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Idegen forgalmunk érdekében.
Alig van város Magyarországon. mely 

ív dlpsekedhefiiék valami Históriai n íiem- 
l< Kekkel s ugyt.nc.-ttk al g van város, me
lyekben ez eml. keket gondoznak. liogv 
milyen rnegbocsájlh Ball n hanyagság íz 
a mi részünkről, az csak akkor tűnik sze
münkbe, ha külföldön ul.zgnlitnk is Itll- 
juk, hogy a legkisebb város is áldoz míi- 
.■mlékt i'ick épségben tartására, hozzáfér
hetőségére és reklamirozására. Olasz-, 
Nemet-, Fr.iliczi ország mindül nagyobb 
városkájában a polgármester elnöklete 
alatt külön bizottságok őrködnek a helyi 
históriai és műemlékek fölött, a melyek
nek ismertetésével az irodalomnak egy 
egé.-z fülön ága foglal'.ozik.

A mi városaink legnagyobb része 
szebbnél-szcbb történeti nevezetességű hely
ivel bir, melyen azonban szabadon garáz
dálkodik az enyészet. Még megjelölve sem 
igen vannak. Ugyanígy pusztítja az enyé
szet a műemlékeket, a regi h izakat, szob
rokat, sírboltokat és minden építészeti és 
természeti érdekességet, melyei az elődök 
ránk hagytak. Csak járásunk területén 
hány ilyen érdekes h ly van jeltelenül, 
ismeretlenül. S itt ismét csak az okos és 
praktikus külföldre hivatkozunk és állít
juk. hogy a műemlékek f. nlos tényezői 
az idegen forgalom emelésének. Az ide
gen forgalom az, ami nálunk nincs míg s 
a mi után folyton vágyódunk és epedünk, 
a nélkül, hogy a helyzeten valamit lendí
tenénk. Külföldön, sőt hazánkban is a fel
vidéken némely helyeken nagy gi ndot for
dítanék a városok intéző körei arra, hogy 
n inéi szélesebb körben tegyék ismertté a 
ii-lyi nevezetességeket és műemlékeket,

T A R C Z A.
Nyaralásom 1901-ben.

Irta: Hollós/ Mihály.

I.
Oh, Bajor Gyurka I kedves jó baráton1, 

éri nem gyönyörködhettél le harminca évvel 
nnarabb a szép napvilágban, én ] edig l.u.-z 

■ ztendövel mért ne n születtem kérőbb ! . . - 
Óit Bajor Gyurka: . . . Miért gyarapítottuk

i egymás boldogtalan-ágát ? Mintha uz élet nem 
volna a nélkül is méregkcseiü hit ml a trtrsdi- 

rlorsággal azt meg nem keserítjük.
— Hát ki ez a Bajor Gyurka? — kérdik 

zielt olvasóim.
— Hullják tehát, — bemutatom:
Bajor bácsi a Népszínház — érdemi k smya

1 Iáit loskadozó — ktissirozóju, ki a Népsziház 
t csirkéit, bubáit, ökrét, szamarát és egyéb 

| miü jószágát papirmaséból készíti. Nem fintal, 
<■ kubb vén, kissé kopas'z is, s különös ismertető 
;■ ho,y valamikor borközi állapotban végig- 

•üitotta oriával az oiszágutat, u miért is uz 
eredeti alakját elveszítvén, csorba és félrccsa- 
p>lt, mint a részeg ember beütött kalapja; de a 

"■virág mindumollctt elég szépen virul rajia. 
bajor bácsi az ö megszokott életmódja mellett 
báránytól mészetü omber, mindaddig, — míg Vi
zel nem iszik. Bor az ö éltető eleme; mást a 
víz kijózanít, ö berúg tőle s úgy átváltozik mm 
d'-n mivoltjaban, hogy rá sem ismer az ember, 
th'gadozó farkassá válik a szolid bárány, a ki 
dühösen csikorgatja fogát, mindon jótól lólokre, a 
Ul a végzet útjába sodor. , ....

Az eset úgy kozdödött, hogy a népszínház

megjelenik minden vasábnap.

!

felelős szerkesztő: Nyiry Lajos, 

meri régen felismerték, hogy az ilyenek 
az utazó közönségre nagy h ilás-al v. mink.

Csak ná'unk, a hol ritka természeti 
szépség! k miljőjében fekszenek a törté
nelmi nevezetességek, nem tudják felhasz
nálni ezt a természetes, egysz. fii előnyt

De ku lurális szempontból is nagy 
mulasztás, hogy n v zetes hely- inknek 
nem viseljük gondját. Ifjúságunk és a ke
vésbé iikolázott felnőttek is egy e, ész 
darab h stériát tanulhalnának a helyi em
lékekből. De ezt n m teszik nálunk s ál
tálában nem a mi városainkban. Az akták 
és Írásuk, mi Ivek a műemlékekre vonat
koznak, olt hevernek a levéltárak iegel- 
rejteltebb zugaiban, még jó Szerencs’, ha 
cl nem | tisztulnak vagy el nem vesznek.

S ennek ellenében múzeumainkban 
kevés az érdekes és tanulságos látni való. 
Magyarország legértékesebb és legszebb 
műkincsei külföldi, elsősorban bécsi mu- 
zeumokbt n ő ízlelnek, s most is, ha fel
fedeznek v.limi nagyobbszerű régiséget, 
az nem marad meg idehaza, hamm elvi
szik tőlünk. Olaszországban szigorú tör
vény tiltja a műkincsek kivitelét, mert 
azok, t nemzeti vagyonnak tekintik, nem
csak a hoz. á fűződő emlékek miit', ha
nem az i légén forgalom szempontjából is. 
Mert hisz Olas ország természeti szépsé
gein kívül egyedül műkincscin'k köszön
heti óriási idegenforgalmát, mely a lakos
ság százezernek megélhetést és biztos 
kenyeret nyújt évente.

Csak nálunk hever minden parlagon. 
A közönség körében nincs lelkesedés a 
múlt emlékei iránt s rincs érzék a kultu
rális és gazdasági szempont iránt, mely a 
műemlékek és műkincsek fontossága mel
lett s-ól

szünet elölt, betoppan hozzám az öreg Bajor 
bácsi.

— Miska pajtás, Szont-György nap előtt 
gyikot foglum — Így szól hozzam ragyogó 
arczczal.

— Aztán miro jó az?
Bajor bácsi nigyot vág a szemével s 

így folytatja:
— Szerencsés lesz a kezem. A mibo ón 

felemarkolok, hu törik, hu szakad sikerülni fog. 
Pedig nokrm lem menális ötletem támadt s biz 
én abba belevágó!, hu liz körömmel ásom is ki 
a lehotellenségböl.

