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IL'-rinonlotlen leveleket nőin fo-failunk <4.
— Köziratok nem adatnak viasza. — -

Pályaválasztás.
Vége felé közéig a vakáczió, iskolába 

b.;nak járni ismét a fiuk s a leányok, 
1,,-gy megtanulják a tudnivalókat, melyek
ül" ha majdan felnőnek, meg kell keres 
niíjk a kenyerüket.

Természetes, hogy az iskolaév elején 
kétszeres gondja van a szülőnek a gyer
mekivel s a fölötl töpreng hogy milyen 
pályára szánja — ha szegényebb a szülő 
s ilyen a legtöbb — hogy honnan teremtse 
elő a költséget gyermeke tovább tanítá
sára. Manapság a gyermek pályájának 
megválasztása tekintetében sokkal nehe
zebb a szülő helyzete, mint azelőtt volt. 
Még csak tiz esztendő előtt is nem volt 
meg ez a túlzsúfoltság a kenyér kereső 
pályákon, s bármilyen szakmát tanult is a 
gyermek, a szülő tudta, hogy meg fog 
tudni élni belőle, mert úgy az ipari, ke
reskedelmi mint az értelmiségi pNyákon 
szükség volt uj erőkre. Ma már egészen 
más a helyzet. Az uj erők esztendőről 
esztendőre nagyobbodó számmal mennek 
a kenyérkercső pálya minden ágára s a 
gondos szülő most már csak azok közül 
válaszszon, melyek kevésbbé vannak el
árasztva és túlzsúfolva.

Az utóbbi esztendőkben folyton az a 
panasz hangzott fel, hogy nagyon sokan 
szerzik meg az iskolai képesítést és az 
értelmiségi pályákat választják. S azt a 
tanácsot adták a szülőknek, hogy ne ta- 
nittasák a fiukat, hanem adják inasnak 
vagy képeztessék ki ipari szakiskolákban.

Pedig e sorok írója számot vetvén a 
mai ga dnsápi helyzeltvj__csíik__nzt_taná^

T A RC Z A.
Nyaralásom' 1901-ben.

Irta: Hollósy Mihály. (H.)

Nehéz álmaim közölt gyakran viaskodok 
kütségbeesvG — mint egy Prometeusz 
. beli szörnyekkel, melyek a nyugalom órai ko- 

• fel-fel keresik bünlelen lelkiismeretemet, 
mikor aztán nyöszörgők, mint a csapdába ke
it ludtolvaj, hogy feleségem költ fel s részvét- 
I kérdi:

— Mit álmodtál drága fiam ?
— Pakson jártam ! — sóhajtom én kesoru 

hászszal, ha föleszmélok.
További magyarázatot nem kíván, hiszen 

Íja ö, hogy Paksnál paksabbul nem járt színész 

ég sehol.
Hát nem is csoda! . . . í rés volt a ta- 

znyánk, hogy odaértünk, pénzünk sem niaraa 
bb egy koronánál. Biz ez veszedelmes i ap 
)lt; de más itt az öreg hiba! Abban vétettünk 

;.i nagyot, hogy úgy feszilettünk Pakson az első 
b lórában, mint a csizmás ember, pedig )0CS" 

•myi jussunk sem volt l‘ozzá! MenyMj nafeY 
•aknak nézett bennünket a szálló tulaj 
lfoglaltatott velünk ogy első emeleti csinos 

kély szobát. ..Csak mikor már kényelmesen elhelyeztük 
magunkat, fogtunk a tanakodáshoz, hogy 
barátaim, hátha vendéglősünk a szobab?J.,1 H k 

:XjelenéTünleéZs búd mi voltunk azonban

n,« «« =J 
’.obánkat rendbo hozta s magunkra hagyótt 

bennünket, óvatosan körülnéztem,,^n lúpqnimat 
vnjságra készül s ..........
Halkan, mert hát a 
suttogtam:

— Uarátaim I

magunkra hagyott 

níeíiéni" ‘intettem társaimat, 
falnak is fülei vannak, így 

kollegák! 1 korona, azaz

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

csolhatja a szülőknek, hogy jól vizsgálják 
meg. melyik iparágat sajátíttatják el gy r- ! 
mektikkel. Mert a túlzsúfoltság nemcsak ’ 
az értelmiségi pályán konstatálható, hanem 
a kereskedelemben is Például kétezer is 
meggondolnám, hogy a fiamat kőmivesnek | 
vagy építőmesternek adjam. Ebben az 
iparban olyan óriási a pangás, hogy még 
a kőmives munkás is csak nagynehezen 
tud munkát kapni. A végzett és kész ifjú 
építőmesterek nagyrésze pedig mint raj
zoló tengődik íz építészeti irodákban. 
Ugyanígy vagyunk a nyomdász iparral is. 
Budapesten állandóan ezernél több faczér 
szedő sétálgat s a szedők egyesülete 
nemrégiben vörös plakátokon óva intette 
a szülőket, hogy ne adják gyermekeiket 
szedőinasnak, mert a szedősegédek nagy 
része már ma is koldus proletár. S igy 
van ez sok más iparággal is.

Tehát nem áll az a téléi, hogy min
den poklukon kérésziül iparosnak kell ne
velni a gyermeket, mert ezzel a jövője, a | 
kenyere még nincsen bizto-itva. Hanem 
igenis számot kell vetni a helyzettel, kü- [ 
Ionosén a helyi viszonyokkal s fontolóra 
venni, melyik iparággal lehet még legjob
ban boldogulni városunkban vagy a me
gyében. A pályaválasztást abból kell meg
ítélni. a mit szemünkkel látunk, a mit 
közvetlen tapasztalunk, mert igazság az, 
hogy nagyjában mindenütt egyformák a 
megélhetési viszonyok. Arra fordítsa hát 
főgondjat a szülő, hogy melyik iparág bir 
el nálunk újabb művelőket.

A kik pedig tovább taníttatják gyer
mekeiket. azokat ne csábítsa olyan na
gyon a diploma. Igaz, az oklevél szép 

száz fillér összes pénzkészletünk. A többség 
döntse el, hogy mi történjék e summával. A ki 
valami okos javaslattal bir, szólaljon fel.

— Megisszuk — javasolja Bajor Gyurka a 
társdirektor.

