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Társadalmi, kozgazdasagi es irodalmi hetilap.
Előfizetési árak:

Ugész évre . . 12 kor. Negyed évre . . 3 k„r.
félévre • • 11 Egyes széni ára .!<> fillér

Hérinentetlcn leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
.Aszódon, Grosz K. papirkereskedésében. 

Hirdetések 
ügyesség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-lér 

sora (íO tillér. Előfizetőinknek nagy árengedmény.
belclős szerkcszlő: .Xyiry Lajos,

Béke.

Sirassuk el mi is a burok szabadságát. Aki i 
éU itt köztünk 1849-ben. az hivebben tud együtt 1 
érezni a gyászba borult burgherekkel, mert ők 
végigszenvedték az eltiprott liazaban a szabad
ig halálát. Tanuljuk a gyászt az üregektől és 
kívánjuk szivünk mélyéből, hogy adjon az Égi j 
Kegyelem erőt a derék búr férliaknak és nőknek 
a nagy csapás elviselésére.

Előre látható volt e gyászos vég már a 
háború megkezdésének napján. S azt. hogy 
ilyen nagyszerű, ilyen dicső lesz a burok sza- 
badságharcza, hogy két és lél esztendeig fognak 
ellenállni az összehasonlíthatatlanul nagyobb 
britl hatalomnak olyan diadalmas csatákban, 
melyeknek kevés párját találjuk a világhistóriá
ban - - ezt a búrokon kívül nem hitte senki. 
Mint lelkesedett a világ a csodálatos hírek felett. 1 
melyeket Dclafrikából hozott a távíró. Itt Ma
gyarországon is olyan óriási volt az érdeklődés 
a héroszi küzdelem iránt, aminőt külföldi ese- 
nieiivnyel szemben még soha nem tapasztaltunk. 
Részvétté vált most az érdeklődés. Egyedül, 
árván es elhagyatottan állt a búr szikla a viharzó 
angol tengerben, és nem jött segítség! Az okos ! 
szívtelen diplomáezia összetett kezekkel nezte a 
gyönyörű, az egvenőtlen harczot s a mindenek 
áltál elhagyatott búr nemzetnek buknia kellett.

Az egész világ kínos nyomás alul szabadul 
fel az angol-bur háború befejezése által. I logy 
immár esztendőit óta gazdasági válságok dúlnak 
mindenfelé, annak okát nagyrészt az angol-bur 
háborúban kereshetjük, mely bénitólag hatott 
első sorban az angol viszonyokra. S ezt meg
érezte a pénzpiac/ nálunk Magyarországon is I 
éppen úgy, mint a külföld egyéb államaiban.

A nentzelgazdászok altalános gazdasági fellen
dülést jósolnak e hosszú habom befejezésével. 
S vall színű, hogy nem is csalódnak. Mert ha 
figyelembe vesszük, hogy több mint két eszten
deig egy olyan hatalmas gazdasági tényező, 
mint Délalrika. kereskedelmi es ipari forgalom 
dolgában teljesen el volt zárva a világtól, mér
legelni lehet a nagy előnyt, mely az óriási 
fogyasztás es produkáló terület lelszabadulasából 
keletkezik. Magyarország is sok millió értéket 
szállított az angol közvetítő kereskedelem révén 
Délalrikába s ez az export a háború alatt szü
netelt. Igaz, hogy ennek elleneben az angolok 
elvitték tőlünk igen jó áron a rossz lovakat . . . 

1 öbb mint két milliárdjába került Angliának e 
háború, ez a pénz el lett vonva az egész világ 
kereskedelmi es ipari forgalmától, a hitelt kereső 
közönségtől és a vállalkozástól. Ezt nyögte 
leginkább Európa gazdasága s must, hogy 
megszűnt a sterlingek vándorlása Délalrikába, 
kedvezőbb helyzet remélhető.

Igy játszottak bele a szegény burok a vi
lághistóriába, melynek színpadáról most le is 
tűntek. De dicsőségük híre megmarad s ragyogó 
példaképe lesz mindenha a hazat és szabadsá
got szerető nemzetnek. Ebben az internaczioná- 
lizmus és materializmus által at es átitatott kor
ban, ők ontották vérüket az ideális fogalmak 
legniagasztosabbikáért, a hazáért. E kul'ár vi
lágnak azon pontján, a hol a burnep él. égig 
csapó lánggal lobogott fel az eszmény, ver, 
ágyú, halálhörgés követte utjain, dicsőség, nagy
ság, hősiesség támadt a nyomában. Tiizoszlop 
támadt Délafrikaban, mely gyönyörűen világí
totta be e kul’ár sivár, önző világot. tüz- 
oszlop kiakldt. a búr szabadság elveszett, de 
hirneve. dicsőssége ennek a .szabadságharcznak 
megmarad, örökke.

Pestvármegye közgyűlése.
Sajtit tudósítónktól.

Budapest, júni 9.

Pestvármegye f. hó 9-én nagyon látogatott és igen 
érdekes közgyűlést tartott, méhen Heves vármegye 
ismert átirata es több nagy érdekű s megyei fontosságú 
űg\ tárgyaltatott. A nagyszámban megjelent bizottsági 
tagok sorában ott láttuk a következő előkelőségeket: 
l’odmaniczky Géza báró. Prónay Dezső bán. Benitzky 
Adám es. es kir. kamarás, Kossuth Eerencz, Lukáts 
Gyula, Krasznay Eerencz, Holló Lajos, gr. Benyovszky 
országgyűlési képviselő, Segesváry Jenő, Kapczy Vilmos 
löszolgabiro. a 111. oszt, vaskorona-rend stb. lovagja, 
tornyai Schossbcrger Zsigmond, stb. stb.

