.

B tanfolyam szervezésével is felügye
letével Tátray János ni. kir. állategészség
ügyi felügyelő, a tanfolyam vezetésével és 
az elméleti oktatás megtartásával Reitz Já
nos egri törvényhatósági m. kir állatorvos, 
a gyakorlati oktatással pedig a Gyöngyösön 
állomásozó cs. és kir. huszárezrednél alkal
mazott gyógykovács bízattak meg.

A tanfolyamon résztvehet minden ko
vácsmester és olyan segéd, ki a 17-ik élet
évét betöltötte, és több mint egy évig mint 
segéd volt alkalmazva.

A tanfolyamra való felvételt Tátray 
János m. k>r. állategészségügyi felügyelő 
eszközli, mikor a felvételt kérő tartozik be
mutatni munkakönyvét ha segéd és az illető 
község által kiállított erkölcsi bizonyítványt.

A hallgatók száma 20, legfeljebb 35 
lehet.

Hallgatók e'sősorban hatvani kovács
mesterek, vagy segédek lehetnek s ha ezek 
nem jelentkeznek kellő számban, akkor vé
tetnek fel mások is a szomszédos vidékről.

A hatvani hallgatók 50 fillér, a vidé
kiek pedig egy korona ellátási segélyben 
részesülnek.

A tanfolyamot végzett hallgatóknak a 
vizsgálat sikeres letétele után bizonyítvány 
adatik ki.

A gyakorlati oktatáshoz szükséges kézi 
eszközöket, — amennyiben azok felett ren

delkeznek — a hallgatók magukkal hozni 
kötelesek.

Azt hisszük, hogy a tanfolyam által 
nyújtott kedvezmények több e szakmával 
foglalkozót serkenteni fognak a tanfolyamon 
való minél tömegesebb részvételre.

Értesítés.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni 

hogy Gödöllőn, Rudolf-utca, a takarék
pénztári épületben

nagybani és kicsinybeni 

BOR és SÖR kereskedést

nyitottam. Fötörekvésem oda irányul, hogy 
olcsó árak melleit t. vevőimet legjobb minő
ségű italokkal szolgáljam ki.

Szives rendelését kéri
teljes tisztelettel

Kilián Frigyes
borkereskedő.

Árjegyzék :
Asztali fehér bor 1 lit. —.56 f.

„ „ » I- » —-64
Gödöllő öreghegyi ,, —.60
Erdélyi pecsenyebor 1890. évi „ 1.—
Vörös asztali bor ,. —.70

„ pecsenyebor ,, 1.—
A Kőbányai Részvényserfőzöde elismert leg
jobb palack söre nagy üveg 26 fillér, 20 

üveg vételénél üvegenként 24 fillér.
A megrendelések szerdán és szombaton 

házhoz szállíttatnak.

Eóy jómoporú Zt 
gimnázium minden osztályát jeles eredmény
nyel végezte, jó nyelvész, ajánlkozik a nyár 
tartamára magántanulók, pótvizsgálatot-tevők 
stb. mellé, vagy bárminemű ilyen nevelő és 
társalkodó minőségben gyermekek mellé 
A feltételek igen szerények. — Cilii a kiadó

hivatalban.

jelentés.
Van szerencsénk a n. é. közön

ség szives tudomására adni, hogy — 
Gödöllőn, Rudolt-u. 131. sz. alatt 
levő helyiségben

tejnek, valamint egyél) 
tejtermékeknek 
elárusitását megkezdtük.

A tejet vevőinknek naponta ház
hoz szállítjuk.

Az összes tejtermékeket csakis a 
legjobb minőségben és a helyi viszo
nyoknak megfelelő árakon árusítjuk el.

Törekvésünk oda irányul, hogy 
ngy a helybeli, valamint a nyaraló
közönség igényeit minden tekintetben 
kielégítsük.

Tisztelettel

A budapesti közp. tejcsarnok.



1900 julius 22.

Dr. IRITZ SAMU
fogorvos

Budapesten, VII. Kercpesi-ut 22. szám 
Rendel Gödöllőn f. hó 27-töl naponta 
este 6 órakor Petőfi-tér Dőmsödy-féle 
házban. Vasár- és ünnepnapon egész, 

napon ; t.
Müfcga';. Fog.ömés. Foghúzás.