— Oktalan a beszéded kedves Gyurka ba
rátom. Két nap óta szédelgünk már étel nélkül, 
mint a téli verebek. Holnap estig mit som re
mélhetünk s a holnapi nappal is —. ki tudja — 
nem-e kudarezot vallunk. De ha ma ehetünk 
jólakásig, két napig ismét szembeszálhatunk az 
ínséggel, mert a táplálék uj erőt fog belénk 

önteni.
— Igaz, úgy van — szegődik segítségemre 

ii tilkilr.
— Protestálok — szökik fel ülőhelyéből 

Bajor Gyurka, mint valami megsebesült nemes 
vad. Eledel nélkül kihúzom két hétig is, do bor 
nélkül 24 óra is örökké valóság. Nem szoktam 
én meg a vizivást, hogy nyelné el a tenger! bor 
az én éltetőm, a lelkem, de ha azt tagadjátok 
meg tőlem, úgy járok, mint a potyka, ha szárazta 
vetik: elpusztulok ...

— Figyelembe venném barátom tiszteletre
méltó indokaidat, do hát a többség szava dönt. 
Kettő egy ollon . . . Fogja o pénzt tisztelt titkár 
ur vegye nyakába o várost s ha valahol tolunk 
távol hentes üzlotre akad, térjen be, vegyen 
töpörtyüt, dugja zsebre, s aztán valamely sütö- 
boltbó! kenyeret vásároljon, csomagolinssn be 
jól, ne hogy megsejtse valaki mit hoz, aztán 

siessen vissza. ..
Gyurka barátom o közben dühösen mére

gette a szoba hosszát, szélét, súlyos lépteivel, s 
fújt, mint valami ketreezbe csukott oroszlán.

J ’ __ Hát engem szomjúsággal akartok el
emészteni, vesztemet várjátok, pusztulásomat le
sitek? Miért is álltam én közzótok, oh miért 
teltein azt! . . . ,

__ Biz azon magam is tanakodtam már.
— llát honnan gyaníthattam volna, hogy 

orgyilkosok közé keveredek? . . ,

Sxrrk'esxtöséf/ és k'iaduhu'atat: 
Aszódon, Grosz. K. papirkereskedésébon.

I lirdek'sck :
égiezség szerint jutányos áron közöltéinek. Xyilt-tér sora 

<•'1 fillér. Klöfizetóillkliek HlL’k .Ilkedve/Iii. ||\

dolog, a doktor czim sem megvetendő, 
de manapság hányán vannak már, kik a 
diplomáikkal is nyomorognak ? Ezek a 
diplomás proletárok rendszerint túl vannak 
már a harminezon, midőn az oklevelet 
megkapták, tehát túl vannak éle.liik felén. 
S ez a fél élet folytonos kiizködés, szfl- 
kölködés közt múlik el, elmúlt az ifjúság 
a nélkül, hogy rózsája, tavasza lelt volna. 
S az igazi küzdelem a kenyérért a legtöbb 
szegény tanult embernél csak a diploma 
megszerzése után kezdődik! Hát érdemes 
ezért tanulni, küzdeni? Ha ezek az urak 
valami jó mesterséget tanultak voln>, 
vagy valami biztos bár szerény hivatalt 
vállaltak volna a matúra után, mennyivel 
boldogabbak lennének.

Jól gondolják meg tehát a szülők, 
milyen pályára szánják a gyermekeiket. A 
pályaválasztásnál éppen úgy számba kell 
vinni az illető kereseti ág jövedelmezősé
gét és biztonságát, mint a gyermek haj
lamát. A szülő, a ki nem számol a ténye
zőkkel jóvá nem tehető mulasztást kö
vet el.

Adakozzunk a mentőknek!
Egy uj és üdvös intézmény életho’.épéso 

előtt áll Gödöllő városa: egy szakavatott mentő 
csapatott fognak szervezni a tűzoltóság kebelé
ben. Akarat erős férfiak fogtak kezet egymással, 
hogy akár fáradság ós áldozatok árán is megte
remtsék azt, a mit a nép érdekei már oly régen 
kívánnak.

Szakavatott férfiak áltak a mozgalom éléro 
s a fáradozásnak máris mog lett az eredménye. 
A mag el lelt vetve s már alig kérdés, hogy lösz 
gyümölcse. Két jeles fővárosi orvos vállalkozott 
rá, hogy a tűzoltók közül néhány kiválasztott 
egyént beavat a mentés és otsft segély techni-

E jierczben nyílott nz ajtó s a szobaleány 
egy üveg vízzel szolgált fel.

— No panaszkodj. Igyál I —- ineselkcdek a 
fóktelenkodö Gyurkával; ö azonban nem vévén 
tréfára a szót, — mint gyönge áldozaljára a ki
rálytigris — a szobaleány elé veti magát s 
rákiált:

— Vigye ki ezt a vizet kisasszony, mert 
széjjel öntöm.

A szegény teremtés ijedten hőkölt vissza, 
én pedig kaezagással igyekeztem Gyurka meg
gondolatlanságát enyhíteni.

— Ne ijedjen meg kedves kisas-zonyl Ba
rátom ily száraz idő alkalmával víziszonyban 
szenved, de azért csak tessék a vizet itthagyni 
és hozzon ti számlámra egy liter bort és egy 
üveg szikvizet.

Ez aztán lecsillapította Bajor Gyurkát . . . 
Behozták a bort, megkerült a titkár is s 

aztán óvatosan ránk zárva az ajtót, nehogy va
laki szerény estebódiink melleit meglepjen ben
nünket, a falatozáshoz láttunk. És csodák-esodája, 
miután Gyurka két pohár bort felhajtott, rászánta 
ö is magát, hogy megpróbálkozzon velünk ver
senyt falatozni s dicséretére legyen mondva, 
kettőnk fölött fényes diHilall aratott, llyon nz a 
válogatós gyomor, ha szükség szorongatja . . .

Másnap délelőtt a színpadot felépítettük, a 
szinlapokat szélhordtuk, szóval a mi előkészületre 
szükségünk volt, elvégeztük. Háta közönség? 
Éltetett bennünket a remény, bíztunk ti bízókkal.

A deli hnrangszö hangja úgy nyilallott ti 
szivünkbe, inint mikor kérőjének nz eladó leány 
azt feleli, hogy „nom.“ Valóban ,netnl“ . . . . 
Nem volt ebéd, még csnk morzsányi kenyerünk 
som. Fájó szívvel határoztuk el, hogy a délutánt, 
mint mormotér a fagyos évszakot át aluszszuk.

Aludtam volna én, hn bizonytalan sorsunk 
vasmnrokknl nem mareznngolta volna n szivemet. 
Bánatos gondolntaim az elzálogosított Iliinké óa 
Gyúrónál kalandozlak. Irgyellem sor.-uknt abban 
a barnára festett ládában. Milyen boldogok
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kajába. Alig egy két hete, hogy megnyitották a 
mentő lanfolyamot és az eredmények már is 
meglepők a kiképeztetés torén. E munka azonban 
a szükséges eszközök nélkül meddő, ezek
beszerzését kisérti meg most a kezdeményezők 
lelkes csapata egy nagyszabású ünnepély által, 
mely a mai napon tartatik meg Gödöllőn, az 
Erzsébet-park bon és folytatva az Erzsébet-szállóban.