— Halljuk pajtás . . .
— A kót hónapi .-süliét alatt nyaralni 

megyünk.
— Persze a szomszédok földjére, Hiszen 

pénzünk sincsen.
— A mi nem volt, majd lesz. — Nyomja 

j meg minden szavát u spekuláns öreg. Ugy-o bér 
— folytatja tovább — mind a kelten rég kipró
bált rezervisla színészik vigyünk. Piszkáljuk elő 
a múltból régen sutba hajított mesteiségünkot s 
Így összekötve a hasznost az élvezetessel, meg 
is é ünk, meg nyaralunk is.

— Barátom primadonna nélkül! . . .
—- Az is leiem, mini a tubngullőr — vágott 

szavamba Bajor bátyáin. Előteremtek ón, még 
ped-g olyant, a minőt u világ eddig nem pi
pált! . . . O'yint. u ki előleget nem kér, gázsit 
nem követői, s olykor, hu Bzorit a bukancs, ha 
szűk a jövodelom, megól a lovegöböl is; szóval 
sem ehetnék, som ihatnékjn s a mi legfontosabb, 
nz előadásról soha le nem köszön.

Hitetlenöl ráztam a fejomot. Ily csodaszü
löttet a mai társadalom nőin produkált . . . Uram 
Isten hisz ez magába vévo is oly csodálatra

Szerfce.sztőxéfj és kladéihi rutai.-
Aszódon, Grosz. K. ptipirki rcskedésébon.

I lirch'tf’sek :
. egye/. ,.y szerint iutanyos áron közöltéinek. Nvílt-tér sora 

J_______ J* !>'.> fillér. Előfizetőinknek n tej, árkedvt• zn 1 éin

Okát el m-k egyedül a ferde irányba 
terelődött iskolai neveli sben és az intéző 
körök nem lörőcömségébcn I.eresheljii >. 
Nálunk minden kezdem, nyezést — elég 
helytelenül — a kormányló' várnak, s ha 
az allam megadná u d reklivát a műemlé
kek és műkincsek ku'tuszára, az bizonyára 
nem is lenne hatástalan.

íSollolla? • ■ .
— Heti krónika. —

Legszebb asszony tudja ki? 
J/ gn ondom, ha kérdik.
L>gs:cbb asszony aa, aki 
Megcsalja a férjit.
Dj kipattan a dolog
Mint annyi más - il'hon 
S be hírül as ifj útdíjba 
Nem maradhat itthon.
Armdnyos redaktora,
Mire rá t.em éré .. .
8 tapasztgatju ta írvait 
A mnyecske férje-.
— Buta a lap! Csigavér! 
Tudja, jó barátom
En is éppen ,C3ak*  csért 
Nem picnumcrálom.

t

A doktor úr — a a igaz
Ilii a pacsii tvihca
Ahír a fiskális ur 
Csinos hölgy klicnsheo.
Aztán ... — természetes is, 
K< lelne Ihté gáncsot,
Sa1 pip se mtri ingyen már 
Ma a miatydnlot.
M ndiz meg van Írva a
Heti krónikába,
Nem csuda hát, ha dühös 
Sok Jiliszter raja:
Buta a lap! stb. . . .

"Egyscer (tatán. — a a esd 
Nem >s ritka épp:u ;
Sárba ragad a bíró

méltó dolog, hogy pusztán mutogatásával is ez
rekül szerezhetünk.

É6 Bajor bácsi e li hitetlenséget lehetővé 
tolte I . . . Néhány nap múlva a kívánt s igé
nyeinknek teljesen megfelelő primadonnát bo 
birtu mutatni, még pedig nem is egyedül, hamm 
kedves hozzátartozóivul együtt. O.t volt a férj, 
mint r.ép zinmü émkes; a kis pólyás baba, ki 
alkalmas lesz gyerckszcrcpekro, (néha ilyen is 
sziiiógos.) mrg egy áldott természetű, jámbor 
szu már.

Mindene.-etro Bujor bácsi papirmaséból ké
szítette éket.

Ehhez a felig papírból készült látsulalhoz 
szerződtet ünk egy valóságos eleven titkárt, egy 
jámbor sziniakadómiiii növendék személyében, ki 
mellékesen ballettánczos. pénztárca, súgó, kellé
kes és sok egyébb színházi teendők tisztét is 
elfogadta.

Csoda e, ha ily kitünően szervezett svinlár- 
su'at láttám — mint Faiisztot egykor — az ör
dög engem is n cgkisértelt. Bo hát melyik omber 
a', a kinik nem üt olykor-olykor a kiiórtós 
órája I .. Megzubolázott a nugyravágyás; olválliil- 
tum a mintaszerű láisulut vezetését — s nya
ralni mentem . . .

Dunuföldvár I ... Ez volt a mi ehö állo
másunk.

Megérkezésünk alkalmával, ha ntm durrog- 
talták is tiszteletűnkre a viharágyukat, u tűzoltó
ság som vonult ki, még csak diszbeszédet sem 
tartottak olötiünk, do azért Kócsi Gyula uram a 
„Halász csárda*  tulajdonosa elég nyájusan foga
dott bennünket.

Színházi helyi-égül á'engedte részünkre a 
img. termet, lakásul pedig egyetlen vendégszobá
ját. IC közbon a derék korcsmáros oly szép re-
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Fiiunk kötfp&n. 
Fut segitni a tanács, 
.1 nőtáras, saklír,
Sí hogy sem megy a dolog 
Segít hit a bakter.
JLrc fut as tettnek
Atessse földön s várják:
Alt ír róla mnjtl a lap?
Kim k fogja pdr'jdt ?
S a rcdaltlor yondja nagy, 
Tölti tövig rágva . . .
Atind has italon. bárhogy ír,
Egy a válást rája:
Etil a a lap stb. . .

t'söi'í/ő.

Jegyző választás.
Nyugodt, méltóságteljes ünnepélyességgel 

folyt le a főjegyző választás múlt hó 31-én 
Gödöllőn. Mint előre {látható volt, Hajnisch Fo- 
rencz, az eddigi segédjegyzöt választotta meg 
egyhangúlag a közgyűlés, kit nagy szorgalmától, 
tudásáról, és kiváló képzettségéről ismer közön 
ségünk, ki — s ezt ajánljuk nálunk hivalollubb 
életrajz irói figyolmóbo — eddig is számos nagy 
munkálatokat végzőit községünkben, sok évi szá
madást hozott rendbe s állított össze.

Gödöllő község közönsége tehát meg lehet 
elégedve a választással, melyet mi is örömmel 
regislrálunk itt.

