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hói és Vidéke
_________ ársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Elöfizetéi áraic
Egész évre . . 12 kor. Ncgyod évre 3 kor
Félévre. . . 6 „ 1 Egyes szám ára 30 fillér!

Hermontot-len leveleket nem fogadunk <1.
■.*T"^Ke»lratok  nem adatnak vissza. —

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nylry U|°«.

Szerkesztősét/ és kiadóhivatal: 
Aszódon, Grosz. K. papirkereskedúsében. 

Hirdetések :
egyezség szerint jutányos áron kőzöltotnek. Nyílt-tér sora 

liO fillér. Elöfizetőinknt«k nagy árkedvezmény

Nemzeti szempontok.
Magyarország államisága olyan mint 

egy érdekes régiség, a melyet megörült az 
idők vasfoga. Európában az egy Angliát ki
véve még nem volt állami élet, a mikor az 
Ázsiába bevándorolt, félvad, barbár hun és 
szittya-ivadékot már abroncsba szorította 
a legális élet, a mely széles körvonalait 
adta meg egy jövendő nagy Magyaror
szágnak.

A magyar államiság azonban az idők 
folyamán olyanná vált, mint egy prehiszto- 
rikus lelet. Régiség kutatók törhetik rajta 
a fejüket, hogy vájjon a Duna Tisza táján 
sok századon keresztül virágzott, vagy ve
getált államélet magyar volt-e, vagy hotten
totta? Nem lehet tudni. Magyar minden
esetre a legkevésbbé volt

A magyar államélelnek ilyetén formai 
és lényegbeli alaktalanságát jórészt Magyar
országnak históriai szerepköre okozta.

A keresztény Európa politikájának fra
zeológiája Nyugat védőbástyájának nevezte 
el Magyarországot s ezt a szerepet Magyar- 
szág vállalta is. A pogány és barbár kelet
nek inváziója ellen harezba vittük minden 
nemzeti erőnket s a magunk érdekeit alá
vetettük altruista szempontoknak.

E szerepvállalás eredménye volt a tö
rök hódoltság kora, a mely alatt állami 
életünk éppenségel nem fejlődhetett nem
zeti irányban A bécsi politika ezidőtájt

TÁRCZA
Fizetek!

Az elnök • Hol született?
A vádlott: Kókán,
Az elnök: Komolyan?
A vádlott: Egész komolyan.
Az elnök: Foglalkozása?
A vádlott: Gyáros vagyok.
Az elnök: Komolyan?
A vádlott: Léggömböket gyártok minden

féle szinben.
Az elnök: Volt-e már büntetve ?
A vádlott: Csak lopás miatt — három ízben. 
Az ehlök: Most meg csalással van vádolva. 

Adja elő az esetet híien és lehetőleg röviden.
A vádlott: Éhessen botorkáltam az utczákon 

« ogy árva fillér sem volt a zsebemben.
Az elnök: De hiszen önnok gyára van.
A vádlott: Kérem szépen : a léggömb gyár

hoz két dolog szükséges: levegő és gömb. Leve
gőm csak volna mindig, azonban a gömb előállí
tásához pénz is kell . . .

Az elnök: Értem, értem. Szóval a gyár óp- 
nen akkor szünetelt.

A vádlott: Igen. Nagyságos uram! Mikor az 
ember éhes, akkor semmi másra gondol, mint ép
pen, hogy jóllakjék. Én is sokáig foglalkoztam ez
zel az eszmével, míg végre merész terv érlelődött 
meg bennem. Elhatároztam, hogy bemegyek a 
legelső vendéglőbe és ott torkig eszem magam, 
mikor aztán fizetésre kerül a sor, szomorú kép
pel kifordítom a nagrágom zsebeit és olszavalva 
a fizető pinczérnek „Bánk bán“-nak azt a hatásos 
részét, hogy ,volt. . . nincs ... de ne remegj ■ • 

kezdte pókhálóját Magyarország fölé terí
teni. Es elkövetkezelt a térdharisnyás, pa- 
rókás német korszak, a melynek áldását 
csak tetézte az a nemzeti kiskorúság, hogy 
állami nyelvünk egy bolt nyelv, a latin volt. 
Magyarországot egyszerre német tartomány
nak és római provinciának tarthatta bárki.

Érthető, hogy ilyen keretek között ál
lamiságunk magyar nemzeti karaktere nem 
fejlődhetett ki s hogy el kellett következnie 
azon időnek, mikor létünk fáját derékban 
törte ketlé a Lajthán túli szomszédság.

Magyarország uj korszaka a szabadság- 
harcz dátumával kezdődőit. A nemzet föl
ébredt s az éleslátók és bölcsek szeme 
fölfedezte évszázadoknak eredendő bűnét, 
Keserves tanulságaink árán rábukkantunk 
végre a véka alá rejtett igazságra, 
hogy Magyarország csak nemzeti irányban 
fejlődhetik nagygyá.

És most élni igyekszünk az igazság 
szavával. Állami életünk irányításában fi
gyelembe vesszük a nemzeti szemponto
kat. A roskadozó államépületnek uj nem
zeti fundamentumot építenek a nemzet 
jobbjai és törekvésüknek viszhangja kél az 
egész magyar közéletben, társadalomban.

A nemzeti szempontok, a nemzeti 
irányzat térhódítását látjuk a köznapi élet 
hullámzásában. A társadalom érverése egész
ségesebben, frissebben lüktet. Még a művé
szetben is, a mely pedig lényegileg, szel- 
lemben a léginiterrlácionálisabb, uralomra

Mit csinálhatnak velem? A legrosszabb őseiben 
kidobnak. Ez a kellemetlenség podig megtörtént 
már más becsületes emberrel is.

A legelső vendéglő, mely utamba akadt, li
báid ur kerepesi úti vendéglője volt. Megigazítot
tam kráglimnt, megfordítottam a manzsettámat 
és elszántan benyitottam. Leültem egy sarokasztal
hoz és rendeltem egy bifszteket körözve, tojással 
és egy üvog neszmélyi bort, gondolván magamba, 
hogy ha már kidobnak, hát legalább én magam 
ne bánjam. Ettől a gondlattól voltam áthatva, mi
kor a megrendelt bifszteket elém hozták és rá
förmedtem a pinczérre:

— Ökör! Megmondtam, hogy fél ángolos 
logyen!