Polgártársak 1
Bálok van szüksége a kezdeményezők e 

lelkes csapatának a nagy mű kivitelénél. Támo
gatás kell ezen intézménynek, hogy megszilár
duljon és életképes legyen. Gondoljunk önma
gunkra, a felebaráti szeretőire s arra, hogy elvégre 
is önmagunknak hozunk áldozatot.

Ne sajnáljuk tehát pénzünket, járuljunk 
hozzá teholségünHiöz képest az anyagi síkor elő 
mozdításához e.-: támog.s gk ne csak a jelen 
esetben, de továbbra is ez üdvös intézményt, 
városunk és polgártársaink érdekében. Hisz mind
nyájunkat érhet baleset!

Az ünnepély három részből áll: Kerti ünne
pély, hangverseny és tánczmu'alság. Műsora a 
következő: A kerti ünnepély az Erzsébel-parkban 
délután 4 órákkor kezdődik. Programja: Tűzoltó 
és mentő gyakorlat A gödöllői <1 dárda hangver
senye. N igyszerü tombola 1 darab ->00 koro*  
nás főnyeremény és csaknem 100 darab más ér
tékes nyereménytárgyal. C./igányzene és táncz. 
A kerti ünnepély éste 8 óráig Iáit. - Belépő
jegy 1 korona. Tombola-jegy 20 fillér. A tar- 
czal egybekötött hangverseny az Erzsébet szálló
ban este 8 és fél órakor kezdődik, műsora a 
kővetkező :
t. Dr. Várady Antal: l^ákóczy I^oclos- 

tóbai|. melodráma előadja K lassoh n 
Gyula ur. zongorán kiséri uyttm yai 
ijj. liobitsrk Gyula úr.
a) .’ S< li«’rzo.
b) Godtírd: Xlazourka.
c) Starrnhafyn : C'aprieeio.
d) (haitin'. Valsc. z< u ig< >r< n > előadja:
Hada !.///•.., Nemzeti Zenede tanára. 

.7. Gyöngyi Izsó ur ;l kolozsvári Nem-
zc ti Színház tao ja.

4. a) Btiynrr Ária a l\‘i< 'nzil )öl.
b) Tosti Ninon. I : nők ti Korányi b'ridu
k. a., zongorán 1kiseri liodó Alajos ur.

.5. a) llohni K. 1 tok 1 világ.
b) .Schuhmann: \ kát óraii;’ilos. Énekli
Itobitsrk Gyula ur, zongorán kisári 
liodó Alajos ur.

ti. a) Hixet. Habanera (’arinonből
b) b'ejcr. \ czíirnő roninneza. Kata
linból. Énekli Korányi l'ritla k. a., 
zongorán kiséri liodó Alajos ur.

7i Gyöngyi Izsó ur.

“ llalltitla. ?
(Megnvirott akáczok.)

Egy lölötte sikkes asszonykáról szól ma 
egyik mesém. Az asszonyka őrülten szereti az 
urat. Határtalan szerelme kiterjed -vinbn apró - 

a kiknek nincsen gondjuk a táplálkozásra! . . . 
E közben valami jóféle rostélyosnak az illata té 
védi be hozzám a rozoga ajtó repedésein. Elér- 
zékenyülve sóhajtottam fel:

— Oh boldog nyaralás I . . .
— Azután haza gond Ham. Vájjon mit is ehet 

most az én drága kincsein édes feleségem ? mert 
biztos, hogy eszik, fordítsa az Isten egészségére !

— Aludj már to vén fonográf, ne dörögj, 
mint unalmában a falusi bakler 1 — förmed rám 
a társdirektor. Micsoda ember vagy te, a ki tár
sulatod tagjait se enni, se inni, se aludni nem 
engeded? . . .

Korholását kopogtatás szakította félbe. Mint 
a kit a kígyó megcsíp, úgy szöktünk fel mind a 
hárman. Villámként ezikázott, eszünkön át az a 
gondolat, hogy a vendéglős bizonyára megsokalta 
az ogy huszonnégy óra óta nála tartózkodó mű
koplalók mulatságát s most a szobabérért nyitja 
ránk az ajtót . . . Szemeink találkoztak.

Újból erősebb kopogás . . .
Itt nincs pardon, nincs kegyelem. Meg kell 

nyitnunk a várki pul. Ha volt bennünk vakmerő
ség üres erszénnyel a város első szállodáját fel
keresni, öntsünk lelkiinkbo bátorságot ahhoz is, 
hogy most a végzetes katasztrófával szembe 
szálljunk, férfiakhoz, színészekhez illő módon.

Kinyitom az aj’ót . . . Egy tisztességes 
külsejű, öszszrtkálu úri ember áll a küszöbünk 
elölt. Uram Isten ki lehet ez? . . . Csak nőm 
végrehajtó 1 . . .

Oh boldog tévedés! . . .
Az úri ember bemutatkozik és 3 darab 

első rendű helyet kér. Átveszi a jegyet és lefizeti 
a három koronát.

A hol legnagyobb a veszély, olt legközelebb 
az Isten . .

Fű derék, te becsületes, jó ember! ha te 
latod azt az örömöt, a mit az általad leolvasott 
három korona okozott, bizonyára nagy megelé

gedés szállta volna ipog szivedet! . . . Micsoda 
jókedv, micsoda boldogság! Öleltük egymást, mint 
a hajótöröttek, akik felé siet már a mentőcsónak.

Kötelekkel sem köthetett volya le bennünket 
senki. Rohantunk tüstént le a vendéglőbe, a hol 
hamarosan az összes található zsemlét, kiflit el
fogyasztottuk, megittunk rá két liter bort és egy 
negyed óra leforgása után üres zsebbel, de tele 
gyomorral távoztunk s most már az estére őszinte 
nyugalommal várakozhattunk.

A kitűzött idő elérkezett az előre váltott 
jegy tulajdonosa is megérkezott, do rajtok kívül 
senkisem jött.

Az az mégis: egy fiatal ember jelent meg 
öltözőmben, hogy ö Dr. N. N. uradalmi gondnok 
fia és az öt forint torembérórt jött. Ha nem fiize- 

| tünk, a termet bezáratja.
Miattam ugyan beszélhetsz! — gondoltam 

magamban s közönyösen fordítottam hátat a hí
vatlan vendégnek.

Biz én nem tudom, hogyan s mikor távozott.
Úgy kiloncz órára mégis összeverődött 

annyi vendég, hogy a terembért lefizettük, de 
azonfelül még hat koronánk is maradt.