A választás lefolyása a kővetkező volt: 
Pont 10 érakor nyitotta meg dr. Heider Ödön 
főszolgabíró a jegyzöválasztó közgyűlést szép 
beszéddel üdvözölvén a nagy számban összegyűlt 
képviselőtestületet. Azután felolvasta a 11 pályázó 
novét s röviden ismertollo natic náléjukal. A 11 
pályázó következő sorrendben adta be pályázati 
kérvényét: 1. Hajnisch Feroncz. 2. Raksányi 
Elemér. 3. Bonyhay Sándor. 4. Roller Lajos. 5. 
Kis Jenő. 6. Füstös Gyula. 7. Baky Benczo. 8. 
Kiéger Béla. 9. ZAgonyi JánO3. 10. Stefán Emil. 
11. Nagy István.

Föszolgabiránk minda 11 pályázót kandidá'ta, 
szavazó azonban csak kettőre jelentkezett a je
lenlevő 47 szavazásra jogosult képvise őte.-tületi 
tag közül.- Hajnisch Ft-renczre és Roller Pálra, 
ez utóbbi is csak kettő, kik kijelentették, hogy 
nőm kívánják a szavazás e rendelését az óriási 
többségre tokintotoltel s igy az elnöklő föszol- 
gebiró Hajnisch Ferenczel jelentette ki megvá
lasztott főjegyzőnek, ki azután nyomban letette nz 
esküt.

Eskü után az elnöklő fö.-zolgabiró nmek 
hcszÓGOt intézőit az uj főjegyzőhöz, melyben 
körvonulaz'a állása jel-ntő égét s megjelölte az 
utat, a melyen buludi.ia kel, ha sikereket alar 
elérni. Meghatottságtól remegő h ingón válaszolt 
a szives szavakul az uj jegyző s körvonalazván j 
álláspontját, kifej'ette programmjál, melynek 
sarkpontja a hal dás. A lelkes éljenzéssel foga
dott beszéd u*án  még Garán Dániel községi kép
viselő szólalt fel és lendületes beszédben üdvözölte 
az. uj főjovvzöt. hogy mit vár tőle a község.

ményckkel biztatott bennünket, hogy szinte röp 
dö8ö't a lelkünk. Hétköznap 20—30 forint, vasár
nap 40 -50. Valóságos aranybánya! . . . Szinte 
éreztük, hogy mint viri markunkat a tenger 
summa . . . Örömünket hogy bírtuk volna szeb
ben kifejezni, minthogy asztal mellé ültünk s 
illur.k a medvo bőrére; azt a három négy forin
tot a mi még birtokunkban volt egy ülőhelyünk
ben elpusztítottuk. Ha ma elfogy majd megszerzi 
a holnap tetézett fölével . . .

Oh jaj! az a holnap . . . Mikor az előadást 
már kezdeni szereltük volna, megeredtek az ég 
csatornái s öntötték ránk az áldást, c ak úgy 
zágolt. Bezavart ugyan a fel öszakndás vagy 
15—20 meglepet cm bőit, de bizony egyik svin 
kérdezte tölünk, hogy part e vagy árok, kendlc- 
ket mi szél hajtotta Dunaföldvárra? . . .

Reménységünk tHuposan lelohadt, ámbár a 
korcsmáros még mindig bizolt ós — hitolezett.

Majd holnap.
Mogvirradl a várva-várt holnapi nap is. Az 

■eső nem nyugtalanított ugyan, de a közönség 
sem háborgatott bennünket.

Fél k-lenczro járhatott az idő, midőn benyit 
hozzánk a vendéglős és igy szól:

— Urak a közönség a~ udvaron ül, szólít
sák fel őket, hogy a ki akar ráltson jogyot.

— Gonosz jel, ha in .r könyörögnünk kell.
— Uram itt ez a szokás — vigasztal meg 

jóakarattal a vendéglős.
E közben a titkár-pénztáros urat is biztat

ták kívül, hogy csöngés-en, jeléül az előadás 
kezdetének, akkor talán csak megtörik ez a meg
foghatatlan közöny, mely a szép művészetet gya
lázattal sújtja. Elő is kerített valahonnan egy 
nyájkolompot s megrázta irgalmatlanul.

Zörgolhetelt, kolompolhatolt szögé: y feje, 
senki még a fülét sem billegctlo.

Világos, arra várnak, hogy megalázkod
jak . . . Odasomfordálok hál az asztalok közé.

— Uraim, hölgyeim! az előadás kezdetét 
voazi, bátorkodom önöket kérni, hogy méltóztas- 
sanak jegyet váltani.

Ezzel a közgylós az uj főjogyzö élleléso nu llelt 
osz'ott szét, hogy tagjai később, aéllájon újra öiszc- 
gyüljenek egy barátságos bankodon a Károli- 
szálló nugytormébon. /\ bankett — molyon mint
egy 69-sn voltok részt az uj főjegyző tisztelői 
közül, déli 12 órakor kozdödölt.

Pecsenyénél Mállctt dr. fbydrr Ödön fö- 
szo'gab’ró és lendületes, nagyhatású pol.árkö- 
szöntöt mondott nz uj főjegyzőre, melyro az vá
laszolt neki és köszönte meg pár'nllnn eljárását 
a vá'asziás vezetését illetőleg. Utána Fridrick 
Béla, az eddigi helyettes föjrgyzö mint utódát, 
majd Di nyés János községi biró az elöljáróság, 
Jámbor András n képviselőtestület nevében üd
vözölték az uj főjegyzőt, m’g lapunk szerkesz
tője a főszolgaLi-ót éltette. Ezután még számos 
hatásos felköszfntö hangzott cl, a kedélyes tár
saság pedig Béla czigány zenéjo melleit a késő 
délutáni órákig maradt együtt.

I I I R E K.

Az udvar Gödöllön. Véglegesen ir.cgállnpi- 
tolinak tekinthető — mint biztos forrásból érte
sülünk — hogy ö felségo a király f. évi szeptem
ber hó 4-én fog megérkezni hozzánk Gödöllőre 
udvartartásával. Ö felsége ez idén rövid ideig fog 
itt tartózkodni, összesen c<ak 24 napif, mely 
időt vadászattal fogja el.ölti ni.

Előléptetés. Az igazságügymini-zler dr. C-on- 
gey Miklós gödölöi kir. aljárásbiiót a n agy. kir. 
CuriAhoz tanácsjegyzfül rei delte be Járásbírósá
gunk ezen kiváló tagjának körünkből való távo
zása érzékenyen érinti Gödöllő társadéin át, mely
nek a távozó aljárásbiió közszeretetben álló tagja 
volt.

Közgyűlés Julius 28 és 59-én tárgyalta le 
a képvisolöloslület, Gödöllő község múlt évi 
számadását. A számadást a két napon át tartó 
tárgyaláson Hajnisch Fcrcncz főjegyző referálta.