— Hiszen fél Angolos. Mentegetőzött a sze
gény, amit én nagylelkűen tudomásul vottem és a 
hús ételt egész ángolos hidegvérrel elfogyasztottam.

Ekkor történt, hogy egy kövér vidéki atyafi 
vetődött be a vondéglöbe. Leült egy kérők asztal
hoz és miután letörölte homlokáról az izzadságot, 
megrendelte az cnni-inni valót. Jó vásárt csinál
hatott a derék férfiú, mert nagyon jó kedve volt 
és borzasztón kokotlirozott a czigányprimással, aki 
mindig közelebb jött hozzá is utoljára a fülébe 
húzta a szobbnél-szebb magyar nótákat.

A Tibáld-vendéglő arról híres, hogy pompás 
mulatóhely, ahol szívesen látják a magányos höl- 
gyikékot is.

Egy ilyen hölgyike a mulató atyafi elé ke
rült s az tüstént megszólította.

— Szép frajla I Eszem azt a pirosra mázolt 
pofádat I Gyér ide az asztalomhoz I

— Nem beszélni mogyoróit
— Hát hiszen majd csak eldiskurálunk va

lahogy. Tudok én beszélni kezemmel, meg a lá
bammal is. Csak logyen aki megértsen.

kelt a nemzeti irány. Mintha társadalmi 
közszükség érzése volna a nemzeti szem
pontok napirenden tartása.

A levegő villamossággal teli. A kon- 
zervativek. a magyar államiság nemzetiet
len fejlődésének ajtonállói kezdenek a jól 
megérdemelt nyugalomba vonulni A nem
zeti irány ifjú harczosai pedig diadalma
san törnek előre. Mintha az idők méhéből 
szakadna ki valami abból a szellemből, a 
mely a magyart az európai népek konglo- 
merát tömegéből az államalkotásnak idejé
ben kiemelte.

A nemzeti öntudat derengését jelenti 
ez a felbuzdulás. Kiskorúságunk véget ért 
s a nagy nemzetközi politikában, az euró
pai társadalom közéletében magunk akar
juk a szerepünket kijelölni. Elég is volt a 
gyámkodásból, a melylyel a kozmopolita
súg békóiba verte nemzeti erőink kifejtését. 
Mi voltunk vagyunk és leszünk. Jő ideig, 
századokon keresztül vegetáltunk; itt az 
ideje, hogy nemzeti önnállóságunk az ál
lami élet nemzeti színében kivirágozzék.

A jövendő nemzedékek ne lássák pre- 
hisztorikus leletnek a magyar államiságot, 
hanem legyen az olyan szilárd, modern és 
nemzeti épülete Magyarország boldogulásá
nak, a melyben a közélet és a társadalom 
hódolva áldoz a nemzeti géniusznak I

A festett képű szirén elragadó kaczagósban 
tört ki.

— Jaj be hamis az url
— Alinál jobb rózsám. A nóta is art mondja, 

hogy „a leány a legény mind hamis"
— Hihiliihi! Sprechen Sie deutsch?
— Nem dájcsolok én, galambom. A nagy

apám is attól hóit meg, hogy ogyszer németül bő
széit. Hát aztán mi a szebbik neved?

— Pepi.
— Bravó I Élek halok a pepiért. A vizsla 

kutyámat is Pepinek hívják. No hát csak gyere 
közelébb Pepi I

— Juj 1 Ne csípje meg!
— De bizony megcsiplok. Addig csíplek, a 

mig kibírod. Nem árt az a fehérszemélynok.
— Menjen! Hiszen magának karikagyűrűje 

van. Fcléséges ember?
— Ne gondolj vele kincsem. Én se kérdem 

van-e férjed vagy sincs. Tetszel nokem, és punk
tum. Ehun a pohár bor: idd ki egy hajtásra . .. 
így ni I . . . Ha pedig éhes vagy egyél rogyásig . . . 
Melyik a nótád, Pepikém?

— Hihiliihi! A tararabumdihé.
— ’l'yüh I Az Aldöját magyar ember gyomra 

nem veszi be az efféle nótákat. Ide gyere czigány 
és húzd a frájla fülébe, hogy .liejrelyutyutyul*

Az elnök: Ne szaporítsa a szótl A dologra!
A vádlott: Szóval miután az atyafi kirúgott 

a hámból és borugott és miután megállapodott a 
frajlával, hogy bizonyos időben, bizonyos helyen 
találkozni fognak, elkiáltotta magát, hogy .fi
zetők!"

Erro a kiáltásra egy pillanat alatt merészet 
és nagyot gondoltam. Hirtelen fölugrottam és oda 
mentem az atyafi ólé.

— Parancs I .. .
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0 ASZÓD ór VIDÉKE

Személyi hírek KaíT-m László boliigyminisz- : 
tori tviiacíos megkezdte szabedsíg idejét, melyet 
pödö.lői nyaralójában fog tölteni. — Téchy 
(iyn'a kir. jáiúsliró 4 hélro teijedö szabadságát 
a jir.őhét folyamán fogja megkezdeni, Járást i ránk 
ez idol Sz.b: (lkán, illetve Pal:cson fogja tölteni 
családjával együtt. — B o t t c g i Rolltghy 
Ferencz gödöllői adótárnok ma kezdte meg 4 
heti szabadságát, melyet Erdélyben fog tölteni.

Kinevezés. A belügyminiszter a domonyi 
anyakönyvi kerületbe Fehérkuti Béla tanítót 
anyal.önyves helyettessé nevezte ki.

Uj bank ügyész. Polnor Lajos gödöllői ügy
véd, ki több mint 25 éven át volt rz aszódi 
takarékpénztár jogtanácsosa, ez állásától vissza 
vonult. Az aszódi takarékpénztár igazgatósága 
oz állápra most dr. Gaál Eiek ügyvédet válasz
totta meg.