Az előadást lejátszottak, azután kifizettük az 
elmúlt éjszakáért a szobát, a bort, de már annyi 
pénzünk nem maradt, hogy a következő éjsza
káért járó 1 frt 40 krajezárt lefizessük.

Megszólítom a koresmáros.t, hogy a szobát 
olcsóbban kérjem, de alig hogy szót ejtek, deré
kon töri a mondáin valómat: Hogy ő nekünk a 
szobát olcsóbban adja? . . . Nekünk, a kik már 
a második 34 órája tartózkodunk a vendéglőjé
ben s még csak egy pörköltet sem rendeltünk az 
ö konyhájában. Ha drága a szoba, folyamodjunk 
oda a hova ebédre jártunk.

Ez a szerencsétlen ember azon hiszomben 
élt, hogy mi az ö konyháját fitymáltuk, kicsi
nyeltük . . . Oh to korcnnáso3ok legolfogullabbja, 
hét nem láttál keresztül a szitán, nem vetted

ságra, gondos figyelme felölel mindén módozatot, 
mely férjo iránti rajongását kifejezésre jutat’hat- 
ja . . . Do szóljon a mese . . • Az asszonyká
nak hatalmas akáczok nyílnak az ablaka alatt. 
Kora tavasszal, midőn az erőteljes zöld levelek 
csak fakadóban voltak, a gondos asszonyka már 
előrelátókig vette körül férjél:

— Cicám! aranyos madaram! már rügyez
nek a fák . .

— így! jön a tavasz angyalom ... éb
red a természet titkos hatalma.

Édes kis bogaram I ugy-e örülsz te is a 
tavasznak . . Akáczillat lengi be majd szobánk 
minden zeg-zugát . Do látod tubiczám I te 
nagy boldogságodban nem gondolsz semmire . . .

— Mire ? egyetlenem !
Mire?! a szemedre . . tudod, hogy minő 

sokat szenvedsz édesem! szembajod miatt. Látod 
én már előre látom, h< gy a’minl ez akaczlombok 
kibontakoznak hazunk előtt, te délutámmkinl nem 
fog-z tudni olvasni a homály miatt.

Óh! édes Istenem! minő előrelátó asszony-
■ kám van nekem !

A hold >g férj el volt ragadtatva o figyelem 
által s a mint az ak; ’zlevolek fakadni kezdtek, a 
férj uram erős protein . óval kijárta, hogy annak 

I alsó gályáit körü'nyir;;"a a város arra hivatott 
I embere. Fakadtak a virágok, duzzadtak a lombok 

s férj uram délutánonként boldogan tapasztalta, 
minő pompása megny rt akáczok mögött olvasni. 
Délelöt azonban mig <> elfoglalva volt . . Alikor 
meg a hivatalból hazatérő ifjak konstatálták, minő 
pompás az idén az a iiykn ablaka . . . Mióta 
megvannak jnyirva az akácz k olyan édesen lát- 

j szik onnan azon át minden mosoly.
[A hét legrosszabb viczzr.|

Egyik előkelő nyaraló művészünk eresztette 
meg a napokban a piacion s konstatálhatjuk, 
hogy fényes sikert aratott velő.

Egy bájos fiatal asszonyka vásárolt a pia- 
. ezon, kit művészink midőn megpillantott, félhan

gosan igy szólott mei'ette sétáló barátjához:
— No öreg! mit szólsz már ehhez, mégis 

csak furcsa dolog. Érdemes volna újságba tenni.
— Mit to ? kiváne-iskodoll barátja
— Oda néz I szólott művészünk a piruló 

bájos asszonykára mulatva s aztán csodálkoz
zál 1 . . . A város legszebb asszonya — piaczra 

I vitto bájait,
Barátja meglepetve néz rá, aztán elkomo- 

. lyodik és eképen válaszol:
Az semmi, de tudd meg. hogy’ én még 

Jászberényben nem láttam becsületes embert, do 
még csak okosat serrt!

Művészünk, aki jászberényi születésű, feled 
egy pillanatra minden szép asszonyt és sértődöt
ten haragtól kipirosodva megáll dühösen nézi vé
gig barátját s már épen valami nagy dolgot szán
dékozik művelni a jászbecsülot érdekében, mikor 
az kedélyes mosollyal folytatja

— Nono csak lasabban barátocskám I Hidd 
meg, hogy úgy van, amint én mondom. Sohasem 
jártam Jászberényben.

(A világ az nem csalódik.)
Azt tartják, hogy a világot elámitani felette 

nehéz . . . Talán igaz o dolog . . , talán nőm.
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Mululósvórü kis városunkban, hol most oly igen 
sok a táncz, egyik fesztelen mulatságon össze ke
rült egy jókedvű sikkes leány, egy vidám, holló 
ifjúval. A czigány pattogó zenójo, a leány aru- 
nyos kedélye, élénkké tette a társalgást skaezér- 
kodó hanuon beszélgettek a kisvárosi szerelemről 
melyet annyi mindentől kell óvni. Egyszerre pom
pás ideára találtaks pár perez múlva pattogó jó
kedvvel tánczolták a csárdást. A leány kttezéron 
mosolygott az ifjúra, az ifjú szerelmes tekintettel 
fogta fel mámoritó támadását. Kölcsönös bizalom 
szállott közzéjük s egy pár újra után ... a gar
dedámok. meg a borozó urak között sietvo kiér
tett egy uj hir, hogy ez a jókedvű pár mennyire 
rajong egymásért. A mamák felállottak, közelebb 
mentek s boldogan konstatálták, hogy a hírnek 
igaza van ... A jókedvű pár meg körülnézett s 
abba hagyta a tánezot . . . Itl-ott suttogták 
.Minő szerelmesek! . . Istenem minő boldogok ! “ 
S ök helyükön nagyot kaezagtak a tréfán, s meg
voltak győződve, hogy a világot elámitani nem 
nehéz. S még azt tartják, hogy a világ az nem 
csalódik. Eddig a mese, a kik terjesztik, hozzá
teszik még hamisan azt, hogy az ifjú is, a loány 
is erősen sajnálják, hogy nz a szerelmes csár- 
<1 is csak világámitás volt.

(Sicrkosctói üzeneteit.) (Paródia.)
X Y. Mint látja — mogjelont, de telik 

ott jobb is.
Z. W. Köszönet a jó tanácsért. Különben 

biztosíthatjuk hogy minket- senki attól ol nem 
rettent és nem fog n jövőben sem, hogy a lőcsei 
kalendárium kitűnőnek bevált novelláit ismételten 
le közöljük. Mert a mi helyünk drága, ismételten 
köszönet.