Tűzoltó ünnepé y. Az augusztus 10-é o ter
vezett tűzoltó ünnepély rendező-bizott'ága nagy
ban fáradozik annak .‘ikeie fölött. Tervbe van 
véve, hogy az ünnepély emelése czóljául a fővá
rosi művésztarshságot is főikéiik. A kerti ünne
pély az „Erzsébet yarkban*  lesz, hol a gödöllői 
és Ganz gyári dalárda fog n üködni, tűzoltói gya
korlatok lesznek. Lesz tombola és egvébb tréfás 
dolog. Este a Káro’i féle vendéglőben lesz foly
tatása az ünnepélynek, hol műkedvelői előadás 
ii les*.  A programra vóglegeson még nincs ircg- 
állapitva.

Anllalkoholiztrus. Az alkokol fogyrsztása el
len városunkban is mcgundu’t mozgat -m alka’- 
mával nem lesz érdektelen a követező hálósáéi 
rendelet ködöse, inolret a marosvásárhelyi fő
szolgabíró ndo't li járása minden jegyzőjének:

Sz. 2357/190?. k. i.
Tek. körjegy ö urnák.

S'j'»álatlal tapasztaltam, hogy vasár- és ün- 
nopnapo^nn a községi lakosság tekintélye*  11:í-

A nagyközönség erre megmozdult, bár las
san, mint a felhő, de mégis egy luezat verődött 
ősszo az ingyenjegycsckkel együtt I . . .

Két számot lejátszottunk már, midőn a kö
zönség közül egy elő tünk ismeretlen úri ember, 
szünet körben, helyi kuplékra gyújt.

Mi összenézünk s oda szólunk n korcsmá- 
roshoz, hogy hát ez micsoda szokás?

— Hagyják urak, teljen a kedve. Ez az ur 
gazdag kereskedő.

— Gazdag i le, gazdag oda, az én dolgom
ban no gazdálkodjon I Ha kere.-kcdő, kereskedj n 
a maga boltjában, no jujjön közénk izgágán k.

Fellobbant sértett önérzetein s épp n ki 
akarok i ontani, hős Zrínyi Miklósként, hegy azt 
az illődén urat rendre utanlsa n, midőn pénztá
rosunk színéből kikel vo vésztjósló arczkifejozéssel 
elém toppan s kes- rüon jelenti, hogy a vendég- 
lösnó udosság fejében kasszánkat az utolsó 
fillérig lefoglalta.

— Monnylro rúgott a jövedelem? — kérd
jük elképedve.

----------14 korona 20 fillér — felöli a meg
szeppent pénztári8 —- de hát az adósságunk 
22 koiona ám.

— Legalább szivarra valót dugott volna 
félre — vélekedik direktor tártam. — Mi lesz 
velünk, hova leszünk holnap, ha még arra sem 
fog telleni.

— Hu tudtam volna, hu c*uk  sejloltem is 
volna! — sopánkodó.t a boldogtalan fiatal 
ember.

Énekelhetett most már a kupiózó közönség 
rekedésig, akár tork'.iszaked áig, ha kórusban zeng 
is, mint a jámbor keresztény karácsony éjszakáján, 
nem aggatott bennünket, a legszivesobben sze
reltük volna kijelenteni, hogy .Vége a komé
diának !“

Játszottunk még e tragikus jelonel után, 
kórylelen, nem örömest 8 számot, de oly 1 od- 

, vétlenül, hogy a közönség homlokunkról olvastu 
le a szörnyű valót, s nehogy a vasú i költséget 
az ő zsebük rovására szedjük össze, kéretlenül

1902 augusztus 8.

ntnda a helyett, hogy a templomokat j.'rná s rz 
isteni tiszteleten részlvenne, inkái b a korcsmákat 
keresi fel s ott dorbózolva tölti idejét, puszlitju 
keronnér.yét. aláássa egészségét s igen sokun nz 
eladósodás fertőjébe merülve, az anyagi tönk >zó- 
léro jutnak. Ind Itatva érzem magam ezen szo
morú ós nomzelgazdászali szempontból vesíélyos 
éj káros processusnak némileg gátul vetni aké- 
pen, hogy szigorú kötelességévé teszem minden 
ithlmérési üzlettulajdonosnak és megbízottjának 
azt, hogy a korcsmuhely'séget vasár- és üunep- 
napo'on reggel 9 órától délután 4 óráig zárva 
tartsák s ezen idő alatt még zárt ejtő melletti 
fogyasztásra vagy elszáll.fásra is italt kiadni tilos. 
U a-itom ennélfogva l.öijt py.ö urat, hogy ezen 
intézkedésemről mindenik italn érési üzletvezetőt 
vólbizonyitvány mellolt érlesitso s egyúttal úgy 
maga személyesen, mint a községi elüljárÓJág 
valamennyi tagja altul szigorúim ellenőriztesse 
rendeletern pontos végre hajló.1 át s kik azt netán 
nem tartanák be, azokat halad ktalanul hozzám 
jelentse be, hogy ellenük a koicsmacngedóly el
vonása iránt az eljárást megír.ditl nssam. A cscnd- 
ö séget egyidejűleg u'asitollam, hegy portyázásai 
alkalmával ezen rendeletern végreh jlátál is szi
gorúm ellenőrizze.

Marosvásárhelyt, 19(2 április 18.

D r. Molnár G á b o r, 

főszolgabíró.

Vulóban üdvös és hatásos intézkedés. Saf- 
no’, városunkban is nagyon elterjedt a korcsmá- 
záa, sőt tu íjuk, hogy ismétlő, de mindennapi isko
lás gycrimkik is látogatják a korcsmái mulatsá
gokul. H dig erre szigorú megyri szabályrendelet 
van. Bizony éber rendőrségünk utána nézhetne 
kissé ennek is.

Tűz. Vitf-árnap, julius hó 27-én este 
9 óra tájban mcgkondult a nagytemplom 
vészharangja, megszólalt a tűzol'ók riadója, 
hogy megzavarja a városban srerte mu- 
lalozók t. Künn a vásártéren Dányi János 
földmives gazda takarmánynyal telt istál- 

| h')ja gyulladt ki. Biborvöiös lángok csaplak 
fel a magasba, messze elvilákitva a sötét 

| éjszakába. Felváltva hallatszottak a vészes 
kiáltások, a lűzolló őrsiem trombitája s 
a félrevert hantig érczcs hangja és min
denki si-lett a vész színhelyére. Derék 
tűzoltóink, kikel szinten mulatozásukbin 
zavart meg a 1(1/, cdahipylák tánczcsnő- 
iket s rövid idő alalt teljes készenléttel 
robogtak a tűzhöz. Elefánly Péla főpa
rancsnok h; rsány hi ngen ad’a rreg pa
rancsait, tűzöl óink pedig bátran itLan’ak 

| neki a veszedelemnek. A tűz keletkezése
kor két ló volt benn az istállóban, de 
ezeked kimentették, csrpfn egy«s gazda- 

ia kereket oldott, clfüs'.ölgötl, elillant valamennyi 
mint a benzin.