Napirend előtt az elnöklő főispán örömmel jelenti 
be. hogy Beniczky Lajos a vármegye közszeietetben és 
tiszteletben levő alispánja, a királytól a vaskorona-rendet 
nyerte kitüntetésül. Minthogy a királyi kegynek ez a 
megnyilvánulása a közgyűlés ideje előtt régebben tör
tént a rendjelt a főispán a közigazgatási bizottság ülé
sén adta át s kéri, hogy a tényt a közgyűlés vegye 
t domásul. Eieysinger Lajos bizottsági tag szép beszéd
ben méltatta az alispán érdeméit. A király mintegy 
szentesítette azt az elismerést. amely!} J az alispán 
iránt a varmegye közönsége a pályája elejétől lógva 
van. Indítványozza, hogy az alispánnak 50 éves szol
gaian jubileumát a januári közgyűléskor ünnepeljék 
meg. Beniczky Lajos alispán megköszöni az iránta mu
tatkozó szeretetet s Ígéri, hogy ezentúl is a hazaszeretet, 
.i legitim uralkodó iránt való hódolat s erős akarat a 
közügyeket illető munkákban, lesznek a jelszavai. 
Éljenzés.) Az alispán ez után megtette évnegyeden 

jelentését, melynek kiemelkedő pontja a következő: 
Tóth lózsef királyi tanácsos, pestmegyei tanfelügyelő 

25 eves szolgalati évfordulóját fogja ünnepelni a megyei 
tantestület; indítványozza az alispán, hogy az ünnepség
ben küldöttségileg vegyen reszt a vármegye közönsége, 
dlcheslés.i Gróf Szápáry Istvánnak. Pestmegye volt 
főispánjának az elhalálozását mely fájdalommal jelen
tette be az alispán; indítványozza, hogy az érdemeit 
jegyzőkönyvileg örökitség meg s a gyászoló családhoz 
részvétiratot intézzenek. (Helyeslés.) A jelentést a köz
gyűlés tudomásul vette.
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Az impressió.
Lecsaptam a tollat s ezzel az ósdi irányt, mely 

ii fantázia nyomán alkot.
Impressió, közvetlen szerzett impressió terméke

nyítse <•: agyamban szunnyadó eszmét.
Regény tárgyra volt szükségem s ezt valamint 

alakjait közvetlen benyomások revén fogom beszerezni.
Az exposiczió színteréül egy vasúti indohazat 

választottam ki, minek folytán a ko/.ponti pályahaz 
felé vettem utamat. Mintegy félórával a Kassa-Oderbergi 
vonat indulása előtt a másodosztályú várótér cinben 
helyezkedtem el.

\ forgalom lanyha volt.
Egy középkorú, angolos külsejű úriember kötötte 

le víJckíődésemet. Választékos öltözet, merev tartás és 
l'atari.: ,,n öntudatosság jellemezte.

l-z valami amerikai nábob vagy maga az aczcl- 
l'íi'aly. aki mesés kincsével magához vallotta az egcsz 
*óldi boldogságot.

Heuréka! Ez az én emberem!
Egy főalak vagy maga a hős készül" regényemben.
Kevés vártáivá a szórványosan érkező utasok közt 

'vl h -Így kötötte le Ügyeiméinél. Az egyik tiszteletet 
xeli1 elegáns matróna, társa káprázatos szépségű lein.

Ez utóbbit az Isten is regényhősnőnek teremtette. 
'iv meri miféle összeköttetést találok az imént felfedezett 
rtgén\||HS es bősnőm közt?

' söndes elmélkedésem és megligyelesem közepeit, 
útrailan körülmény vonta magara érdeklődésemet. Ba- 
■'Htlattul észleltem, hogy a sejtőleges truszt-király a 
^iinpertinensebb módón fikszirozza hősnőmet. \ onásai 
neszen szétmáltak a bámulattól, bakó vércse-nézesü 
■'Ztín,ei. melyekkel a leány minden mozdulatát követte, 
v’vtctlenüj föitelmes gondolatokat kellettek bennem. 

Ösztönszerüleg követtem őket a pénztálhoz és halottam, 
hogv mind a kelten l’optád-Eelkáig váltottak jegyet.

Visszamehetünk a váróterembe,
A szép lányka ala s föl sétált annyjaval es a 

regényhős a legszemlelenebbül folytatta likszirozását.
Rettenetes rémképek támadtak bennem. Montepin 

Gabaurian es társai kellek uj életre fantáziámban.
A rémregényekben dívott asszonyrablás eleve

nedik fel.
Végkép elfeledtem idejövetelem czéljat és nem 

láttám mást, mint egy gyönyörűséges szép leány t. akire 
egy alávaló nőcsábilo. egy nőrabló vetette ki hálóját. 
Szilárd elhatározással leptem a hölgy ek ele es mély , 
meghajlás után igy szidtam:

Nagyságos asszonyom, én N. regényíró vagyok. ! 
Van Szerencsem látásból, müvei után pedig 

ön leányom kedveneze.
A kedves kezek áltál megezirogatott hiúság egy | 

pillanatra túl boldog mosolyt csidt ajkaimra.
Mar nem emlékszem szoszerint arra, amit mond

tam. de lehetőleg gyöngédén ligy el meztettem az annyat 
halk hangon, hogy a szép leány meg ne hallja - 

a kisasszonyt fenyegető veszélyre.
Ő nagysága hálásan köszönte Ügyeiméinél, mondván 

Eérjemct. aki ügyvéd, egyidcig meg Budapest
hez kötik folyamatban levő perei s egy fontos tárgyalás i 
miatt pedig még ide se kisérhetett ki bennünket.

A szörnyeteg nem vette le ádáz tekintetet a ki
szemelt áldozatról.

Merész eltökéléssel szidtam :
Ha nem tart tolakodónak nagyságos asszonyom, 

én is önökkel utazom Poprád-Eelkáig.
Ön túlságosan szives. Hogy fogadjunk el ekkora 

áldozatot. r
Sőt még vakmerőbb kérésem is van: Kegyes

kedjek beleegyezését adni ahhoz, hogy kérdőre vonjam 
ezt az arczatlan embert.

Egy beleegyező pillantás után olyan elhatározással | 

közeledtem a nőrabló felé, mint aki leszámolt a gon
dolattal, hogy ezt az ügyet csak egy életoltó kardvágás 
bonyolíthatja le.

Uram!
V áratlanul alázatos hajlongás volt a válasz lako- 

nikus rövidséggel kiejtett megszóllitásomra:
En annak a tiatal hölgynek ... a férjé vagyok. 
Kitűnő szerencsémnek tartom, hogy megis

merhetem Önt.
()n jegyeztem meg villámló tekintettel 

éppen semmi néven nevezendő atyaliságban nem állok 
Dandin Györgygyel.

Nincs is szerencsém ismerni nevezett urat.
I)c én szidtam fenyegető hangon — én 

igen jól ismerem önt.
Rendkívül hízelgő reá ni nézve.

- Ön egy . . .
- Igen uram, én egy . , .

Ne folytassa. Csak azt jegyzem még meg. 
hogy én rettenetes ember vagyok.