H 1 R E K.
Udvari élőt. IV. Ferdinánd toszkánai nagy 

herczeg szeptember olsö napjaiban Gödöllőre 
érkezik a szokásos őszi vadászatokra. Előrelát
hatóan egy hónapot fog ilt tölteni.

Kinevezések. Magurányi József aszódi 
javító intézeti tiszteletbeli lelkész, ugyanoda ren
des lelkészé neveztetett ki. Id. Huszár László 
r. kaik, lelkész ugyanoda segédlolkészó nevezte
tett ki s állását f. hó 13-án fogja elfoglalni.

Óvoda megnyitás. Vasárnap, augusztus hó
3 án d. u. 5 órakor avatták fel a községi ovoda 
uj helyiségét a Petőfi-téren szép kis ünnepség 

I keretében. A tágas torom — melynek falát és 
külső képét a gondos kezek díszessé varázsolták, 
— teljesen meglelt a közönséggel. Az ünnepélyt 
a kicsik fohásza nyitotta meg, melyet körbe állva 
mondottak el Vilszky Lujza, az ovoda vezetőnője 
előmondásával, kérve az Istent, hogy virágoztassa 
ez üdvös intézményt. Azután előállott egy kis fiú 
és üdvözölte a jelenvolt közönséget. Majd Kapczy 
Vilmos főszolgabíró mondott nagyhatású lendüle
tes beszédet, megígérve további pártfogását és 
örömét tejezve ki a fölött, hogy az ovoda elfog 
lalta a községtől rendelkezésére bocsátott épüle
tet. Végül Hainisch Ferencz főjegyző mondott kö
szönetét Garán Dánielné elnöknének, ki oly sze
retettel karolta fel és ist Ápolja folyton a kisdedek 
ügyét és evvel a szép ünnep véget ért.

észre a három sóvárgó arezon azt a be’ső har
czol, valahányszor konyhád elölt clszédelgett, 
érezvén pecsenyéd mennyei illátát . . Hiszen
fátyolos róvetegen járó szemeinkből sirt ki az a 
keserű panasz, hogy mi szegény komédiások már 
harmadnapja a főtt étel sziliét sem láttuk ....

Minden elkeseredésein mellett is nem bír
tam visszagyurni a kaczagást. Lelkemböl nevettem, 
mint az örült nevet saját szerencsétlenségén . . . 
De hát miért döntenóm romba azt a hizolgő il
lúziót, melylyel bennünket e kedves ur megtisz
telni igyekszik: azért igy szóltam:

Vendéglős ur nincs az a sok a mi el 
no fogyjon. Összes pénzünk 80 krajezár. (Volt 
még 1 frt 20 krajezárunk, de hát holnap is nap 
lesz.) Ad-e kérem 89 krajezárért reggelig egy 
szobát.

— Úgy? Az már más! — szól a vendéglős 
megszelídülve. Tessék fiizelni és költözzenek a 
földszint 10-ik számú szobába. (Előre kifizettette, 
nehogy reggelig ez is elolvadjon.)

Földszint JO-ik szám! ... Az volt csak a 
szoba! Három ágy közül költőben szalmazsák, a 
harmadik üres, csupán az ágydeszkák lógtak 
benn; párna helyett ebben rongyos paraszt dol
mány, amabban tossz ködmen a fejalja. Taka
rónak még csak Ilire sincs és micsoda pe
nész-szag ! . . .

Végig borzongotl rajiunk a hideg, inkább 
menekülni szerettünk volna o helyről, de hova 
fussunk a fekete éjbe! . . . Lehajtottak felesleges 
ruhánkat a szoba padlóra s úgy aludtunk reg
gelig mint a czigányok.

A hajnal első sugara már talpra állított 
mind hármunkat. Mosakodni akartunk, de sem viz, 
sem tükör, még csak egy elnyűtt kefefa sincs sehol.

— Gyerünk innen Gyurka! Itt már kifag
gatták belőlünk, hogy nem vagyunk földes urak 
vége a becsületnek, Okulj öreg 1 most tanultam 
meg én is, hogy milyen a világ . . .
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Uazóveraeny. Uszóversenyt rendezett f. hó 
y án (vasárnap), Gödöllő nyaraló ifjúsága a <ti- 
zetla-fürdöbBn. A verseny d. u. 3 órakor kezdi., 
díitt szép számú közönség jelenlétében. Az úszás
ban különösen kitűntek és jutalmat kap uk a 
következők: Sik Endre, Koós Imre, Mérő Sándor 
Hóna Stefin, Veiszstein Henrik, Kozma A. dór’ 
Kálmán Dezső, kiket u közönség is élénk .:1.' 
czióban részesített.

A gödöllői méhész tanfolyam. A gödöllői 
állami méhészgazdaságbun f. In, 4-l?ll vou a 
,,,.[.tanítók részére rendezett méhész tanfolyam 
berokosztéso. A négy hétig tartó tanfolyamon 
Ii .,:an vettek részt, a kik Máday miniszteri ta- 
,.; SOS, Niek kir. tanácsos, jószáigazgató, Kovács 
. . . méhészeti felügyelő vezetése alatt mutatták 

be készültségüket. A gyakorlati és az elméleti 
ni hatét egyaránt jól sikerült és a miniszter 
k,.,,viselője a tanfolyam hallgatóknak, valamint 
az előadóknak elismerését fejezte ki. A második 
tanfolyam f. hó 5 én kezdődött, ezen is húsz 
néptanító vesz részt.

Kimutatás az 1902. augusztus hó 2-án a 
Gödöllőn létesítendő Petőfi szobor alapjavára ren
dezett tánczmulatságról. Bővé tol: 235 korona. 
Kiadás: 157 kor. 50 lillér. Tiszta j ö védő
déi em: 77 korona 50 lillér. !•’e 1 üI fi ze t- 
tek: Gallé Antal, Lukáts Gyula, l’olner Lajos 
,Q_10 korona. Krausz Vilmos Ö korona. Dr. 
Bozsillu Istvánná, Néger Adolf, Niek Ede, X. Y. 
4 1 korona. Dr, Siratori Korikichi 5 korona.
Bittó Pál, Mandl Aulai, Nyiry Lajos, Szabó Kál
mán 2—2 korona- Összesen 65 korona, kiknek 
a ndezőség ez utón mond hálás lo'.-zönetel