El vol imk ezontyerodva, mint a kolkllen 
vendég, ha a házi gazda szives voltát filismeri 
de azért csak oda ültünk mi is szomorúan uz 
asztal mellé, — mint az e liléit, miker a siralom 
házban utolsó vacsoráje n ollc lehpcdik, — abban 
u szép, do kétséges remény közt ringalódzva, 
hogy a nagylelkű vendéglős, ha eddig hitelezeti, 
most som fogja tőliii.k ez utol ó vacsorát irt g- 
lagtidn'.

A pinezér, tízszer is elcsont moT t.űuk, 
tízszer is rnogszólitotluk, do úgy telt, mint u 
s-üktbóka : se látót’, se hullott. Hívtuk a vendég
lős!, a ki jó szivxel volt hozzánk, do azért ki
jelentette, hogy a vuesora nem napsugár, melyet 
minden ember élvezhet, l:ov,/á tevén atyai jó
akarattal, hogy hiszen Isten ember látja, ho$y 
ö a mi ó; delei inkel szolgaija, ha nem engedi, 
hogy több idóssápbd keveridjünk.

Hiába (miiünk, hiába mugyurázgalluk, hogy 
a hol három forintig terjedhet a becsület, ott 
kelővel több vagy kevesebb, nem von az lo sem
mit a vendéglős úr érdemeiből, hajlhallan maradt 
ö mint a tölgy, s tugudólag rázta büszko koro
nája.

Vacsoia nélkül tértünk pihenőre s engem 
bizony, bár farkas-éhes voltam, hamarosan el
nyomott az álom. Éjfél után hármat ütött az 
óra, midőn hungos perpatvar riasztott fel szen- 
dergéscmLöl. Hullom ám, hogy Bajor Gyurka a 
direktor társam a süléiben veszkődik valakivel. 
Szidta a keményszívű koicsmárosl, csépeho szó
val az emilyen-amolyan adtát, a kibon nem lakik 
annyi becsüld sem, mint egy fia ürgében . . . 
Azt hitiem álmában viaskodik annyira, — oda 
szólok hat:

— Alszol Gyurka?
— Alszik az igazság . . . Mostni áig sem 

lettem egy szemhunyoritást. Szerelném kellő 
hasítani rz egész világot, hogy vclr.é szét az a 
lelkollensóg a mi bolójo állott.

— Hál mi hu jód ?
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sági eszközök égtek be és sok takirmánv 
Tűzoltóink fáradozásának meg |,.(l tz 
eredménye, a mennyiben az istálló köz.' 
lében lévő s énakazlakat és épületeket 
megmentették. Tiz óra után volt, mire lo
kalizálták a tüzet, a mikor is á tűzoltó' 
ság - őrséget hagyva hátra _ bevonult 
A tű/nél a besnyői különítmény és a sza
gai tűzoltóság is megjeleni, azonban neliik 
imir alig akadt munkájuk.

Veszett eb Rákoskeresztúron A rákosko 
rosz.turi Munkás Otthonban nagy íiadalmut okú 
zott a múlt vasárnap egy veszett kutya motv 
Szabó Eizsi ós Hankó Zsófi kis leányokat ta 
maliin inog az utczán s mind a kettőt össze- 
marta. Majd midőn üldözőbe vettek, ránvrótt 
l'ii ormann Leontin öregasszonyra és annak’ nr- 
czát marta össze. A Munkás Otthonból a Zsófia 
telepre futott a voszett eb hol Trocsmarik Kata 
iin és Trenka Zsuzsi libapásztor lányokat marta 
inog. Ekkor már a rendőrségnek is 'tudomására 
jutott a dolog, végre hosszas hajsza u'án Varsa 
Sándor rondör-biztosnak sikerű t a kutyát letéri- 
feni. A megmart asszonyt és gyermekeket bt vit
ték a Pasteur-intézotbo.

Műkedvelő előadás A gödöliöi és itt nyaraló 
diák ifjúság kedélyes műkedvelő e öadást rende
zett ju ius hó 27-én, a Marton-félo villában. A 
csupa gyermekekből álló vendégsereg zmfilá-ig 
nregtölté a helyiséget és feszült figyelőmmel leste 
a függöny fi Igördülésót. Végro megtörtént r-z is 
Volt azután kaczaj, táp; ós éljen, a melyben az 
ifjú kritikusok szereplő pajtásaikat részosifetiék 
Kiváló tlgyosok voltak Sik Sándor és Endre,' 
Marton Melánie, Elvira, Iluska és Dezső, Virányi 
Olga és Veiszkopf Imre, kik szép szavalattal, 
ügyes o'ödással, oz utóbbi pedig tréfás ötleteivel 
mulattatták a közönséget. Tiszta jövedelem 26 
korona, mely az „Ingyen tej" javára lett bo
ltit dvc.

Olcsó fürdőjegyek. A gödöllői polgári kör 
választmánya oz utón értesíti a kör tagjait, hogy 
az ö és családtagj uk részire a gödöllői Gizella- 
fürdő használatára kedvozinényes áru jegyek 
kaphatók a kör gazdájánál és j énztárr.okánál. 
Ihzoda-jogy 24 fillér, fürdöjegy 48 fillér árban 
kapható. Ezen kedvezmény azonban kizárólag 
c'ak a kör tagjai, azok családja és hozzátartozói 
számára vannak frnntaitva.

Egy Ipartelep pusztulása. Alig van cgy-két 
kisebb jolentöségü ipartelep járásunk területén, 
pedig arra alkalmas hely e'ég volna. S megje
gyezzük, hogy azok som virágzanak, a melyek 
még fennállanak, csak vegetálnak úgy, a hogy. 
Mo.-t is egy ily ipartelep pusztulásáról adunk hirt 
olvasóinknak, a péczoli mechanikai vattagyáréról, 
melyet múlt hó 110-án, szerdán árvereztek el. Az 
uj tulajdonos a gyárat, melynek üzeme már hó
napok óla szünetel, magánlakásokká fogja át
alakítani.

Szerencsétlenség a búcsún. Czmkolán f. hó 
27-én a búcsún nagy néptömeg vorödött össze a 
komédiás bódé és a körhinta körül. Egyszerre 
11i.gv riadalmat okozott C«irniadin htván rákns■

— Szomjas vagyok ós ebben a bagolyfó- 
szekbon félliter bor á a becsületünk sincsen I . ..

— Én podig élioi vagyok — j./jdul fel a 
tuhó szögletben a titkár, súgó és pSnz áros egy 
személyben.

— Nyaralunk barátaim, nyaralunk l — csi- 
tilom én n lázadó liúsztcrekct, do vigasztaljon 
benneteket az a bölcs ludat, hogy a nélkülözés 
a művészietek tisztiló liizo.