Oh. Oh! Pedig nem tetszik annak látszani.
Eélre a tréfával. Játszunk nyílt kártyából. Jól 

tudom, hogy ki Ön.
- De kérem alássan én eléggé ismert egyén is 

vagyok a fővárosban.
Na ezzel nincs mit dicsekednie.
De könyörgök . . .

- Jöjjön amoda, mert itt sokan állanak a kö
zelben. ()tt elintézhetjük a többit.

Es ezzel egy félreeső sarokban húztam őt.
A halkan • folytatott rövid párbeszéd után kissé 

furcsa ábrázattal térhettem vissza a hölgyekhez. A mama 
ő nagysága egészen elhalmozott hálálkodásával és én 
csöndesen dadogtam, hogy:

Legyen nyugodt, nagyságos asszonyom, min
den rendben van.

I lát igen, rendben volt... A szép Ernát elkísér
tem Tátrafüredig. el — az oltárig.
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Következett Heves vármegye közönsége ismeretes 
átiratának a Rakoczy emlékéi meggyalázo törvény el
törlése és Kossuth és a 48-as honvédek érdeméinek 
törvénybe igtatása tárgyában, a tárgyalása.

Fazekas Ágost főjegyző fölolvassa Hevesmegye 
átiratát s aztán annak a nézetének ad kifejezést, hogy 
az ilyen hazafias mozgalomtól Pest vármegye sohasem 
zárkózott el s igy most is szívvel, lélekkel hozzájárul 
mindenben az átirathoz. (Lelkes éljenzés.i

Krasznay Ferencz örömmel latja, hogy az atirat 
partolása magából a vármegye tiszti karából indul ki 
s ebből azt a meggyőződést meríti. hogy Pestmegye 
hu maradt régi, hagyományos hazaliságához.

Kossuth Ferencz csatlakozik az előtte felszólalt 
oroméhez, mert belső meggyőződése, hogy csak akkor 
erős az ország és a trón, ha az érzelemben különbség 
nincs. Sem a hazafiaknak, sem a trolinak nem szabad 
megfeledkezniük a nagy hazafiakról. (Éljenzés.i

Minthogy szólásra senki sem jelentkezett, az 
elnöklő főispán viharos éljenzések közben jelentette ki. 
hogy Pestmegye közönsége egyhangúlag es lelkesedés
sel csatlakozik Hevesvármegye átiratához.

Hozzájárult a közgyűlés Arad város törvényha
tóságának ahoz a megkeieséséhez is. hogy Budapest 
székes fővárosát sürgessék meg a Kossuth-szobor fel
állítása végett.

Csatlakozik a közgyűlés Pozsony városának ahoz 
az átiratához is. a melyben az uj képviselőválaszto 
törvény megalkotását sürgeti.

A belügyminiszterhez föliratol lógnak intézni, 
kérve, hogy a vármegye részéről (Ölterjesztett eredeti 
költségelőirányzatot hagyná helyben s mellőzze a tett 
törléseket.

A Szapáry István gróf elhalálozása következtében 
megüresedett közigazgatási bizottsági tagságra, az 
összes szavazatokkal Kossuth belenezel választottak 
meg. A főispán melegen üdvözölte Kossuthot kérve, 
hogy munkásságává! támogassa a közigazgatási bizott
ságot. Kossuth Ferencz lelkes éljenzések közben kö
szönte meg megválasztatását.

A közgyűlés a továbbiak során a varmegyei köz
ségek belső dolgaira vonatkozó ügyeket intézte el.

HÍREK.
| Simonics Balazs t | i'.-dölh'í társadalmának 

gyásza van. Egyik oszlopos tagja: Simonics Balazs 
orvos, Gödöllő kórorvosa e ho 14-én reggel 6 órakor 
rövid szenvedés es a halotti szentségek áj latos felvételé 
után meghalt Gödöllőn. Halála melyről lapzártakor 
értesülünk - széles korben kelt őszinte iészvétel.

Választmányi iiles. A gödöllői polgári kör választ
mánya f. hó 13-án d. u. 5 órakor a tagok nagy ér
deklődése mellett ülést tartott. Az ülés tárgyát a mar 
kész kuglizó megnyitása s az italmérési engedély be

mutatása, továbbá a legközelebb megtartandó rend kí
vüli közgyűlés tá.igysorozatának megállapítása ké

pezte.
Méhészeti tanfolyam. A gödöllői állaim méhészeti 

gazdaságban f. évi július hónapban néptanítók szamára 
négy hétig tartó méhészeti tanfolyamot rendeznek. A 
löldmivelesi miniszterhez czimzelt felvételi kérvényekét 
e lm 20-ig kell az illetékes tanfel ügyességek utján a 
in. kir. méhészeti felügyelőséghez (1., Krisztina-körui 911 
beküldeni. A tanfolyamon resztvevők a gödöllői méhész
gazdaságban ingyen ellátást kapnak.

Kafkádé veszedelemben. Evek hosszú sora óta 
nyaral nálunk remek villájában Kafka László miniszteri 
tanácsos nejével. Hegycssy Maii úrnővel, a ki tudva
levőleg a nemzeti színház egyik legelső művésznője. 
Gödöllőn a főváros zajától visszavonulva, a kötelesség
szabta terheket lerakva, igazi nyaralói, csendes, zavar
talan napokat cinek ók. s a gödöllőiek féltve oi ködnek 
a fölött, hogy a nagy népszerűségnek es általános köz
szeretetnek örvendő illusztris vendégek óhajtott nyugal
mát ne zavarja semmi. A napokban a művésznő 
clete. mint értesülünk, komoly veszélyben forgott. Az 
>)Yvettc« e ho ll-iki premierjen az utolsó felvonásban 
történt. A színpadon a darab teljes személyzete a hős
nőnek, Yvettcnek ágya körött tömörül. Yvette ott fekszik 
eszméletlenül öngyilkosként. A szereplők mind hattal 
állnak a közönség felé. Ezenközben esett meg. hogy 
az egyik asztalon .illő gyertyatartó fölborult s az égő 
gyertya meggyujlotta az abioszt. A színészek ebből 
mit sem latiak, de a nézőterén rögtön észrevették a 
veszedelmet. A közönség koréból ijedt hangok hallat
szottak: »Tííz van! tűz van !<■ Zavar is keletkezett a 
széksorokban, de mielőtt nagyobb pánikká növekedhe
tett volna a nyugtalanság es nagyobb veszély keletke
zett volna, szerencsére a színészek is figyelmessé lettek 
a kiáltásokra. Kafkáne Hegyessy Mari úrnő Öméltósága 
termett ott elsőnek a már lángra gyűlt abrosznál és 
csudálatos lélekjelenléttel simította végig s fojtotta el 
ezáltal puszta kezével a Kicsapó lángnyelveket. A kö
zönség hamarosan megnyugodott s az utolsó jelenetek 
zavartalanul folytak le azután. A művésznő azonban, 
kinek ruhája is csaknem tüzet fogott, súlyos égési se
beket szenvedett mindkét kézen, melyek daczára a gyors 
orvosi segélynek, meg most is nagyon fájdalmasak s 
begyógyulásuk hosszabb időt fog igénybe venni.