Királyi kitüntótós A hivatalos lap vásárnap- I 
száma jelenti, hogy a király Kovács Antal gödöl
lői méhészeti felügyelőnek, a méhészeti szakisme
retek terjesztó-o körül szerzett érdemei elismeréséül 
a koronás arany érdem keresztet adómányozla.

Uj jegyző. Elefánty Kálmán folyó hó 11-én 
tette a kö. igazgatási vizsgálatot egyhangúlag i 
kép silóiéit és jegyzői oklevelet nye t. Gralulá- I 
lünk e szép eredményhez au; ál. is inkább, mert . 
járásunkból egyedül ő Alotia ki síkénél a vizs*  
góbitokat s egyedül ő képesittelett. ■ ■

Legtöbb adót fizető képviselők: M, kir. 
koronauradalom, Gödöllői takarékpénztár, Gödöllői 
borászati egyesület, Gödöllői közbii toko»ság, Gárán 
Dániel, Deulsch Sámuel, Polner Lajos, Alborty 
Pál, Miskey Adámué, Szentmiklósy Béla, Dr. 
Sebőn Gyula, Dr. Tegze Lajos, Dr. Rosonfeld 
Sándor, Willcnberg Adolfné, Lizits Károly, Gön- 
c.y Benő, Dr. Szalay Sámuel, Dr. Orbay Antal 
helyett mint örökös Dr. Orbay Dénes, Dozner 
Irén, Spitzer Izrael, Dr. Bródy Zsigmond, Gráf 
Márton helyeit mint örökös Gráf Aladár, Plesznik 
József. Glauber FülÖpné, Dr. Zeke Adolf.

Uj építész. Ifj. Szabó Kálmán gödöllői m. 
kir. kor nauradrdmi építész f. hó 1-én elnyerte 
az építészeti oklevelet,

Jegyzőválasztás A gödÖHő' főjegyző választás 
mint azt már hetekkel ezelőtt megírtuk — fólyó i 
hó 31-én fog mcglarlutni. Daczára annak azonban, ■ 
ho;y a pályázat határideje f. hó 30-ik napján le j 
iár, eddig alig érkezett pályázat szolgabiróságunk- • 
hoz. A vó’uszlás iránt nem csak Gödöllőn, hanem 
az cgé. z járásban nagy nz érdeklődés Polgársá- 
gu-'k valóságos izgalommal lesi az események vál
tozását. Annyi már is bizonyos, hocy az Hajnisch 
Ferencz, a jdonlegi gödöllői s*'géd ’egyzö é’ Rol
ler tápió'sági jegyző közölt fog eldőlni. Mindkét 
párt erősen készül és szervezkedik, a szolid kör
te? kedé.’, 1 ap' czilálás már hetek óta föly, s igy a 
küzdelem is igen hevesnek ígérkezik. •

A király a legfőbb családi alap éve3 cselé
deiért. A gazdasági munkás segilőpénzlár tagjai
nak száma egyre szaporodik. Nagy lendületet vett 
a gazdasági éves cselédek biztosítása is. A leg
főbb eodádi alap magyarországi birtokain alkalma- 
z It 362 e«eléd a király rendeletére az uradalmak

— Fizetek ! . . .
— Tessék ! .. .
— Két üveg bor. két üveg pezsgő, két fo

gas, két rák, két nyu pecsenye, rokfórli sajt, gi- 
ardinet’ó . . .

— Igenis, kérem alásan, huszonnyolc’, forint ' 
hatvanhét krajezár.

A derék cmb«r három tízest nyomott a mar
komba, a mit én alázatosan megkö zöntem és . . . !

Az elnök: Megszökött?
A vádlóit: Igenis m.cgszöklom. Ez a bűnöm. 

Csak tessék elítélni. Megérdemlőm.
A törvényszék a vádlottat Csorba Mózes dr. 

hatásos jogi érvekkel du«an fölszerelt védöboszédc 
daczára négy hónapi fogházra Ítélte.

Gk ti us.

Én és ö.
Ilarna kislány li.-illo<l-<- ,
Adsz r» csókot náki'm ?
Hultruiig hogy íiu leszek

Szentül megígérem.

S ó szól: tűért e-/. áldozni. 
Dnig.-i jó kúrálom?

Ott u templom, olt n p.<| 1 
tlíi'é * ' . Ni-ni kis.Imiin 1 

költségére bizlosit'ototl. Ezek közölt vannak a gö
döllői és a gödö.lö vidéki gazdasági munkások is.

A Polgári kör estélye. Arról a szinielöadás- 
sal egybekötött tánczmulatságról melyet f. hú 12-én 
rendezett a „Gödöllői Polgári kör" bővebben csak 
most számolhatunk be. .leien volt e. on nz elöa- 
dá-on Gödöllő színe, java, kik mindannyian fe
szült figyelemmel lesték a darab kezdetét Végre 
felgördült a függöny s egymásután jelenlek meg 
a lámpák elölt a jobbnál jobb törzsgyökeres ala
kok a törekvő szorrp'ök, kik mii tl. gyilo azon 
fáradozott hogy Filterrel áljá't meg helyüket, mu- 
Inlassák a szép számú közöl.aéget és hogy oz elő
adott darabot a Paraszt kisasszonyt a riker ma
gaslatára emeljék. Különí'-.-en litiin'ek: Mnjkrtlb 
Ninuska mint paraszlkisasszony, Csory Juliska, 
mint Kelomen Tamás neje, ügyes játékukkal és 
jó alakításukkal. S aller Tere-jke, (Gönczölné) sok 
tapsot aratott már a gödöllői mükedve öi színpa
don s most is megkapta a megérdemelt elisme
rést Kongorácz János mint Sánta Matyi jó paraszt 
flegmával, és Zentay Pál mint Fátyol Gergely, szép 
bariton hangjával rok kellemes porezot szerzettek 
a közönt égnek. A többi szereplők ti m. Hegedűs 
Juliska. Z fka Maiiska és Rózsika Endl Katieza, 
Börze Pista. Víg Antal. Pásztor Gyula-, Verebics 
Károly Krach Mihály, Kulcsé" László, többé ke
vésbé szintén hozzá járultak az általános sikerhez. 
Méltó elismerés illeti még meg Vincze János- ren
dezői, ki buzgalommal és szép sikerrel végeztén 
rend zés nehéz munkáját. Az előadás után a kö
zönség megkezdte, a tánezot egy tüzes csárdással 
Űéla czigány zenéje n ellett, s rakta viradtig. A 
négyest 4J pár tánczolta. A lánczban reszt vettek 
Asszonyok; Teér Kálmánná, Zvornyik Andrásné, 
Zentkó Istvánná. Leányok: Hegedűs Juliska, Stal- 
ler Tercsiké, C ery Juliska, Msjkráb Ninuska, 
Jiirlta Mariska és Rózsika, Endl Katieza, Hajnal 
Viola és Liliké Lukáls Erzsiké, Majkráb Örzsike 
Szitliczai Ea mu-ka, Svertecky Jolán és Ilonka 
Miticzky Gizella, Takszner Erzsiké, Dömötör Ma
riska, Alberti Mariska és Linuska, Szvoboda Mar
gitka. Felülfizetek: Szauer Todorné 1 korona, 
Zvoinyik Andrásné 40 fillér, Vilszky Vladimirné 
1, korona Ádám Ferencz 40 fillér.