Ilallo'.lam, hogy Gyurka a direktorlárs ke
res valamit ti sötétbe, nyilván a gyerlyalnitót 
akarta látatlanul a fejemhez röpíteni, n mit hogy 
mm talált, megeresztett tehetetlen dühében o'yan I 
ezifra káromkodást, hogy a hajam szála is égnek 
merodt.

Láttam, hogy így nem bo'dogulok vele, . 
megfordít ttuin hát a szót.

— Sohse búsulj Gyuriin! hóiba az a Szcnl- 
György nap elölt fogott gyík még meghozza n 
szerencsénket.

— Igaz, igaz! a mi nrin volt, még lehet — 
bizonykodik a titkár ur n túlsó sári kból.

B szülhettünk annak! Annyit se fog idolt bo 
a iá szóból, mint beteg német az orvosságból. 
Eiigolódoll, istonnyilázo'.l reggelig, annyit sein nl- 
liiitiunk tőle, mint egy leesett mákszem.

Másnap abban állapodtunk meg a vendég- 
lüssol, hogy társulatunk papírból km-zült alak- | 
j«it: Bankát, Gyúrót, o c.iccsemöt ós jámbor 
szumarun at 1U koronáért elzálogosítjuk nála, 
niely összeg elegendő lesz hogy hárman Pnksig 
utazhassunk s még marad egy két fi.lér belőle.

így mozdultunk ol az első állrmásról: 10 
korona hátramaradással és azon szomorú eted- 
mmiynyol, hogy társulatunk nagyobb felét, leg
olcsóbb tagjainkat szakilotla el mellű ünk a sors. 
I'.ijt a szivünk érlök 1 Do hát lohetell-o vájjon 
egyébb választásunk? . . . Olyformán jártunk, 
'"int a léglutjós, a ki hogy életét megmenthesse, 
kihányja kosarából mindenét, ha legbecsesebb 
Lecsót képezi is ez.

i

lö'neX'^T1’’ '‘'S' “ ki lov"i'’81 bafehnjíott i> 

IM, v c. ,IUS”°“V1 elütött « rúd, egy kis 
(l/n l’i |,y°"es- i !'sz10 lokomotív fűlő két észten

"®,ü Kiei-ineko pod'g a kerekek ulti ke- 
értfik fin' °n A törvényszéki or/osszak-
hocv , 'ak. " h“l0tlnl 8 "'OKhllttpiluimk,

hy “ leái^künnk a tüdeje sérült n cg s rz 
dhottük111 AlaL e gond’ll,,a kocs>s ellen megin- 
aitouak a vizsgálatot.
Aszódna éko.nycz*,u nöBflyesületl tánczmulatság 
’ °d“n : Asz0<‘ ós \ "lüké nöegyo.ülele" f. évi 

■L ’ ' A-zodon a „Zöldfa vendéglő" szép
m rÓr;esCn Siko:iit ■W tAnezvi-
fíJvi r.cndez?lt- A rendezés (erén cztrial L az 
ugybuzgó s a közérdekért lelkesülő báró P <1 na- 
H1' z y e-al‘idot láttuk. Az ö kőzretnitködü-ü í u;cl- 
e d.tKzirts társaság gziilt össz.o, melynek sorai 

Közt surun v.*gy  h tt-z.u cgyonrulia is, a mennyi
ben nz nt rovi i Heig állomásozó tiszt n akiit ven- 
degul fogadli tlla az estély rertlczösége. Különö
sen tol kell itt említenünk Jenes Ze’ma állami 
övonot is, te)jes odaadással mozdította elő nz 
erko esi é-: any tgi sík rl; ugye i Ben Stefanovieh 
•lano-m onagys.igát, mint egyesületi nlo’nök s az 
o három leánya és két íia hathatósan Luzgólkod- 
tak a nemes ügy érdekében.

Az estély anyagi sikere fényes volt: a tiszta 
H’veddem csekély összeg híján 200 korona. Mi t 
le.ulrize'okct a felülfizolósi ös z gek kitételével 
meg kell említ ni a kövclkoí ökot:

Báió Podmanic/ky Gézánó 7 koronát, báró
1 ochnamczky l/wenténó 5 koronát, gróf Ráday 
Gedeonné 5 koronát, báró PodmanicJ.y Gyula 7

Pod,,,iiniczky Hona 5 koronát, dr. Gál 
Adolf 5 koronát, Bentsik József 2 koronát, dr. 
Pigcr Adolf 2 koronát, ifj, Krenkó József 1 ko- 
romit, Chugyik Pál 2 koronát, Bú‘h Józseffé 1 
koronkt, As ód és vidékén taitózkodó tisztikar J4 
koronát, Briill Soma 2 koronát, Bursics Lajos 1 
koronái, llails l-’erenez 1 koronái, Kövér Pélerné
2 koronát, L’rbin .Linói 1 kiróná', Salczor Nán- 
doyné 2 koronát fizettek a rendes boléplidijon 
felül. Fogadják mindannyian, azok is, a k k rész’- 
vett-k az estélyen ezúton is az. o^yesülot loghá- 
lásabb köszönetét. — A tiszta jövedelmet ez. egy
let óvodai czé'okra fordítja. A nő egyesületnek az 
óvod i volt eddig is a d idolgetett gyermeke, de 
minthogy az óvóiutézat uj gazdát nyert az állam
ban : az egyesület ezután minden jótékonyságát 
valódi hivatáson fogj i fordi ani. Kérjük tihál a 
támoga'ásl továbbra i\

Hamis pénz Goldner Jakab julius íő-^n pa
naszolta, hogy július 24-én a czinkotai postahiva
talnál 164 korona 40 fillért feladott. A postaal- 
kalmazolt az illető távozása után megszámlálván 
a pénzt, közte két ólomforintost talált ós azt a 
nevezett egyénnek visszaküldte. Goldner tagadja, 
hogy ö himis pénzt adott volna ál s nzt állítja, 
hogy azt az ö fávozlával valaki oda becsempézte. 
Az esőt a gödöllői kir. járásbíróságnál főijeit n- 
tet ll

Ü3ZÓV6r8eny Ma, vasárni p ddulán érdekes- 
nők Ígérkező u-zóvcrsiny lesz a Gizella-fürdő 
uszodájában. A felszabadult fiatal imók rendezik 
mestorük és elődeik, a már régebbi gyakorlott 
úszók tiszteletére. A versenyben értékei dijak, 
óremjulhlmak lesznek kilii/vn a nyerők részére.

Biciikii lopás írtéi es forgalmi tárgv a bi- 
ezikli itt nálunk. Gödörön. A mull esztendőben 
egész csomó beotile os polgártársul k károsu’t 
meg az által, hogy lop- tt bicziklit vásárolt s azt 
elvette tőlük a törvény. Most ismét egy biczikli- 
lopás hírét veszsziik. Egy előkelő gödöllői köz
hivatal.mk bicziklijét lop'ák cl szerdára virradóra. 
A csendőrség nyomozása ez iígyLcn eddig ered
ményre nem vezetett.