Felszámolt) sző vetkezet. Az Onwiyu*  Maja/ai- Kiil- 
csöii'i' Ih-.hiy. '. .s’.'óra/ÁT.T/, mely oly sok kellemetlensé
get okozott mai tagjainak, e hó 18-ikára közgyűlést 
hívott egybe a felszámolás kimondása czéljából. Ez a 
szövetkezet, mely 1.600.000 korona biztosítéki alappal 
indult es melynek a kormány is adott 200.000 korona 
kamatnelkbli segélyt, múlt évi mérlegét 354.262 korona 
veszteséggel /.arja le. A szövetkezet tagjainak száma 
volt a múlt év végen 63,411. Tudjuk, hogy nálunk is 
sok tagja van e szövetkezetnek. Felhívjuk ezek figyel
met a jelzett közgyűlésre, s különösen utalunk arra, 
hogy sajat érdekükben fekszik azon résztvenni. Bizto
sításaikat a Kossuth Ferencz vezetése alatt álló

áltabiiios hi:t»siló ezen kiváló bi/.i
intézet veszi at. A módozatokra nézve bővebb crtcsj.' 
léssel készséggel szolgai lapunk szerkesztősége.

A Hangya kongresszusa. A Hangya kötvi 
tartozó szövetkezetek országos értekezlete junius 
volt Pest varmegye székházának nagytermében. ,\ , 
gresszus tárgya: a fogyasztási és értékesít., sZ.l; . 
zetek erkölcsi es anyagi előnyeire vonatkozó adum;. 
föltárása. A kongresszuson ezúttal nem voltak 
előadások, c-upán az egyes szövetkezetek ig.iz, ,•, 
adlak elő konkrét tapasztalataikat.

Magyarország es a világ A tudomány..-..........
lépesekkel halad egységesítés felé. Mind több cs i..,,, 
fizikai cs társadalmi jelenség csoportosul eg\ 
körül. A fizika kimutatta. Imgy hő. fény, elektron)... 
mind csak a mozgás más-más formái. Az irodai../’ 
történet es lólklere napról-napra inkább megvilagii!;l 
azt a tényt. Imgy a nemzetek bizonyos időszakom;, 
nagyjában körülbelül egy eszmekörben mozognak, cm 
szellemi niveaim vannak. A történelem megmutat/ 
hogy a különböző korszakok eseményei nagyjáhai 
egy alap-okból vezethetők le s ugyanazon okok inén, 
nyíre ugyanazon hatást hozzák létre mindig .■> nhh 
danáit. ami) int, hogy felületes néző előtt szinte ug\ 
látszik, mintha a történelem ismételné önmagát. ,\ 
történelemből bizonyos megfigyeléseket, szinte szabá
lyokat lehet levonni, s a nemzetek mintha mind ug\ 
czcl érdekében működnének. A magyar szellem tevé
kenységéi a világtörténet különböző fázisaiban meg nem 
láttuk beilesztve a világ egyetemes löiténetébe. Dr. 
Marczali Merik kitűnő tudósunk az első magyar tör- 
téneltudos. ki egyenlő buzgalommal tanulmányozza a 
világnak és saját nemzetének történetének, s világtör
téneti nagy mi nkájaban pontosan és alaposan kimu
tatja a magyar nemzet szerepét a világ egyetemes tör
ténetében. Ez a nag\ munka 12 kötetben jelenik meg, 
Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes felbor- 
kötésben 16 korona. Fiizelcnkint is kapható 60 fillér
jével. A 1-16 füzet most hagyta el a sajtot. Megjeleli 
minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál iRét..i 
Testvérek irodalmi intézet Részvénytársaság Budapest, 
Vili., Illői ut 18 szarni s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

Uj találmány. Vendéglősöknek különösen fontos 
sörkimérő-készüléket talált fel Sliller ./oTsvf jégszekrény
gyáros < Budapest, Nagydiófa-utcza 22). E szabadalma
zott sörkimérő-készűlék (hütött levegőnyomással) az 
előbbiekkel szemben fele jeget takarít meg. a mi külö
nösen a mostani jéghiánynál rendkívül előnyös. E meg
bízható ezég egyéb készítményéi is, mint fagylalt, bot- 
mérési berendezései, csapjai, fürdőkádjai stb. mind tar
lósak és a mellett olcsók. Képes árjegyzéket ingyen és 
bérmentve küld.

Halálozás. Pástkay Istvánt. Túra község érdemes 
jegyzőjét, járásunk közszeretetben álló, népszerű hiva
talnokát súlyos csapás érte: legidősebb gyermeke, ilj. 
Pászkay István joghalgato, m. kir. tartalékos honved

He még mai napig se volt annyi bátorságom, 
őszintén bevallani az én feleségemnek, hogy bon Qui- 
sotteként csak szélmalmoktól mentettem én meg l)ul- 
czineámat, Mert az a rettenetes ember ott a pályaházban 
nem a végből adta- át a névjegyet, hogy bevezetésül 
szolgáljon egy párbaj kihíváshoz, de hogy pontos tu
domásom legyen czi mérői. amely igy hangzik:

•Sose János nőszabó, I.X. kér. Retck-utcza 17.«
Es átadta e sorok kíséretében:

0 nagyságának oly remek alakja van. hogy 
isten ellen való vetek ilyen lossz szabású öltözettel, a 
melyei visel, tönkretenni. Igazán nem bírtam levenni 
szemeimet arról az elfussolt napernyőaljáról, melyet ha 
az én műhelyemben méltoztatik készítetni, megtetszenék 
látni: miféle különbség.

Így szereztem én impressiót! Nem ; de egy 
kedves feleséget.

Kiin-r I/hki.