Eljegyzés. Gáspár János m. á. v. hivatalnok 
folyó ho 12-én Gödöllőn eljegyezte Beretzky Ge- 
rőné urnö bájos leányát Beretzky Gusztikét.

Bankett Pirkner Ernő erdőtanácsos kinevez- 
teté-e alkalmából, folyó hó 19-én nagy szabású 
banketett rendezett, melyen nagyszámú tisztelőin 
kivül az egész erdészeti tisztikar résztvett.

Adományozás. Ö felsége a király a kabinet 
iroda utján Özv. Skribek Antalné tűzi árosultnrk 
kit családjával együtt nagy nyomorba döntöntt az 
elemi csapás 60 korona segélyt adományozott.

Gyermekbál Gödöllőn. Sikerült gyermek mu
latságot rendezett vasárnap f. hó 13-án a fővárosi 
nyaraló ifjúság élükön Kozma Nándor, Kalmár 
István, Harmos Jenő, Mérő Pista és Géza és Bar
tók Ernővel. A Miskey fé'c vendéglő tágas terme 
már 4 órakör megtelt a kis lánczosnökkol és tán- 
czosokkal kik közül a legidősebb alig volt korosabb 
10 évesnél — és meg kezdődött a táncz. 
Kedves látvány volt amint az apróságok lelkesen 
rakták a szilaj csárdást, a sima walezert az an- 
dalgó polkát stb. Szemeikből kisugrázott az ártatlan 
öröm. Mi itha csuka tavasz költözött volna le 
Miskey termeibe, mintha c-npa apró angyalkák 
szállótok volna lo oda mulatni. A kis bálszépeinek 
neveit itt közöljük : Fround Friezike, Vidor Ilonka. 
Kovács Piriké és Margitka, Saára Aranka. Dcu'sch 
Rózsika és Kláiika, Lakatos Mártuska, Nagy Mi- 
c.-ike, Kiéin Poldika, Zalczor Edilke és Ibolyka, 
Weisz Sárika, Gunczt Annuska és Ilonka, 
Elkán Klárika é3 Irénko, Kleiner Jolánka, 
Kozma Margitka, Septer Ilonka, Aranka és Ma
ris! a. Btriök Edilke, Marton Melánió, Soós Piroska 
ó< Jolánka. Nógyos is volt még pedig elég ügyes, 
— melyet 30 pár tánczo'.t azután még egy-két 
turlánez egó-z e le 8 óráig, amikor is a kicsik 
mulató kedvén győzedelmeskedett az édes álcm 
és átadták a tért a felnőtteknek.

Tűz Kerepesen. Kerepesen folyó hó 16-án 
a déli órákban kigyul'adt egy cd i való föidmives- 
nek a Láza. A tűz. á nagy szá:a>.sá;ban gyor. an 
terjedt és három ház égőit le, míg végre a liiz.et 
lokalizál'ák.

Kapufelszentslés. f. hó 19 én szentelte fel 
Magyar Kázrnér, kir. t ináesos' ur ama remek szé
kely sti«>en épült kaput melyet helybeli olvasóit k 
is már többen megcsodáltuk. Ez rlkálommal, is
merőseit egy l edélycs estélyre hívta össze.

A czerencsétíenül járt hivatalnok. Kovács 
Endre 83 éves hivatalnok ki jelenleg Gödöllőn 
nyarai, f. hó 14-én Gödöllőről ultizott a főváraiba 
midőn a keleti pályaudvar elölt megcsúszott és 
beli esett a vasúti kocsi ablakába. Az összetört 
ablaküveg darabkái súlyosan, megsebesítették kar
ján és kozefején. Sebét a mentők kötözték be.

Szombati esték. Az a kedves és kedélyes 
társaság, melyről ír úr oly gyakran irtunk az u. 
n. „szombatosok" f. hó 12-én itmét összejött 
a Miskey-fólo vendéglőben egy kis varázs mu- 

| látásra. A mulatságot hangverseny előzte meg, 
melyen Mezei Vilmos, Máler ímro zongora kísére
tével előadott jeles hegedű játékával ragadta el 
a közönséget, mely a kedvelt „Rózsabimbó" ez. 
darabot többször megismételtette. Ezután Máler 
Irí.ro játszott zongorán különféle sálon és halgntó 
darabokat és végül Tihanyi Jenő kitünöon elő
adott monológjával (Hogyan jutottam a felosé- 
gémhez) végződött a sikerült hangverseny, melyet 
kedélyes és fosz.lelen tánczmulatság követett, a 
reggeli órákig.

Betörés. Puszta-Szent Mihályon f. hó 18 és 
1-1. közti éjjelen a Fleischman-féle nyaralót 
tomorotlen lettesek feltörtek s onnan mintegy 
409 korona értékű ruhanomüt és ékszert elloptak. 
A czinkolai csondör őrs bevezette ez ügyben a 
nyomózást, de eddig minden eredmény nélkül.