Ingyenes diszmü ajándék. ki o czimet el
olvasni, akaratlanul is Amerikám, a k^pteleiiEó 
gek hálájára gondol. Ped'g omtlal síkkal kdzo 
I- hl röl. Ihidapeslről kél szárnyra o hir. A Po-ti 
Napló, Magyarországnak o legrégibb pártoktól és 
klikkektől teljesen független, szabade vü és szó
kimondó napilapja lepi meg vele karácsonyra

4-Í--Í-+ temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN, Váczi-utcza 460. szám. -H-H" 

Mindennemű koporsók ler.pha'ók é ez-, kemenyfa- va;y fenyőiéit d'ófából, 
kisebb-nagyobb mérdben Szemfödtlek, virágek, »zalsgck, si.-koszorúk, v'aszgyertyák. 
Szobabehtiziisok, ravaltil-felállilís, a személyzet díszes egyi mu) í'btr. a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott halotloskoc-i vagy c'iszcsibb üveg!öcsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel tlfogadlalik.
tájj- Gyáazjelentéso'x I Ara alatt elkészíttetnek

|
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olvasóit, ajái dókul adván — teljesen ingyen — 
a gyönyörű kötésű, remek illuszlrácziókknl díszí
tett Zichy Mihály Album ot. E valóban érde
kes ós nagy irodulmi becsesei bíró müvet — 
melyni k az A t h o n a o u m kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló uj 
kvart kiadásában karácsonyi ajándékban meg
kapja a Po>ti Napló minden állandó előfizetője. 
Es megkapják djlalanul azok az uj előfizetők is, 
a kik egész éven át fél, negyedév, vagy havon- 
kint, do megszakítás nélkül lizolnok elő a Pesti 
Nupló ra.

1002 V. 197/4 számhoz. 1902 vgrh. 602 szám.

Árverési hirdetmény'.
Alulírott kiküldött birósági \égrrhajtó ezennel köz

hírré teszí, hogy a gödöllői kir. iárásldrdságnál 1902. évi 
V. 197/l s/.áinu végzésével I» r. Bt-zsiia 1 s t v á ii 
gödöllői ügyvéd áltál képviselt S t. o r c z M á t y á s 
végrehajtató ié-zéie \V a v t. u la Be z s ő végrehajtást 
szenvedett el < n 63 kor. 50 fillér követelés (•< jár. ere
jéig (íróidéit kielégíted végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedettnél lefoglalt 775 koronára becsült iigőságokra 
n gödöllői kir. járásbíróság fenti szánni végzésével nz- 
árrerés elrendeltetvén, annak a Slort/. Viktor 1180 ko 
róna. l’rnpatioz. .lózsefné 334 korona felülfoglaltat k kö
vetelése erejéig is a mennyiben azok törvényes zálog*  
jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedett lakásán a 
M o g y o r ó d h o z tart o z ó P u s z t a S z e n l-J n- 
k a b o n leendő megtartására határidőül 1802. évi
augusztus hó ll-lk napján d. u. 4 órájára tűzetik ki. 
mikor a hírvilág lefoglalt szobabútorok, ki t.vák s egyéb 
ingóságok a l-gtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

I'elhivatnak m’ndaz.ok. a kik az. elárverezendő in
góságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kíelégittet shez. tartanak jogot, miszerint elsőbbségi beje
lentéseiket uz. árverés moirkezdéseig alólirt kiküldöttnek 
vagy irá<ban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tar
toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján Mfiiggö-’Zlését követő naptól számittntik.

Kelt Gödö Iöj 902 évi j llus hó 16-lk napján.

Trszly 'nnky Kaim in s. k. 
kir. birésáki vé^iehajtő.ip. in

tk.’Yüoá Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbir<>«ág mint telekkönyvi liatő- 

Htg kö/.hiiTö teszi, hogy a pesti magyar ke- 
r e s ke d e I in i b a n k ezég végreha.itatóliak, Kiéin 
ti yul a végreha i'á-t szenvedő elleni 4i 0 kor. tőke kö
vetelés Ó4 jár. iránti végreliaitá-i ügyében a gttdöllöl 
kir. járásldniság teiüetón levő Bakos-Kere’ztur község
ben fele*  ő, a iákos-kereszturi 1398. sz betétben Kiéin 
Gyula névén álló A. t I sor 4527 1. e II. hr-^z. ingatlanra 
1643 koronában ezennel nvgállapitott kikialtá-i Árban 
az. árv» rést elr ndelte és hogy a fennebb megjelölt 

ingatlan az 1902. évi Auguvz'ui hó 28 lk nrpján d. f. 10 
órakor B á k o s-K eres z t u r községházánál megtar
tandó nyilvános árverésim a ni'\ állupitott kikiálta-i áron 
a ol is eladatt i fog.

Áncr. zni szándékozók tartoznak az inpat’nn becn- 
á-ának l(<“aát k«'.-/pénzben, vag.\ az. I 81 évi I.X. t. ez. 
í! § .iban jelzett árfolyammal számított és az, 1881. évi 
november hó l-én :i3:Í3. sz. a kelt igaz.aágügymlnisterl 
rendidet Hsában kijelölt oxadókképes értékpapírban a 
a kiküldött kezéhez letenni, avat'y az. 1881. I.X. t ez. 
17') íj-a élteiméin ii a bánatiBuziiek a birőságnál időleges 
elhelyezéséről kiállított szabáh szerű ♦ li-mervény átazul- 
gáitatn'. lödöllön 1902. évi május hő 12 ik napján.

A gotlöllői kir, járásbíróság mint tkvi hatóság. 

(P. II.) Dr. Caengey s. k.
kir. aljáras Idrrt.

•<>•
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A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.

Zichy Mihály Album.
A „l’ICSTI XAI’LÓ/' 

n mely oddigeló Madách Ember tragédiáját, 
Arany balladáit Zichy Mihály képeivel. Knlonn 
József Bánk-bánját, K!sfnludy Sándor Imfy sze
relmeit romok albumba foglalva és legutoljára a 
Kő ők Albumát adta olvasóinak karácsonyi aján
dékul, az idén nz eddiginél is nagyi bb szabd-u 
diszbon. tartalomban neme-tik nz eddigi njándó 
kokat felülmúló, de a könyvpiaczon is ri'kaság 
számba menü disrniiivot. a

Zichy Xlihály All ni irtot
szánta olvasóinak k-iráesonvi ajándékul

ZICHY MIHÁLY képeinek válogatóit, impo
záns albumba foglalt gyűjteményét a Költők Al
bumánál nagyobb és diszkebb t lakban, Zichy 
Mihály világhírű művészi termelésének legjavát, 

legszebb fcsfinétitjeif és rajzaif 
foglalja magában ez a disznií negyven mülapon. 
a melvck mindegyikéhez legkiválóbb észtétikussiuk 
5s müblrálóink imák szöveg magyarázatot. A va
lóban remek kivitelű mülapoknak egy része 
gyönyörű színnyomású lesz, olyan, amilyen eddig 
alig jelent meg a magyar diszmüben. .