Petőfi első szerelme.
1838.

■ Mint iskolastiu gazda innak 

Lányát szerettein en,

S boldog valók, mert a lánykát**!  

Viszont-szcrettctém.
felőli.

Mind az az apró történet, a mi hazánk nagy köl
tőjéről, Petőfi Sándorról szól: azt hiszem, nem érdek
telen, különösen azok előtt, a kik erről nem hallottak 
s nem tudnak. En Petőfi Sándorról saját tapasztalatom 
és testvéreim elbeszélése nyomán Írok. Friss emléke
zetemben van ez az eset is. lelki szemeim előtt lebeg, 
mint egy édes álom. Jól esik visszagondolnom nekem 
is gyermekkorom emlékeire. Egyik kedves emlékem 
ez is. a mi Petőfire vonatkozik.

Az 1838-ik évben Petrovics Sándor Neuinan Fri- 
gyesnénél lakott. Neumanné nekem keresztanyám volt, 
ő beszélte el egy jó órában Petőfi első szerelmének tör
ténetét.

Neumannénak volt egy Juliska nevű szép szőke 
leánykája, Petrovicscsal egykorú. Még természetük, szo
kásaik is egyezők voltak. Mindenben szépen megegyez
tek s hova-tovább fiatal lelkűkben a szerelem csirája 
föl is ébredett. Bizonyítja ezt az, hogy Juliska Sándor
nak mindenben kedvét kereste, mindent megtett akár 

ebéd, akar vacsora alkalmával, mindig szívesen szolgálta 
ki őt. Iránta nagyon figyelmes volt, leptet-nyomát érdek
lődéssel kisérte annyira, hogy Sándornak nem is kellett 
törni az után, hogy magukban egyedül találkozzanak. 
Ez aztán keresztanyámnak is feltűnt; Juliskái és Sán
dort szemmel tartotta, mert tapasztalta, hogy ez a talál
kozás már több a gyermeki vonzalomnál, hanem ez 
már a szerelemnek a jele mind Juliskánál, mind Sán
dornál.

Junius hó egyik szép holdvilágos estéjén a kert 
lugasában együtt találta keresztanyám Juliskát és Sán
dort; egymást ölelték és csókolták. Mikor ezt kereszt
anyám meglátta, mint anya természetesen nem hagyta 
szó nélkül, hanem nyomban reájok tört s széjjel zavarta 
a fiatal szerelmes párt. ki jobbra, ki balra futott a 
kertben. Mikor Juliska és Sándor már a lakásban vol
tak. keresztanyám mindkettőjüket erősen megdorgálta.

Másnap reggel Neumanné úgy intézkedett, hogy 
Juliska és Sándor többé együtt ne lehessenek. Nem voit 
könnyű dolog a szerelmesek elválasztása, de meg kel
lett tenni.

Juliska megdorgálása után Sándornak azt mondta 
keresztanyám : >>Te pedig Sándor inkább föladataidat 
tanuld, semhogy ilyeneket cselekedj. Korán kezded még 
ezt. fiam! Mai naptol kezdve nem leszel nálam, hanem 
oda adlak Korén István professorhoz. majd az megtanít 
szerelmeskedni. Szülőidnek pedig megírom; hogy cse- 

’ lekedtéla- Erre Petrovics Sándor clkomolyodutt cs azt 
| felelte: oKedves nénikéin, ne tegye azt. hogy szüleim- 
I nek Írjon, mert akkor inkább a nagy világba niegyek!« 

»No j<», nem Írok. de itt nálam sem kosziban, sem 
j kovaitélyban nem les/.elc. válaszolt Ncumanné.

Erre mind Juliska, mind pedig Sándor elhalavá- 
nyodolt és könyezetl.

Neumanné szavai megtartotta, nyomban elment 
Korén István professorhoz s elmondta, hogy mit tapasz
talt Juliska leánya es Sándornál a megelőző nap estéjén.

Midőn Korén professor az esetet tudomásul vette, 
azonnal irt Sándor szüleinek, hogy fontos oknál lógva 
Neumann Frigyesnétől Sándort magahoz vette kosztba 
és teljes ellátásba.

Sándor most szigorúbb kezek alá jutott; de azért 
, zsenge lelkében ott élt Juliska képe, kereste az alkal

mat. hogy mi módón találkozzon Juliskával, legelső 
szerelmesével. Korén István professor pedig szigorúan 
szemmel tartotta Petrovicsot, a ki azonban mégis talált 
módot es alkalmat arra, hogy Juliskájává! találkozzon.

Drozdik Samu jómódú iparos testvéréhez. Terká- 
: hoz, mint barátnéjához el-eljárogatott Juliska társalogni, 

majd kézimunkával foglalkozni; ezt Petőfi jól tudta, s 
igy és itt találkozott Juliskával, különösen ünnepnapon.

Egyszer Korén professzor szokása szerint elment 
a deákjai szobájába, es azt vette észre, hogy Petrovics 
nincs az ágyában, mint más estén, hanem valahova 
elillant. G5'anitotta, hogy hol lehet. Nyomban küldte 
szolgálóját Drozdikékhoz, hogy Sándor tüstént jöjjön 

i haza. Drozdikéknál kukoriczafosztás volt; mikor Sándor 
meglátta a szolgálóleányt, mindjárt elszorult a szive, 
mert sejtette, bog)’ érte jött.

Másnap kora reggel, mielőtt az előadás megkezdő- 
dott. behivatta Korén professzor Petrovicsot és jól meg
fenyítette. oUgyan mit gondolsz, te gyerek? mit is 
akarsz te? Mi lesz belőled? A télen a jégen pajtásod
dal éjnek idején megtámadtad Faska Samu curatoiun
kát. mikor kocsin hazafelé jött Pestről; később nehuny 
hónap után pedig Gráner Jánosnál a gyümölcs' mát 
dézsmáltad meg. Most megint Neumann Juliskával tetted 
azt meg. a mit még neked tenni nem szabad. Mit '4- 
nak j<> szüleid erre szólni? Látod, fiam, ilyeneket : ■!)• 
bet ne tégy! Inkább szorgalmasan tanulj, hiszen te t eKz 
jól tanulni, ha akarsz!« wEngedje meg, professzor n*  
az eddigi deákcsinyjeimet; ezután szorgalmas t.. ■ d" 
leszek, igyekezni fogok, hogy professor ur megelcg. lett 
legyen minden tekintetben velem és másnak sem - 
okot, hogy panaszt tegyen ellenem!«

Nem is volt aztán semmi panasza senkinek m 
Petőfi ellen, inig az aszódi gymnasiumba járt.