Betörés a leányiskolában. Az aszódi leány
nevelő intézetben betörök jártak. Folyó hó 12-én 
feltörték a szolga lakását ós onnan több férfi 
ruhaneműt . loptak el. A nyomozást az aszódi 
csendörörs azonnal megindította s a tettest 
Rajta József személyében kézre kerítette, a ki 
azonban tagadja a tettét.

Ibolya faló. Elszomorító dolog, hogy már 
nálunk, a romlatlannak hitt vidéken is történnek 
olyan természetű bűnesetek, -milyeneket eddig 
csak a nagyvárosok bünkróDikáiból ismertünk. 
Gödöllőn, itt e nyaralóktól ellepett helyen történt 
az. eset egy 10 esztendős kis leánnyal, a kis 
G.czi Erzsébettel, Tulipán Jánosné unokájával. Egy 
magáról megfeiedkezett 19 éves legény Szitás 
József elcsalta az Erzsébet parkba s ott védtelen 
helyzetét felhasználva, erkölcstelen merénylőiét 
kísérelt meg vele s leszurással fenyegette, ba 
erről említést tesz valakinek. Az eikinzott gyer
mek most nagyanyjánál fekszik súlyos betegen. 
A beismerésben levő tettes letartóztattatott.

Tűzoltó gyakorlat. A gödöllői tűzoltó testíi- 
f. hó l?-án d. u. 8 órakor Gödöllőn a saját tu
lajdonát képező .Mászóház" telkén gyakorlatot tar
tott melyet szép számú közönség nézett végig. Nagy 
megnyugvással láttuk, hogy mily jól van szervez- 
tűzoltóságunk és hogy vezetéso szakszerű embe
rek kezében vaií. A gyakorlaton különösen kitűn
tek tűzoltóink : a szivattyú gyakorlatban és iskola 
szerelésben melyet Sagáth Géza szakaszparancs
nok vezetéso alatt a létragyakorlatban és mentés
ben, molyét Patercs János szakaszparancsnok ve
zetett, s végül az ügyes és gyors támadásban, 
melyet Elefánty Béla, főparancsnok és Rigler Ist
ván segéd tiszt vezetése alatt mutattak be. A 
sikerült gyakorlat — melyen Gallé Lajos várkapi- 
tány is jelen volt dé'ntán 5 órakor végződött.

Öngyilkosság a börtönben. Nagy Gyula bugyi 
községi illetőségi pék tanoncz, ki egyik gödöllői 
péküzlotben volt alkalmazva, több lopás miatt a 
városháza nörtönébe került, hol folyó hö 16-án 
egy a falból kiálló szögre a ruhájáról lemetszett 
zsinórral felakasztotta magát. Reggel 7 és 8 óra 
között vette c*-ak  észre az inspekeziós az esetét, 
a mikor sz. éloliint rulinncz már a halállal vívó
dott. A gyors orvosi segélynek sikerült azonban 
még életre hozni. A reményteljes ifjút azután 
beszállították a budapesti tolonezházba, hol most 
szigorú őrizet alatt várja a további intézkedé
seket.

Footbal-match A besnyői Torna-Club és a 
gödöllői footballozó ifjúság f. hó 15-én d. u. 5 
órakor érdekes foolbal mérkőzést rendezett a gö
döllői gázgyár mellett lévő akáez erdőben. A 
mérkőzésben a bosnyöi Club lett? a győztes a 
mennyiben 4 gooallal verte meg á gödöllőieket 
Kivált szép játékával a gödöllőiek közül Harmos 
Jenő és Kalmár István, a bosnyöiek közül pedig 
Weisz. Ede, KőrÖ3 László, Wangel Károly és Hok- 
ler Antal.

Méhéazek kurzusa. A gödöllői állami méhé
szeti mintagszdaságban e hóban 20 méhészkedő 
tanító van tanfolyamon augusztusban pedig 20 mé
hészkedő lelkész fog fölvétetni. A fölvétel iránti 
kérelmeket a miniszterhez ezimezve Kovács Antal 
méhészeti felügyelőhöz kell intézni. A tanfolyamra 
fölvetlek ingyen ellátásban, lakásban és élelme- 
zésben részesülnek.

Rendelet a perronjegyékröl. A m. kir. állam
vasutak i:-azgnló-ága szigorú rerdetet adott ki a 
pc-rrenjegyek dolgában. A perronjegy kezességnél 
leltunt ugyanis, hogy mig a forgalom évröl-évre 
m-velts Ik, Eddig a perr njegyek száma mindinkább 
csökken, jelentést tett tíz igazgatóságnak, a mely 
most az ország összos állomásfönökoihez in'ézett 
rendeletben figyelmezteti az állomásfönököket, hogy 
a vasúti perronjegy oladá.-a körül nagyobb szigo
rúsággal és körültekintései járjanak el, annyival 
is inkább, mert a perronjegyekből befolyt összeg 
a vasúti alkalmazottak jótékonyczélu intézménye- 
inek gyarapítására szolgál E rendeletiül kiindulva 
vasúti vonalun on több állomás vezetője olzárta 
a peront a közönség elöl, ami — mondanunk sem 
kell, - nagy vissza tetszést szült annál is inkább, 
mer. a vasúti indóház helyiség beosztása nem 
olyan, hogy a perron elzárható lenne sem elég 
személyzet a rend fentarlásúra nem Í1 rendelkc-
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zésro. De meg u porron — pld. itt inUunk 'rödöl- 
lőn is — szórakozó helyen nyaraló Icozíuségnok, 
u mi talán szintén némi inéllányl.ij érdomlö kö
rülmény. Mindezeket pedig figyelemre mcllluittti 
volna az igazgatóság-es ftndeleleivcl' oiatosabb 
Ichotott volna, nem adván okot és alka'mnt jogos 
panaszra a közönségek — a mely végtére az ű 
utazó közönsége is.