A mar 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Heliéal 
Premier és T.ie 

1 Champion kerékpáro- 
I at dupla harang csapágygyal, 3 s 5 évi jót
állással minden álfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket

Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos l'.atáccak

Egger mellpasztilici,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 íill. 

Fő- és szétkí'.ldési raktár:
N A D O R“ gj ógyszeríár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Megfojt ez az átko
zott köhögés! s

<1
{Sp'iüiÓ

Gödöllő : Szentmiklóssv B 
’ Alberti : Langhof G' t:!a. 
11 Aszód : Sárkány László.

mellpasztillaEgger
csak hamar meggyógyított.

ez egész világon létező összes kerékpárok
hoz külső és belsőgummik, csengők, lámpák, 
pedálok, láncok, conusok és csészéket stb. 
priási forgalmunk következtében

30 százalék árleszállítással 
szállítunk vidékre bárhová

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab cs Fia 
kerékpár és varrógépnagyT.ereskedík 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.
Diszárjegyzékünk ICCO képpel kerékpár és 

alkoiórétztkröl irgjen is bér mentve.

Jssákosság nincs többé
Kívánatra bárkinek bérmentesen küldünk 
egy próbát a CoZAPORuÓI.. Kávé, tea 
étel vagy szeszes italban egytormáu ad

ható az ivó tudta nélkül.
A Cozapor többet ér, mint a vilál, 

minden szóbeszéde a tartózkodásról 
mert csndahatása cilcnszenvessé teszi az 
isz k 'Str.k a szeszes italt. A Coza olyan 
csendt sen és biztosan hat. hogy feleség, 
testvér avagy gyermek egyaránt az ivó
nak tudta nélkül adhatja ésaz illető még 
csaknem is sejti mi okozta javulását.

A Coza a családok ezreit békitette 
ki ismét sok-sok ezer férfit a szégyen és 
becstelenségtől megmentett, kik később 
józan polgárok és Ügyes fiatalemberek 
lettek rőmérdek fiatalembert a jó útra 
és szerencséjéhez segített sok embernek 
életét számos évvel meghosszabitatta.

Az intézet, mely a Cozapor tulajdo
nosi, mindazoknak, kik kívánják, egy 
pröbaadngot és egy k 'szttnő-irásokkal 
telt könyvet lij- és költségmentesen küld 
hogy igv bárki is meggyőződhessen biz
tos hatásáról — Kezeskedünk, hogy az 
egészségre teljesen ártalmatlan.

Ingyen próba 74. 
Vágja ki e szelvényt 
és küldje még ma az 
intézetnek. Levelek 
25 lev.-lapok 10 f. 

mentesitendők.

Coza Institute
(Dept. 74.)

62, Chancery Lane 
London, Anglia.

Földterület 
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vízrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban felvállal

MOLNÁR LAJOS,
Gödöllő, Gizella-utcza 45. szám.

d

»

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám
Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé

nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehtizások. ravatal-feláíiitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. = Hullaszállitás.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. :

1 korona 20 fillér

TULIPÁN LEVÉLPAPÍR

a gödöllöi Erzsébet-könyvnyoir.dában

£

Gödöllöi Erzsébet-nyonida.

WALLA JÓZSEF
mozaik, műkő és 
cenientáru gyára

.. BUDAPEST ..
VII., Gizella-ut 38. sz.

G rán i t-te r • izzó
I SetonirozAsok
Csatornázások
'Turbinák ós zsilipek 
Medencék
Szökőkutak
Jászolo k
Fürdőkádak betonból ós 
fayei]ce-lapokkal b< >ritva 

F'alburkolatok ínyence
id! jókkal

Mdrvíiny-mozeik-lapok 
velencei módra

Ceiijeiit-1 ipok sinja és 
rórnai mozaik utánzat 

Mozaik-lap é 1-, Mettlach 
Keraniit- és klinker-lap 
I’ortland-cementcsövek 
Köafryajycsövek 
I<< >mén-cement 
I ’ortland-cement 
ICarinantyus 1 ’ortland 
cement csövek