Az első szerelem azonban szomorú véget cr. 
Ncumanné leányát. Juliskát Szászoiszágba, Drc '1’1 
küldte testvéréhez, s mindaddig ott volt, inig Petro.iC' 
Sándor aszódi gymnasiumi tanulását teljesen be <ni 

' végezte.
Petőii ezt a gyermekkori szerelmét »Első s.'.c'cl- 

' mem« ez. költeményében örökítette meg; ebben

\ inig ti limit, szorgalmatos méh
A hű emlékezet, 

Meghozta méz gyanánt szivembe 

Első szerelmemet.-

Meghozta a hű emlékezet a régen mull időknek 
ezi a kedves kis történetéi is: Petőfi első szerelmei.

Xhiicilii
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, bi •;-zdiclyettes e hó Ki-én. életének 'Rt-ik CVL.
11S szenvedés után elhunyt. Temetése 11-én

j. bnai ment vegbe I urán itriúsi részvét mellett.
i.aszh. kir. elinni biró. ;t magy. kir. szabadalmi 

„is I.'AH e lm I J-en délután 2 makor eletettek ,„s
Imsszas szenvedés után elhunyt Gödöllőn Te- 

i,Kiese 11 en ment végbe nagy részvét mellett Gód,,||,m 
jiín(i--uiczir 172. szám alatt levő gvúszliázból. \z 

'.„„észtéin szent niise-aldozat Hl-,in délelmt In „rak..r
k. ' .ll.'.i rom. kalh. templomban. A meglmldoguli
Xi törzsnyaralója volt Gödöllőnek s halála itt átalány 
iEvetét keltett.

Műkedvelői színi előadás. A gödöllői polgári kör 
ilr.úlhatl.m műkedvelői ismét előadásra készülnék. \ 

/i ms.s.-rmi/C fogják előadni a polgári kín most 
cpült kuglizoja javam.

Tolvaj czigányok. Rendes dolog, hogy egy vidéken 
e/.ig.mvok jelennek meg. egész esonio kisebb-na- 

Aii'b lopási eset fordul elő. A mull heten bomonyban 
háltuk meg egy éjjel s ott nem kevesebb, mint kilenez 
lapasi e- betörési eset fordult elő ez egyetlen éjszakán. 
Reggelre persze u czigány karavánnak nyoma veszeti. 
Ihittlu i’yorgy. \ alentini Mihály, Gallér György, Kőim 
lajn- stb. domonyi gazdák udvarából loptak el Kló 
t„r.ara értékű ingóságokat, lószerszámokat, háztartási 
ezikkeket. A nyomozás egész Váczujfalváig ment utá
nuk, all azonban nyomuk veszett. Bizony ideje volna 
már annak, hogy közigazgatási hatóságaink erélyesen 
intézkednének s egy ily czigány karaván ha valamely 
község határában megjelen, annak haladéktalan eltfi- 
vulitása iránt azonnal tennék meg a szükséges lépése
ket. vagy tartanák őket ott tartózkodásuk ideje alatt 
együtt es állandóan felügyelet alatt, mert igy a lakos
ság elet es vagyoni biztonsága van veszélyeztetve.

Virágbarátok! A »Elorol« virágtrágya-kivonat hasz
nálata bámulatos hatással van a virágok fejlődése, szin- 
pompája és illatárja. Postán bérmentve küldi I. 2'.« es 
4 korona ellenében \\ altersdurfci E. Pál úroguista Buda
pest, VII. Kcrepesi-ut 8 I

Rövid hírek. Késelés. JBotlik János péczeli lakos
l. ho 9-eii este össze szólalkozott az utczán Buda Mi
hály péczeli földművessel. A szó váltást tett követte, 
Bója kést rántott azzal ellenfelét lejbe szúrta. A súlyo
san sebesült eleiben maradásához az ápoló orvosok nem 
fűznek sok reményt. - Ja>/hís ( :i 11 knbin. Simpolvák 
Dániel czinkotai lakos kerítését a múlt heten egy éjjel 
ismeretlen tettesek egy jó darabon kibontották es ellop
tak. A csendőrség a tettest Bugyin ka Ciyörgy czinkotai 
lakos személyében fogta cl. A7/by/o//óe/óró. Megírtuk 
annak idejében, hogy Szacsvay Imre és Büchner Nán
dor puszta-szent-mihályi lakosok nyaralóját még ez év 
áprilisában feltörték. A tettest most a budapesti rendőr
ség elfogta Tomasilz János budapesti házmester szemé
lyében. kinél házkutatás alkalmával a lopott tárgyak 
vgy részét meg is találták. Mint vallatás során kiderült 
.i rendőrség ezzel jó fogást telt, nem kevesebb mint 
2" lopás bizonyult már rá. melyeket Rákoskeresztúron. 
I’eezelen. a Zsólia-telepcn stb. vitt véghez. - Verekedő 
ihiMhi. Kartalon mindenki tudja, hogy özv. Gergely 
mihályne sehogy sem tud kijönni a mostoha (iával, 
’iergely l'erenczel. A háznál örökös a per-patvar. a 
veszekedés. I-'. hó 9-én is igy történt. A mostoha liu a 
harczias özvegyei összcszólalkosott s egy husánggal jól 
elverte, úgy. hogy az most élet es halál között fekszik. 
A mostoha liu a vallatás során beismerte tettéi s csak 
azzal védekezik, hogy mutatás után ittas állapotban 
követte ;izt el azért, mert mostohája nagyon boszan- 
•"tki. /.o/zo// bunda. Még a télen történt, hogy özv. 
hely Karoly né csömöri pinczéjéből bori szállított haza. 
Rákostul \ .mi. Nagy hideg volt, s hogy a bornak valami 
•'■‘ja ne essen, rá terítette 140 forintos prémes bundáját 
■‘ i"ido .. Menet közben azonban az elveszett. Nem is 
G.iltak meg többe sem ő. sem a nyomozó csendőrség.

ni fordulat álott be az esetben. Ilalczinger 
Antal c- iiorí lakosnak ugyanis Rak Mátyás elbeszélte 

."/.í>un, hogy 
In"r> ■" limives találta 
Icaira mindent tagad 
vaJni. \ nyomozás ez