Köszénrótog a Munkásotthonban, Nagyon ér
dekes lolotro bukkantak járásunk területem n kö
zel szomszédságnkbtn'levő rákoskeresztúri mun
kásotthon telepen. Ugyanis kutásás közben alig 
7—8 méter mélységben 80—1C0 czentiméleres 
kőszél réteget találtak. Az anyagot megvizsgálta 
már az. állami bányakapitányság is és konstatálta, 
hogy az a porosz, úgynevezett lignit-szénnek felel 
meg, de höfejlesztö képessége ennél is sokkal no- 
gyobb. A telep igazgatósága a kutatást, melynek 
(igát egész Pestmegyére megszereszte, nem so

kára teljes erővel meg is kezdi. Egyúttal megem
lítjük, hogy nagymennyiségű kék tömör agyagot, 
sőt vasérczet is találták a telepen. Mindenesetre 
kívánatos volna- fogy ez a sok becses anyag no 
heverjen tovább értékesítés nélkül. Az eddig ki
aknázott szón jól ég, a kék agyag pedig mozaik 
és terazzó munkához' kiválóan alkalmas.

Kossuth ünnep. Hatvan hazafias érzelmű 
polgársága Kossuth Lajos születés napjának 100-ilc 
évfordulóját, szeptember 19-ét méltó lénnyel óhajt
ják megünnepelni. Közönségünknek nagy oka van 
ez ünneplésre, mert Hatvan jobbágy község volt 
s csak a szabad ághöeznak köszönhetjük felsza
badulását. A hazafias polgárság ez ünnepély 
clökószilésóre legközelebb ülést fog tartani.

magyar korona
GYüGYSZEHIAR Oödöllő, Postabólyeg kelte.

T. ez .

Vanszerencsémszives tudomására hozni , miszerint helybeli 

gyógyszert árammal kapcsolatosan:

S Z I KV X Z Q Y ÁRAT

rendeztem be, mely nem csak szorosan vett és a törvény által 

is előirt egészségügyi szabályok- és rendeleteknek felel meg, 

hanem föl van szerelve a modern technika legújabb vívmányaival.

A vegytiszta-szikvizet folyékony szénsavval gyártom és 

szabályos vízszűrőt is alkalmazok: szóval nem kíméltem semmi 

költséget, hogy a t. közönség legmeszebb menő igényeinek 

is megfelelhessek.

Midőn tehát b. bizodalmát kérem, nem mulaszthatom el fi

gyelmét még arra felhivni, hogy szikvizes üvegeim, gyógyszer

táram ozégével vannak elláva.
Kiváló tisztelettel

S z e n t m i k 1 ó s s y Bél a.
tt«8 sz.

iki 9ÜS

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. júrásbiiósúm mini telekkönyvi ható- > 

közhírré teszi, hogy Beliczay Béla végreliajtaiónak 
Schmiedlechner Nándor végrehajtást szenvedő elleni GÍ2 
k<’. löké követelés és jár iránti végrehajtási íigtében a I 
gödöl öl kir. járásbíróság területén evő Csömör küzség- 
I ii lekvő a csömör-szt.-Mihál)-pusztai 1183 sz betétben 
Schmidlecher Nándor nevén álló A i 1 sor 32H3,18 hrsz. 
iii-'.itlanra 1625 kor. kikiáltási árban.

a csöinör-szt.inihály-ptisztai 2451 sz. betétben ugyan
inak nevén álló A t 1 sor 8885/4 hisz. a. jegyzet ingat*  

' ,1 1514 kor. kikiáltási árban az-al, hog\ a menyiben
5 alatt özv. Sehinidlcchner Györgyné Sturm Anna ia- 

vára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartási mellett 
'/in bejegyzést rangsorban megelőző CG alatti tehertétel 
f-lie/éséhez szükségelt 3640 kor. érvelési vételár el nem 

■itiék — az ingatlan és szolgalmi jók' fontartas.i nélkül 
i . i'inban újra elárverezendő, az. árverést elrendelte. <■< 

\ a féltőbb megjelölt ingatlanok az 1902 évi augusz- 
tus hó ll-ik napján d. e 10 orakor dr. G) "omvösi .lózs- f 
f \ véd közbenjöttévol Csömör közsej házánál megtar- 
i.nnló nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékszók tartoznak az ingatlan bocs*  
irának 10%-át készpénzben, vagy az 1881 XX. t ez. 72 Jj-á- 

h n ielsett árfolyammal számított, c- az. 1831 évi novem- 
:.r h<> 1-én 8338 sz. a. kelt igazságül.') ministeri rendelet 
■ :-aban, kijeiéit óvadékképp*  értékpapirbaii. a kiküldött 
le/éhez letenni, avagy az 1881 I.X t. •/.. 170 Jj-a yrt<|. 
-'le lte a bánatpénznek a birós;ignáládőkges t Ihelvezéseről 

kiállított száltólvszerü elismeri "dví atszolgaltatni.
Gödödön *1902  évi April hó 12-én
a gödöllői kir. járásbíróság mint t-k\i hatoság. 

(P. 11.) Dr. Csergey s. k.
kir. al-járásbiró

11*02 V. 1(11/4 számhoz. 1002 vgrh. 550 szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott Idkillilótt l.irös^i v,■■grvlio.iló czimnol h.iz; 

i.in-ó teszi. ........ ... ;i üödöl'öi kir. jiríislfirosaanal] lfWZevi
v. 101 számú vőgiu -Tvl Dr. Révéit Károly -ü uy'-

■I állal irépvis.lt Walln József vw •Uju '"-rere 
SMdlecbMr Nándor ás n»J» vógr. Iininsí ... in I. 
• II. n Cili K. 7(1 I' köveidé.-,iar. erekig olren. hm ....... •

intés! víárolmjtiis folvtiln végrehajts s’11™101''™.!; 
lefoglalt 1900 K. — F.-ró ímesült lngosug"l<r<> ■' O™1101 

Ír. járási iru.-.i..' fonti szfuiui végzésével nz árverés elren- 

>.ivói> amink II Bnuer Dávid :’'.W km. Marék Jotset■.
•r. S0 liil„ Gödöllői taknrékp •nztnr km'. • ■' " 1

dilroglnllatók kövel.'IÓH' "reléi.; is, ........
• rvénves zálogjogot tivertek volna ' •••zrehait i*t  