A nrgvvrn pnm| ás míilnpo*,  a kisérő szö
veget é<» Zichy Mihály egyéniségének és változa
tos életpályájánik rogényes rajzát, valamint 
Zichy rajza után készült

£2ílZ(lí.iy bckÖtÓSÍ téllilíl 

foglalja díszes kötetbe.
A Pesti Napló 0 nagyszabású diszmüvét az 

A’henncnm állítja ki a Zichy Mihály Albumot, ti 
melynek ára az Athemvum eredeti kiadásában 
90 korona, a Pesti Napló uj kvart kiadásában 
karácsonyi ajándékul megi-rpja a Pesti Napló 
minden állandó előfizetője. És megkapják díjtalanul 
azok az uj előfizetők is, a kik egéfz éven át fél-, 
negyedév, vagy havonkint, de megszakítás nélkül 
fizetnek elő a Pesti Naplóra.

JÖ

a sí

Sok pénzt 
takaríthat meg mindenki a ki üveg és 
porczellán edény szükségletét üzleteinkben 
fedezi; mert mig másutt uborkás üveg li
terje 5—6 kr., nálunk csak 4 kr., va
lamint az összes 
bámulatos olcsón

nálunk csak 4 kr., 
(Ívig és porczellán áruk 
kaphatók.
tisztelettel

Róza és Géza
a ,.Nemzeti ‘ és „Nénbazár" tulajdonosai.

Kom

és föelárusitó hely :

Hazai ipar!

Berkes félő 
Berkes-féle 
Bei kos-féle 
Berkos-féle 
Perkes-félo 
Berkes félő 
Beikes-féle 
Berkes-féle

„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE*  
.EVKE- 
.EMKE" 
„EMKE- 
„EMKE" 
„EMKE'

fit 
fe

Ifi 
ifi 
ifi 
ifi
Sí 
fit

Magyarnak Pécs. - Németnek Bécs.
--------------------- e ~ ... •
Nem tetszőéit 

a pénz 
visszandaiik.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerész.

—vuteö<» PÉCS. í\W-e~ 
Ne küldjük pénzünket külföldrel 

Hazai iparunkat t lömozdHÓ czégnnnél mind nnemii arany és ezüst tárgyak.órák és minden c se k 
niába vágó ezikkek tokkal ocíóbban. jobban és megbízhatóbb in szerezhetők be, mint a külföldön.

9

Valódi ozást női romont 
óra fit (».—

Vgvanoz dupla födéllel 
fit 8.—

Valódi 14 kar. arany női 
rom- óra frt 1 I. - 

l’gvanez dupla fedéllel 
fit 18.50

Va'ódi ezüit pánc. él óraláncz>k m. kir. 
fémjelzéssel

61 gr. sulyban
70 gr. súlyban
80 gr. su'yban

100 gr. su'yban

15 gramm-ulyban fri 1.20
2 1 gramm sulyban fit 1.50
30 gramm súlyban fi t 2.?O
•Í0 gramm súlyban frt t’.OO
50 gramm sulyban frt 3.25 1 150 gr. sulyban 

Valcdl 14. kar. aranylánczok 40 fé o 
divatos mintában.

gr. sulyban fi t 1'4.— .|0 gr. sulyban
gr. súlyban fit 30. • ' 50 gr. súlyban
gr. súlyban frt 37.— ' 00 gr. su'yban

2'5 grammos arnnylánczbuz. ogv 
függelék véve összesen -ÍO gramm nálam 

34 frt 50 krajezáiba kerül.

. ..................
50 gr. sulyban

lltireui évi 
irá.beli 

jótállás

Bf

bj is a msa? # töffi ma » »

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik-

lő gram-

Valőtli ezüst rom. ifi

&

»

Kévekötő 
Fükas zálógép,

(Chicago! aratógépgyár)

Köszörülőkészülék, Szénagyüjtő gereblye 
,,Daisy‘- marokrakó aratógép és kévekötő fonal, 

gyártmányai.
Nu vásároljon, mig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezto. Olcsó tarlulékrészek óriási raktára. 

— Tessék miutukönyvtt kérni.
Évi termelés:

362,000 gép

Wilüam J. Stillman,
______ igazgató.

Budapest,

V. kerülőt. Váczi ut 30. szám.

nyárilak Péczelen.
A vasútállomástól gyalog 10 

távolságra fekvő KÉNYELMES 

a hozzátartozó házmesteri és

percznyi

ŰRILAK

és kertterülettel szabadkézből eladó és azon

nal átvehető, esetleg mint nyári lakás, vagy 

egé.z évre is kibérelhető.

Bővebb felvilágosítást nyújt a tulaj

donos Szöllőssy Qáborné úrnő (Buda

pest, Baross-utcza 15), vagy megbízottja 

Ujszászy Imre ügyvéd Gödöllőn.
családid-

' kással s minlery 1100 □-öluyi udvar

•’J——<C>— —«<>— «K)>— —<>— —<>— —<0— ,,

Viszontelárusitók kedvező feltételek melleit kerestetnek I

„EMKIl“ padlófénymáz!
Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell küllöldi gyártmány, hanem vegyünk Berkeid 

6íDH6„ padlózó nymáét 

TM^Er"8|mdtlóiíul'k-kél’b-“B"--B'” '"-11"11 ?',vlUó J‘özn>«volödési czélt 

fénymáz : 
fény máz.; 
fényináz: 
fénymáz : 
fém máz: 
f( nymáz : 
fénymáz ? 
fénymáz: 
fénymáz :

Magyar gyártmányl

Fzobttpadló 
Fzobopad.’ó 
szobapadló 
í-z óba pt) dó 
szobaphdló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló

)

á szobapadlék fényezési e^0,flnnk’ me“ ’ 'láM“k

’S^VSnn tűrni 

víztől nem lesz foltos, n int a többi lakk

,or,j”,chíi i‘g,arió‘Bbb'

sze zszcl hígítható. 1 ’

mi’ erÖ’ ln32n4!“lnlk k“0“ “^k

az

n l 1 kfl,’°8 U*80 bérm3n'* 8 bárhova, 2 korona.
Pal’vusk’ere’kedőUjpon,' Barg7r Vilmos '^lerÍXos^ü'0 PétoMó^ 1 ‘ÍT’ K'01" Ad°‘f CzC«léd> Tu™I

eoauum Fr,h7., LK.;:..—r----------------------- -<>* <o» -<>- *)>•  -x-

Péter Mór Szolnok.

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