Kemény- Dávid 
wweriiaj bűnre csábitolta

ízben, hogy a Bundát Venczel János csö- 
meg. Venczel azonban ennek 
s a bundáról mit sem akai 
ügyben folyik. (Isábiló la- 
péczeli határban levő szép 

..................  Lukácsi József és Gonda 
czeli jómódú gazdákat. Éjjelenként ki ki jar- 

E1' és i , egy kocsiderékra valót kaszalgattak belőle. 
, eI'leI'-’ 'avid azonban mikor kára már a lüt) koronát is 
*Shah.lt.i. tuljárt az eszükön. Hétfőn ugyanis meg- 
esetic "igájával fazekas Mihályival ókét, ki tetten is 

vrle •iiíi .i kettőt, cl azonban nem lóghatta őket, mert 
" „‘!SZ'K'I feléje vágtak úgy, hogy ha cl nem ugrik, le- 

‘‘“f'1' lejét. A csendőrség a nyomózást bevezette 
'^'nbaii , lút gyanúsított gazda mindent tagad, a lu- 
?nilt A,ig a korra már megetették s igy még csak 

'IJt' ' 1 >en. Az érdekes eset feljelentetett az iigyész- 
• (íi/uiiiis remiéi/. Szirákv Józsefnc ablakából 

\c zen el 74 korona készpénz Maikon. mikor 
( I* ,ls 1 ’" inne váczszentlászloi lakos tóldiniivesno 
.'11 ." i-'h, M;is ezen időben mint o állítja 
ns'.n J' 1 lla'a s cz gyanúsítja vendeget a jo-
Vou C ‘ Clesé\’cl. Ltidásné tagadja, hogy a pénzt lu'tta 
... i’1'. s a nála megtartott házkutatás sem vezetett 
lreJ*'  ", Az. eset jelentetett.

vált. i. """ átfésülünk, n Magyar leszámítoló és penz- 
eLA.i ez ilí! előzékenységéről íUtahinusnn isméit 
AitŐ" '"™ri’si pénzintézet ujnbbiin jelzálogosztitlyt 
J, '!' S| Úállljuk inni számunkban megjelent idcvmtai-

' 'túlélését különösen gazduközönségiiiik ügyeimébe.

Magyar Leszámítoló- és 
Pénzváltó-Bank 

Budapesten. V. Dorottya-utcza 6. sz. (saját ház) 

Befizetett részvénytőke 30 millió k. 
A bank újabban a 

jelzálog-üzletet
vette lel üzleti körébe.

Jelzálogkölcsön ökot engedélyez 

föld b.i Q-’t o k o k ipa 
es városi nagy bérházakra saját kibocsátású

4 százalékos záloglevelek 
alapjai) 20 eves. 30. 40. 50. 60. 65 es 70 eves 

törlesztésre a legelőnyösebb feltételek mellen.
A benyújtásokat a leggyorsabban bonyolítja le; minden 

megkeresést 18 óra alatt válaszban részesül.

\h‘ Corniid; Ilarvesting \Iarliiii(4Jonipaiiy

Kévekötő aratógép, 
fűkaszálógép,

Köszörükésziilék,
„Daisy" marokrakó aratógép, 
yártmány 

Ne vásároljon, mig gépeinket nem látta s áraink;,i nem kerilezte.
--------l-l = Tessek mintakönyvet kérni!

Milliaiu Sitiimtől. Évi termelés:
igiizgat'i 362.000 gép.

a

8 heklós hordók bornak, eezelnek. luesznek slh. olcsón kaphatók. 
Hol? inegTiioiidja a kiadóhivatal.

4;X Í<kl» kÍÍ ÍÍ1I4>1>1>

Cséplőgépek
Az. <41x1114*1*1  l<‘i»jol>l»

Aczél ekék I. 2. 3 es 4 barázdásuak 

Rét. moha, tagozott es tliagonal Boronák 
Gyüriis és sima aczél lemez, földi hengerek.

Ai» i*i<*ol:i  a <kt<>«»•<'*]>< ‘k.

A, r a t ó - g, é p e k
fűnek herének.

Szénagyíijtök es arató gereblyék, Szénafonlitók, 

Szabad, aszaló készülék ésffi£k, 
Bor és gyümölcs sajtók.

< >y üinölc.-v <‘n .-tz.őlő z.uz.ók 
es hogyomorzsolok.

Önmiikötlö szabadalmazott szőlő fecskendő 

„SY PHON 1 A", 
Torntáncs es vértetil pusztítására. 

Szállítható takarék tűzhelyek, 
legujabh szerkezetben

Ilit >2 |fK)2 vgrh. 33U sz.Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírói../: \egrehajto ezennel közhírre te

szi, hogy ,t gödöllői kir .1.,-t .1 1002. . .. Sp I. 82 3
viez-nvcl l’olnei l..i - vd.m u/vvc.i ..Ital képviselt Gödöllői 
takarekpénztar özv. Benelne sz. Szilágyi Irma
is Borotvás Róza v : izem edettek ellen 13300 kor. köve
telés es jár. elejt ■ t rendéit kielegiten végrehajtás folytan végre
hajtást szenvedetteknél lefoglalt 2X03 koronát a becsült ingóságokra 
a godolloi kir. jbirosag fenti számú végzésevei az árveres elten 
deitotven, ann.i>. t ^zikony Alad.it i'fiii kor.jfelulf.f.lalt.ttok köve

telése elejei.; is, amennyiben azok t-nvényes zálogjogot nyertek 
volna, végiehajl.isi szenvedetlek lak.. ..m Gödöllőn leendő meglát- 
■ Hm iiataiiiioul 1902. évi julius ho 5. napjának d. e. 9 órája tüze 
tik ki, mikor a bitóikig lefoglalt szobabútorok, vairogép, szőnye
gek s egy. 1> iiigtisagok a legtöbbel ígérőnek keszgi nztizetes mel
lett, szükség esetén beesaron alul i í el fognak adatni, l'ölhivatnak 
mindazok, a kik az elat vet ezendő ingóságon vételárából a végre
hajtató követeidet megelőz - kielégitteleshez tartanak jogot, mi- 
-. • i il eliitbb'vg'. i> jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
i .tildottnek va ti.i-i tn beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
t. toznal.. \ tói,.. .vei hatandó a lmdetmenyiiek a bíróság tab

ui I.Huésztén t Kővető naptól szamittatik. Kelt Gödöllőn, 
l!H)2 évi itiniii, lm 12 ik napjan.

i ll.i Trsztyánszky Kálmán s. k ,
kir. bir. végrehajtó.