>mk Inka-.in RákotSzt M hnlyon h-m'l'l j1''!'8,1,"jn
•• ’ .ri.l.Hil 1902 évi julius hó 29 lk sápján dslelot 10 ér - líra líiz.-llli l.i. Iliikor a fireil.'ig lefonhll In lm orok, 

•imora. hilliard asztal kávéházi berendez) -. eit 
ouvól. ingóságok u legtöbbet igémnek kt-zp.nzitze ■ •> 

fiiét, szükség csúféit becsatolt alul H - I •- ' ■' '
Eelhlvatnak mindazok, a ' Lrivő 1

"sigok vételárából a vegrehajttao kot e1*  l« -• -
i' légiftetéflhez tartanak jogot, mtszet l,|l’.‘''<'|,'iA| r.. ,i. 
ütéseiket az árverés uiegkczdesctg aló Irt k k d . 

vagy Írásban beadni, avag) pedig szóval lejelenteni tat 

'"""'A törvényes határidőn hirdetménynek a bíróság 

'■ Idáján kifüggesztéséi követő l'apt'd >/•'»»« •' , •
Kelt Gödöllön >902 évi junlua ho 23 lk na| jati. 

Trsztyánszky Kálmán s. k. 
kir. biró-'ági végrehajt".

Wi.v

,ését megelőző 
„„t elsőbbségi bcjc- 
alólirt kiküldöttnek

IP. II.)

> >

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN, Váczi-utcztt 460. szám. -H4*

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fíny.c2<dt diófából, 

kisebb-nagyobb méretben. Szcmfödtltk, virágok, ozütsgok, sirkoszoruk, viavzgyertyák. 

Szobabebuzások, ravalal-felfillidí", a személyzet díszes egye nrul úbsr. a gyászkocsi 

mellett fáklyával, — nyitott’halotlaskocsi vagy dísztsebb üveglccsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel tIfogadlalik.

MQ> Gyáezjelontósek I óra alatt olxószittotnok. -IEm

ir%25c3%25a9pvis.lt
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Árverési hirdetmény.
Alulírott biroaigl végrehajtó ezennel közhírré teezi, 

hng\ a gödöllői kir. járásbiróí ágnak 1902. rvl \ 414 
azáínu végzésével dr. Deutach Viktor ügyvet! ügygondnok 
felperes részére Deutach Adolfné szül. Adler özerena al
peres ellen 600 kor. - Fill. követelés és jár erejHg elren- 
klelégitesl végrehajtás folytán alperesnél lefoglalt s lblV 
kői. — fill becsült ingóságokra n gödöllői kir. járásbíró
ság fonti szánni végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak felülfoglaltatők követelése erejéig is a mennyiben 
azok tőrvénves zálogjogot nyertek volna. nIIV‘r‘‘^•We
ben Gödöllőn leendő megtartásúra határidőül 902 évi 
jullua hó 24-lk napján délelőtti 10 éraja tűzetik ki. mikor 
a biróilag lefoglalt iparáruk boltberendezés s egyel, ingó
ságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés inollett, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok kik az elárverezendő ingósá
gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki
elégítőéhez tartanak jogot, elsőbbségi bejelvntésoket az ár
verés megkezdéséig alulírott blrdsági végrehajtónál vagy 
írásban beadni avagv pedig szóval bejelenteni tartoznak

A tőrvénves határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifüggesztését kővető naptól s/.úmltatlk.

Kelt Gödöllőn 1902 évi julius hó 8 ik napjai).

Böhl Ambrut s. k.
kir. bír. végrehajtó.

'mcTs-Z 

tk. 1902

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható

rág közhírré teszi, hogy Pártos Lajos végrehajtatnak Ifj. 

Bugyi M'hály végrehajtást szenvedő ellepi. .14 kor. í*0  fill. 
tőke követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
kir. járásbíróság területén levő 6algahévii községben fek
vő a hévízi 756 sz. hététben Bugyi Mihály nevén álló A 1. 

1-2 sor 174, 175 hr-% és 171 sz. a. házra és kertre C 1 
r.latt a 2418/98 sz. végzéssel Jeget András javara bekebe
lezett haszonélvezeti jog fentartfua mellett 1600 kor.-ban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elren

delte és liogv a fennebb megjelölt ingatlan az 1902 
évi Aegssztns hó ll-lk napján d. e. 10 óraker Galgahéviz köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron a'ol is eladatoi fog.

Árverezni szándékszók tartoznak az íngat’an becs
árának 10*/»át  készpénzben, vagy az E81 évi EX. t. ez. 
42 §-ában jelzett árfolvammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3323. sz. a. kelt igazságüi’yministeri 
rendelet 8 $-ában kijelölt ovadókképes értékpapírban a 

a kiküldött kezéhez letenni, avag) az 1S81. LX. t. ez. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elheívezéséről kiállított szabálvszerö elismervény átszol- 
gáltatnl. lörföllön 1902. évi Április hő 20-ik napján.

A gödöllői kir, járásbíróság mint tkvi hatóság.

(p. H.) Qr. Ceeagey s. k.
kir. aljára? birő.

Hirdetmény I
A gödöllői önkéntes tűzoltó egylet besnyői különít

ménye részére Besnyön építendő szertár épület felépíté

sére’nézve 1902 év július hó 31-lk napjának d u. 5 órajára 
Gödöllő kőzsógházahóz (adóügyi jegyzői iroda 6 számú 

ajtó) nyilvános szóbeli árlejtést hirdetek.
kikiáltási ára a kőltségvetésileg előirányzott előállí

tási összeg 786 korona 85 fillér.
A versenytárgyaláson részt venni szándékozók tar

toznak az előirányzott összeg 10 * ,-át vagyis 78 korona 
63 fillért készpénzben, vagy annak megfelelő óvadék ké
pes papirost bánatpénzül az árlejtés megkezdése ' lőtt a 
versenytárgyalást vezető parancsnok kezébe letenni.

Az építkezés a vállalati szerződés megkötése és 
jóváhagyása után nyomban megkezdendő, és 60 nap alatt 
teljesen befejezve átadandó.