Emberélet egy sonka miatt Hévizgyürköu 
, ént évekkel ezelőtt, hogy Dudás l'ál kéményé
ből eltűnt egy sonka s ezért Borbély Mi- 
h.dyt fogta gyanúba. Be is pörölte, de Borbély 
nv.’rt és felemelt homlokkal s büszkén ment ha
za a gödöllői járásbíróságtól —nem sült ki rá 
semmi. E naptól fogva a két szomszéd folyton 
torzsalkodott egymással, melynek azután szomorú 
vége lelt. Tavaly szeptemberben Dudás annyira 
elázott a község kocsmájában, hogy a bíró ve
zette egy darabig hazafelé, do mivel látta, hogy 
magit is haza talál, elbocsátotta. Pólóra múlva 
mái hire futamodott, hogy Dudás halva fekszik 
uzjutezán, valaki leütötte. A 'gyanú rögtön Bo 
bóléra irányult, a ki ott iszogatott a korcsmában 
s mikor régi haragosa távozott, ö is utána som- 
pulygott. A csendörség valamint a fvizsgálóbíró 
előtt beismerte tettét, de a végtárgyaláson taga
dott mint a parancsolat, daczára a terhelő tanuk
ív. A pestvidéki esküdtbiróság halált okozott 
íviyos testi sértés büntette miatt négy évi 
fegyházra itélto Borbély Mihályt, akinek 
semmiségi panaszát most a kúria visszautasította.

1'102 V. 1-14/1 számhoz. 1002 vgrll. 334 szám. |

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött birósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíró
ságnál 1902. évi V/144. számú végzésével Dr. 
Böszörményi Oszkár budaposli ügyvéd ál
tal képviselt Welt'ner J a k a b végrehajtó ré 
szere Schveitzer Márk végrehajtást szen
vedett ellen 894 kor. 82 fillér követelés és jár. 
értjéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 

grehajtást szenvedettnél lefoglalt 2233 koro- 
’ V-a becsült ingóságokra a gödöllői kir. járásbi- 

ág fenti számú végzésével az árverés 
tetvén, annak a Milkó Vihnos és na 14o- 

k . 36 fillér, Feuermann József 661 korona lo 
f'iiér, Schveitzer Károly 1039 korona, Maulher 
Henrik 68 korona és a többi felülfoglaltatók kö
telese erejéig is, a mennyiben azok törvényes 

ogjogot nyertek volna, végrehajtást -'-.enyedet 
i kásán Aszódon leendő megtartására határ

iul 1902. évi augusztus hó 12 ik napján dol- 
'4t 10 órájára tüzelik ki, mikor a biróilag le-

• -iáit szobabútorok, korcsmái berent zés, kávc- 
1 ;xi s szállodai berendezés, billiardasztal s 
< ..yéb ingóságok a legtöbbot igéröne*  készpénz
ei.'•? lés mellett, szükség esetén becsáron ülni is 
el fognak adatni. .

Felhivalnak, a kik az elárvezondö Ingóságok 
’• taláréból a végrehajtató követelését n’egelozo 

■légitloléshez tartanak jogot, miszerint e -öbli- 
ui bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 

•'olirt kiküldöttnek vagy írásban beadni, avagy 
I" lig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetmény nők . 
1 -róság tábláján klfüggosztését kővető naptól 

számiltatik, Q
Kelt Gödöllőn, 19U2.*óvi  julius hó ».

Trvztyánaiky Kálmán - Il

ii'. II.) kir. bírósági vógrchajtit

r g,y ó

—____________ ASZÓD ös VIDÉKÉ____________

' »’8/2. 1902 8», Árverési hirdetmény.

< .k.n-kj„„zl,ll rJ,,..,,., rószíro Krekil„, 

. "ll'-n 20O-J kor. küvvtoK-s

l-.’-d-’-lírtl i r ! i kllr0""r“ l"'.»ull ingóságokra a 
vógníóvol az ár- 

nnnnk felüHoglaltatok kóv.-t.-lóso 
1' .’- -. ‘ m.-.myil,,.,, .,z„k zálogjogot

'‘  .............    lakásán 1'ó z I k |i »

ír
■■ I i .<- I.l.-'t i--i..n.-k k—zpAnzli,. -züksóg
' alul is -I fogunk adatni.

v "'i1',',’"11 """'hlz,,k k'k antimra*  Ingósá- 
V ., á ' . I a,v"=r"l'JI'1"’ k. v.-i.dósóí n».g,.|.i/ó k|-

. ‘' e-'iu alulírott birói-ii-d végrehajtónál vagy
" i< iii .1 f.iL", pi'tlm- szóval bejelenteni tartoznak. 

• II , | • ó"> • batáridő a liir.let niénvnttk a bíróság
kiíiig^.;:tóáét kővető naptól számitatlk. 

Kelt hodollon 1902 évi juliu- hó 25 ik napián.

Böiil Ambrus, s. k. 
kir. kir. végrehajtó.

1902 \ 4(16 2 szám hoz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz- 

lilrr- ö '/i, hogy a gödöllői kir. jái i-biróságnál 1902. évi 
4b(J, '/inni v< L!/.é,,óv«-| Ur. I’ u r c z e 1 1 A n d o r 

uidapesti w-'-d áj. ,i |.,.pviselt 11 á k o s k o r e s z f u rí 
a k a r é k p ■ n z t j r végrehajtató részére 8 <• h in i d- 

1 e t h n,( r \ ;| n ,] ,, r j „ végrehajtást szenvedett
'■ len l‘iJ7 koiuna követelés és jár. erejéig elrendelt ki
elégít, -i ve,^r.'hajtás folytán vógieliajtást szenvedettnél 
lefoglalt 1979 korona 6Ű fillére becsült ingóságokra a 
gödöllői ki,, járásbíróság fenti s/amti végzésével az ár- 
•• I-3 ■ ii. n lelten. II. annak a Beli. znl Béla GÉ2 korona, 
Gödöllői \ irékpenztár Gi 0 korona, Marék József 321 
korona 80 fillér, Walla _ József 246 kor. 7G fillér ét a 
t'ibbl fi lulf' elaltatok követelése ereit ig is, a mennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyerttk volna, végrehajtást 
szenvedett lakásán Kákos*Szepit*Mihályon  leendő meg*  
tartá.-.Tra hatat élőül 1902, évi augusztus hó 13-lk napján

MAGYAR KORONA
GYÓGYSZERTÁR Gödöllő, postabelyeg kelte.

«-*

T. ez.

Van szerencsém szives tudomására hozni, miszerint 
helybeli gyógyszertárámmá 1 kapcsolatosan:

SZIKVIZGYÁRAT

rendeztem be, mely nemcsak szorosan vett és a törvény ál
tal is előirt egészségügyi szabályok- és rendeleteknek 
felel meg, hanem föl van szerelve a modern technika leg
újabb vivmányaival.

A Vegytiszta-szikvizet folyékony szénsavval gyártom 

és szabályos vízszűrőt is alkalmazok: szóval nem kíméltem 

semmi költséget, hogy a t. közönség legmesszebb menő igé
nyeinek is megfelelhessek.