Zárt ajánlatok is elfogadtatnak, ha azok a megha
tározott bánatpénzzel látatnak el. A zárt ajánlatok azon
ban a versenytárgyalás megkezdése előtt adandók át a 
parancsnoknak. A zárt ajánlatok a befejezett szóbeli 
nyilvános árlejtés után bontatnak fel és birdetfotnok ki. 
A zárt ajánlat beadható külön az anyag nélkül is, és 
külön a munkád íjra.

Az előállítási árnak mikénti fizetésére nézve a szer
ződés megkötésekor fog Intézkedés tétetni.

Az árlejtés megtörténtének ténye a vállalkozóra 
azonnal, a tűzöl ótestületre nézve azonban csak a parancs
nokság jóváhagyása után válik kötelezővé.

Fenntartja magának a jogot a tűzoltó testület pa
rancsnoksága, hog\ a beérkezett és bemondott ajánlatok 
felet*  szabadon rendelkezik, s azok ajánlati összegére 
való tekintet nélkül választ.

A terv -s költségvetés Gödöllő község házánál (adó
ügyi jegyzői Iroda 6 számú ajtó) a hivatalos órák alatt 
az érdeklődőkor*̂  rendelkezésére áll.

Kelt Gödöllőn (Besnyön) 1902. évi julius hó 13-án 
tartott Kűlönitményi közgyűlésben.

Elefánty Béla 
parancsnok.

Hazai ipari

Nem tetszőért 
a pénz 

visszaadatik.

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Schönwald Imre 
ékszergyáros , órás és látszerésa. 

PÉCS.
Ne küldjttk pénzünket külföldre!

Három évi 
írásbeli 

jótállás.

Hazai bárunkat előmozdító czégemnél mindennemű arany és ezüst tárgyak, órák és minden e szak
mába iáeóczikkek tokkal ocsóbban. jobban és megbízhatóbban szorezhetök be, mint a külföldön,
iiiiwar K ___ ai m. kir.
Valódi ezüst nól n mont. |

óra frt 6.— '
I’ovnne*  dunla fedéllel I

Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir. 
fémjelzéssel.

60 gr. súlyban
70 gr. súlyban
80 gr. suliban

100 gr. súlyban
150 gr. suliban

<$>
15 gramm súlyban frt 1.20
20 gramm súlyban frt 1.50
30 gramm súlyban frt 2.20
40 gramm súlyban fit 2.60
50 gramm súlyban frt 3.25

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 féle 
dlvatoa mintában.

gr. sulvban frt 24.— I 4O gr. súlyban 
gr. aulvlmn frt 30.- 50 gr «.lyhan 
gr. suli ban frt 37.— . 60 gr. súlyban

Egy 25 grammos aranylánczhoz egy 
mos köves függelék vevő összesen 40 grrr

31 frt 50 krajezárba kerül.

20
26
30

50 gr. súlyban

14 kar. aranv pecsétgyűrű 
frt 6.80

Vj aranvból 6 kar.
J frt .3 51

Double aranv Irt 1 50 i
Mértékül elegendő egy 

pnpirszallag. J

16 grnm- 
ramui nálam

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik- I
 Valódi ezüst rém. Őrá

frt 5 -

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezüst ankro rém.

| dupla fedéllel frt 8.—
' födéllel 12 frt. Valódi

H
Sí UgvauaP^XelTb frt. Ugyanez arany szeg. 12 frt. - Tulai ezüst ankre romon. dupla fedéllel 12 frt. Valódi | |

Mc Cormick Harvesting Machine-Company

Kévekötő aratógép, Köszörülőkéaiűlék, Szénagyüjtö gereblye 
Fükaszálógép, „Daisy" marokrakó aratógép és kévekötő fonal.

gyártmányai.
Ne vásároljon, mig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte. Olcsó tartalékrészek óriási raktára. 

Tessék mintakönyvet kérni. -------------------
Évi termelés: Budapest,
362,000 flép ___V. kerület, Váczi-ut 80. szám.

William J. Stillman,
igazgató.

Eladó esetleg kibérelhető
nyárilak Péczelen.

A vasútállomástól gyalog 10 pereznyi 
távolságra fekvő KÉNYELMES ÚRILAK 

a hozzátartozó házmesteri és családla- 
kás^al s mintegy 1100 □-ölnyi udvar-

és kerlterületlel szabadkézből eladó és azon

nal átvehető, esetleg mint nyári lakás, vagy 

egész évre is kibérelhető.
Bővebb felvilágosítást nyújt a tulaj

donos Szőllőssy Qábornó úrnő (Buda

pest, Baross-ntcza 15), vagy megbízottja 

Ujszászy Imre ügyvéd Gödöllőn.
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Viszontelárusitók kedvező feltételek mellett kerestetnek I

„EMKE/*  padlófénymáz! Magyar gyártmányl

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes féle 

6íDK6v padlóíénymázt 
s igy elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s o mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék 
,EMKE“javára szolgál. A llerkesféle „EMKE" padló lakk: a szobapadlók fényezésésre kiválóan alkalmas, mert |

A "
A
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A

Berkes féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes féle 
Berkes-féle 
Berkes-félo

,EMKEU 
.EMKE*  
„EMKE“ 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE“ 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE“

szobapadló fénymáz : 
szobapndló fénymáz: 
szobapadlö fénymáz: 
szoba padló fénymáz: 
szobapadló fény máz: 
szobapadló fénymáz : 
szobapadló fénymáz: 
szobapadló fénymáz: 
szobapadló fénymáz :

rögtön szárad s igy a fényezel! szoba már 1 óra múlva használatba vehető, 
szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobában tűrni 
mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb, 
víztől nem lest foltos, mint a többi lakk, 
fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, teliét legtartósabb, 
üveg keménységűvé válik s így logkovésbbé kopik, 
szeszszol hígítható, 
kitünően olkalinas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 kg.-os Üveg bérmsntve bárhova, 2 korona.
Gyártás és föelárusitó hely: Berket Bertalan Nagyvárad. — Eladási helyek : Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd, Turnay 

Pál vaskereskedöüjpest, Berger Vilmos Jász-Berény. Boros B., Péter Mór Szolnok.

Gödöllői Erziébet köay«ays»da.
1