Midőn tehát b. bizodalmát kérem, nem mulaszthatom el 
figyelmét még arra felhívni, hogy szikvizes üvegeim, gyógy
szertáram czégével vannak ellátva.

Kiváló tisztelettel

Szentmiklóssy Béla.

^listilí Sde
t-f-*-*  temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN, Váczi-utcza 460. szám. 4+-H 

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényerett diófából, 
kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelek, virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
<zobabelmzások, ravalal-felállilás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott halotlaskocei vagy díszesebb uvegkocsi, akar vidékre 

is, minden felszereléssel .Ifogadtalik.
Gyászjelentések I óra alatt elxószlttctnek

_________________________ ___________________________________________8_ 

d. 0. 10 órájára tűzetik ki, mikor a bíróikig lefoglalt 
kávéházi berendezés, edények, billiárd asztal, zongora., 
szobabútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
keszptmzfiz.etes mellett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni

Eelhivatnak mindazok, ti kik az elárverezendő In
góságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kíelégitteté.shez tartan.ik jogot, miszerint elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdseig alólirt kiküldöttnek 
vagy Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni tar
toznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kilügL'e-zté-ét kővető naptól s/áinittatik.

Kelt Gödöllői <902 évi j jIIus ho 2ü lk napján. 

Trszlyánszky Kálmán ?. k. 
kir. bír. vghtó.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható- 

ság közhírre te>zi, hogy az a sz<i (I I hitelbank é « 
t a k a r é k p é n z t ár végrehajtatónak M a t u z M i- 
h a I y n 6 szül. K é c s á n Juli a n n a végrehajtást 
szenvedő elleni 400 kor tőkekövetelés ós jár. iránti 
végrehajtási ügyében a gödöllői kit. járásbíróság térülő
iévé, Gödöllő kt zségbon fekvő, a gödöllői 1G7. sz. betét
ben Matur Mihálynó, szül. Ilétsán Julianna nevén álló 
A I 3 sor 87‘J‘J. hr.-z. ingatlanra 153 kor. kikiáltási 
árban :

az. ugyanazon betétben .-\ II. 1 — 2. sorsz a. felvett 
ingatlanra .Ml kor. kikiáltási árban

s végül a gödöllői 1617. tz. betétben ugyanannak 
nővén illő A I l—2. sor 798, 799. Iirsz. 195. ö. i sz. 
ingatlanra és házra 1640 kor. ezennel megállapított ki
kiáltás árban .</ árverést .'rendelte s hogy a fonnebb 
megjelölt ing.it anok az 1902. évi szeptemper hó I. nap
jának d. e 10 órájakor ezen kir. járásbíróság hív. helyi
ségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron a’ol Is eladatüi fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat'nn becs
árának 10° oát készpénzben, vagy az P8I évi l.\. t. ez. 
4-2 Jí-ában jelzett árfolyammal számított és az I>81. évi 
november hó 1-én 3333- sz. a. kelt igazságügyministeri 
rendelet 8 íj ában kijelölt ovndókképe*  értékpapírban a 
n kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t ez. 
170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előlege.^ 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervény átszol- 
gáltatnl. fcötlöllön 1902. évi április hó 2l-ik napján.

A gödöllői kir, járásbíróság mint tkvi hatóság. 

(P. H.) Dr Csengey s. k.
kir. aljárás bíró.
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Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 

I ő/hirié feszi, In1-' az. a szoili h i t »• I b a ti k e s t a- 
k .1 r ? k p é n z t .1 r végrehajt atőnnk B ab \ I lm 0 « 
vózi-hai é-t szenvedő elleni 790 k«r. tőkekővetelcs es 
jár. irán'i > ''’reb.i.itásl ügyében a gödöllői kir. Járásbiru- 
••ti., u-niletéu i. ’ő. Galgiiliéviz 1 őz-égben fekvő ll n hf- 
vízi 319, -z. I.etét’.m Hab .hzsef, Hab István. Hab ni
ni..-, Hab l’in.-k.t férj. Solvmossy Sármielné, kisk. Hab 
Lajos, kisk. Hab '.hőző, kisk. Hal. Erzsébet, kisk. Hab 
Mariska, ki-k. Hab Hozália. kisk. Hab Juliska névén 
álló, azonban az lsSl évi 60. t.-cz 1;.6. fc-a tilapjnn 
egészben elárverezendő A 1 1- 2. sor iOi- íOo hrsz. 
100 ö. i.-z. ház. és heltelekre 813 kor. kikiáltási niban :

21 ugyanazon betétbe 1 ugyanazok neveti álló, 
azonban a hivatkozott íj alapján szintén egészben elár
verezendő A 1 sor 1O11/I. hrsz. ingatlanra 10b korona 

kikiáltási árban: .
3| a hévízi 317. sz. betétben ugyanazok néven allo 

aV.onban a hivatkozo‘t íj alapján szintén egészben elár
verezendő A i 1 sor 1185 hrsz. ingatlanra 7Í kor. ki

kiáltási árban:
4t mrvannzun betétben ugyanazok nevén all<h 

azonban a hivatkozott íj alapián szinten elárverezendő 
A í 2. .-01 1621 hrsz. ineatlanra 181 kor. kikiáltási

árban: , ♦ -nx
fi) ugvanazon heteiben ugyanazok nev< n allo 

azonban a hivatkozott i; alapján szintén egészben elár
verezendő A v 3 sor 2174. Iir.-z. ingatlanra 95 korona 

kor kikiáltási árban; .
r.i ugvanazon betétben ugyanazok neveli allo, 

azonban a hivatkozz tt íj alapján >zintén egészl cn < lár- 
ve ezemlő A i 2386 2 hr z. ingatlanra 51 kor. kikiáltási 

át b.m;
7) véir I a hévízi *•  Í3. sz. heteiben A l 1—13. sor 

2017, I'-, ?‘U7. --‘Só0 1, 3440 3413. 36.14-3'516. hrsz a. 
felvett inzatla h l k'i-k Bab Vilmos B5 alatti és Hab 
I<t váti. Hab Vilmos, Hab Piro-ka férj Sulymossy Samuéin’', 
kisk Hal. Lajos. Győző. Erzsébet. Mária. Hozália és 
Juliar na H 20—L- alatti illetőséférc 658 kor. kikiáltási 
árt an és pedií a felsorolt összes ’mratJanókra ('2.. illetve 
l l ala t özvegy Hal. Istvánná szél I^iczkovits Aranka 
javára bekebelezett özvegyi jognak oly feltétel nwlletli 
fenntartásával, hogv a mennyiben az egyes ingatlanok 
kül.m külön a megelőző tehertétel fedezetéhez szükséges 
Küü kor. vételárért el nem adatnának, az árverés’ az öz
vegyi jeg fentartása nélkül nyomban folytatandó nz ár
verést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1902. évi szeptember hó 2-lk napján d. e. 10 órakor 
Galgahéviz községházánál megtartandó nyilvános árve- 
ré-en a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
lógnak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának tiz r/áza’ékát készpéiuben, vagy az 1881 : 
60. t.-cz. 40. íj-ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. novemb. r hó 1-én 3333 sz.’ a. kelt igazságügy mi
niszteri inndelet 8. £ óban kijelölt rtvndékképes értékpa
pírban a kiküldött I özéhez letenni, avagy az 1881 : 60. 
t.-cz. 170. íj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előlegos .íhelvezé-.'iől kiállított szabályszorü elismer

vényt átszolgáltatni
Gödöllőn, 1902. jitnius bő 9-én.
A gödörül kir. járásbiróság

hat s'g.

SZ.

Sí
Sí

mint telekkönyvi

Dr. Csongey, s. k. 
kir. alj. bíró.

Hí-<>--<

Cíadó i
Gödöllőn, az Gírzscbef hítrályné í 

öl területű v

A ¥
Ii ¥

úfo» egy 2'40 -i

Villatelek
gyönyörű gyümölcsössel.

Bővebb értesítést Laukó Mihály 
ad Gödöllön, lsaszegi-út G7. szám.

1-3.

ásrl^itka alkalom
nyomtatványok beszerzésére L‘

Tisztelettel hozzuk a n. é. közönség szíves tudomá
sára, hogy Gödöllön, az „Arany Sas**-liázban  levő, korsze
rűen berendezett :.............  . ■

<4 könyvnyomdánkban
az alant fe’sorolt nyomta’ványokat a 
árak mellett készítjük :

100 
no 
100 
1000
1C00
10GO
1000
1000
1000
1000
10C0

szövegű nvomtatvánv I eg fi n ormi I tb fehér papíron 
y- j • ■ ■ • • ■ •

rendkívüli olcsó árban készítünk.

köve*  kezű Ölesó

dtb. jó minőségű névjegy . . 
„ eljegyzési értesítés . , .
„ lakodalmi meghívó . . .
„ levélpapír ezégnyoniássul . 
„ levélborit ék n ,
„ számla, negyed réti! . . .
,. nyolezadréfü . . .
h körlevél negyed rőt ü . . .
„ „ nvolezadrétű . . .
„ levelezőlap...................................

Iv ügyvédi, jegyzői, pénz'nlézctl

- kor. 80 fill.
1 „

1
5
4 n
6 n
4 „
6 „
4 „
0 n

I vagy

20
20
60
40

60

60

bármii v
10 kor.

Mindenféle unta ol.h szal»ástz nyomtatványokat is

Klvá’ő tiszte’cttüi

.. IC rzse • I > t' l • •- k < > 11 v v n v o ni cl a 
Gödöllön, ,.Arany Sas"-hár.

------------- TNem telszöért 
a pénz 

visszaéri’<lik.—
Magyarnak Péos. - Németnek Béos.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és 

. • P É C S.
Ne k'Jldjük pénzünket

mába vágó
Valódi ezüst női romont. 

óra frt 6.— 
l’gvanez dupla fedéllel 

frt 8.—
Valődi 14 kar. arany női 

renr óra frt 14.- 
l’gvanez dupla fedéllel 

frt 18.50

gr 
gr

FI
S

Sí

látszerész.

külföldre I

Va'ódl ezüst pánc: él óralánezok m. kir. 

fémjelzéssel

15 gramm Milyban fii 1.20
2.) gramm súlyban frt 1.50
30 j.ram in -ul\ bán Irt 2.20
40 gramm súlyban Irt 2.60
50 gramm súlyban frt 3.25 

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 fé’c 

divatos mintában.

I 4O gr. súlyban
I 50 gr. súlyban

60 gr. su'yban

gr. súlyban
gr. súlyban 

80 gr sn'yhan 
JOO gr. su'yban 
150 gr. súlyban

(?•)
70

100

súlyban frt 24.
*.. . ulyban frt 30. 
gr. súlyban

Egy 25 grammos aranylánczhoz egy 
mos köves függelék véve összesen 40 gramm 

34 frt 50 krajezárba kerül.

frt 30. 
frt 37.

Három évi 
Írásbeli 

jótállás.

14 kar. Aranv pocsétgvűrű 
frt*6.80

Ej aranyból 6 kar,
frt 3 51 

Jlouble aranv frt 1 .->0 
Mértékű! elegendő egy 

pupirszallag. 
Ugyanaz erúsctb 2 ....

14 kar. a

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bórmentve bárkinek

küldetik-
Valódi ezüst rom. Őrá 

frt 5.— 
Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezüst ankre rém. 

szaiiHK ' (lnpf,a ériénél frt 8.—
■rősebb 9 fit. Ugyanez arany szeg. 12 frt. — Tula ezüst ankre romon. dupla fedéltől 12 frt. Valódi 

14 kar. arany ankre-rem ntoir óra 24 frt. — Dupla fedéllel 3;i frt. . .

Mc Cormick Harvesfittg Maschine-Gompany
(Chicagói aratógépgyár)

MjCopMIcK

Kévekötő aratógép, Köszörülőkészülék, Szénagyüjtő gereblye 
Fükaszálógép, ,,Daisy“ marokrakó aratógép és kévekötő fonal.

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

~ Tessék mintakönyvet kérni.
Évi termelés:
362,000 gép.

William J. Stillman,
igazgató.

Budapest,
V. kerület, Váczi-ut 80. szám.

Clayton & Shuttleworth 
mezőgazdasági gépgyirosok ö) Budapest Vá63! stÚt 

által a legjutáoyosabb árak mellett ajánltatnak:

?/

H

Locomobil és gözcséplögép-készletek 2V.?m.’k.'.2.iióák,'r’ 
továbbá JArgAny-ceéplügApok, lóhero-catpltík, tisztító-rosták, konkolyozók, kaszáló- és arató

gépek, szénagyüjtök, boronák.

„Columbia-Drill"
ffigfegy-legjobb sorvetögépek, 

szccskavágók, répavágók, 

kukorlcia-mortaolók, 

darálók, örlö-maltnok, 

egyeteme, aczél ekék,

2- is 3-vasú ekék éa minden egyéb gazdasági gépek.

& késztetés árjegyzékek kivet-
Ka*  naira inguen és bérmentvr
idföíá küldetnek.

Lincolnt törzsgyárunk avilág legnagyobb M pjSffiUfel

locomobil- és cséplőgép-gyára.

Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