Szénagyiijtő gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartaléltrészek óriási raktára.

lliiihipest.
V. kerület. Váczi-ut 30. szám.

1 G o o ti ó ó I l a l befogására, 
Legújabb gabona-tisztitó-rosták.

TRIE1IR! K és K1IKÖRICZA IIWRZSOLÓK,
Szecska vágók, darálók répavágók.

Széna és szalmaprések, „intőik, 

valamint minden inas fajta gazdasági gépeket 

készítenek és szállítanakBOFOiTHI FHJ, és TÁKBAj
cs. és kir. kiz. szab, gazdasági gépgyárak, oasönfödék és oashámoriiiiÍDck

■ isi'i. B É C S. II i Taborstrasse 7I. :'>0
Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst es bronz éremmel, az összes nagyobb kiállításokon.

Részletes árjegyzék és elismerölovél ingyen. Képviselők es viszontelárusitók kerestetnek. 0 l<)

Alad.it


ASZÓI) ÉS VIDÉKE II102 június 1,-,
4

Üzletmegnyitás,
Midőn Hatvan város t. ez. 

közönségének az eveken ke
resztül tapasztalt szive> biza
lomért köszönetét nyilvánita- 

vnn szerencsém tudatni, hogynék, egyben

Uj-Jtatvanban, az /fdler-jéle házban
egy n kor követelményeinek mindenben meg-

órás-Jióküzletet
nyitottam, továbbra is kérve a nagyérdemű 
közönség szives pártfogását. x m

Tisztelettel

Itiii'lKvh Vilmost

^XXXXX\\\\\X\\\X\\\\\\X\XXX\\\X\\XX\XXXX\XXXXXXX\XXXXXXXX^
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Van szerencsém a t. közönség figyelmét 
felhivni jól felszerelt 

\ Jíönyvnyomöámra,
\ Könyvkötészetemre és 

papirkereskeöésemre.
elvállalok: egyes müveket, hírlapokat, 

ügyvédi-, községi-, pénzintézeti- gazdasági és 
egyleti nyomtatványokat, kereskedők és iparo- 

í sok részére üzleti könyveket, ezégnyomással 
\ ellátott levélpapírt és borítékokat, számlákat, \ 

\ árjegyzékeket, czimkártyákat s minőén néven f 
nevezendő nyomtatványokat Ízléses kivitelben \ 

T= .̂................

£ A i/ntidal fiih t/t t ndrh >n< 7 /.■< riii’)ii a mintái l»- £
káhhiu : kisebb alak és nt< ithijt-i i/ 21 ára, nagyobb 
"luk és mennyiség 48 óra alatt elkészilteliki Meg-ó 

f rendelésnél érlesdés rst'lrn személyesen eljiirák. $ 
$ 1

LátképeS levelezőlapok legnagyobb választékban!
, ,

í Sajat kiadású gödöllöi látképes levelezőlapok.

Valódi egyiptomi szivarkahüvelyek I
$ 1 doboz 32 Iliiéi'. 10 doboz 3 körömi.

______________________________________________

£ 1000 ív ügyvédi nyomtatvány iminta utáni

£ 1000 
í 10Ö0 
; 1000 

1000
£ 1000 
£ 1000 
í 1000

1000 
íoo

könyvit,vonidiiju. díszkőn,vvkölészete. 
piH.li'- és irószerkereskedése

GÖDÖLLŐ, Ferencz József-tér. I

A Franklin-féle

jYíagyar Remekírók
Arany János. Arany László. Bajza 

József, (’znezor G.. tíaray J.. Kémény 
Zsigmond, Szigligeti Kde. Tompa Mi
hály. Vajda János. Vörösmarty Mihály 
munkái csakis a l’’ranklin-l'éle Magyar 
Remekírók gyűjteményében jelennek 
meg. Senki más ezidöszerint ki nem 
adhatja, mert kizárólagos kiadó joguk 
a Kranklin-Társulaté.

.1: őo 
koihll'l.

Az öt 
megjelent, 
munkái I.; 
gyes. Vörösmarty munkái I.; sajtó ala 
rendezi Gyulai Pál. Tompa munkai I.; 
sajtó alá rendezi Léva)' József. Garay 
.1. munkái; sajtó alá rendezi T'erenezi 
Zoltán. Csiky G. színmüvei; sajtó ala 
rendezi Vadnai Karoly.

1’. gyűjteményt kiegészíti:

Shakspere összes színmüvei
6 kötetben, kiadja a Kisfaludy-társaság, 
melyet kötve 30 korona helyett 20 ko
rona kedvezményes áron kapnak a 
b'ranklin-féle Magyar Remekírók meg
rendelői.

I la vi részletfizetésre beszerezhetők. 
Vigyázat! a megrendelésnél, hogy 

a kínait gyűjteményben a fönt felsorolt 
irók benfoglaltatnak-e 3

/.•ó'/p/rx <i!iiiih‘)in'ii!i ára 221 > 

kötetből álló első sorozat
Tártál ma : Arany János 

sajtó ala rendezi Riedl l-'ri-

Kühne E
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában

Mosonban
a legjobb anyagból, elismert gondos kivitelben kaphatók.

Legújabb szerkezeti) egysoros és többsoros kapálóeszközök, 
ezukorrépa, burgonya stb. megmunkálására.

Amerikai kézikapáló (kor. Ki.50),
< )sborne-l’éle hírneves Coluinbia« fűkaszáló és aratógépek.

100
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Járgányos cséplökészletek minden 
nagyságban,

Konkolyválasztó gépek, 
különböző szerkezeti) gabonatisztitó- 

és szelelö-rosták
s egyéb gazdasági gépek dús választékban.

Főraktár: ■»

Budapest. VI. Váczi-körut 57|a
Részletes árjegyzék szívesen küldetik.

takarékpénztári leszámitoló-jegy . 
váltólejárati felszólítás (másolható 
levélpapír ezégnvomásstil . . 
boríték................................................
nagy czim kártya........................
üzleti számla....................................
jegyzék ..........................................
levelezőlap....................................
meghívó (többszínű nyomással)

PLISTILL EDE
.•Iliéi koz.éssi viilhihitn < JÓI ><’>! .1 .< >>. Vtí«*z.i-  4<><». HZti'11'

Mindennemű koporsók kaphatok erez-, keményül- vagy fényezett diófából, ki-ebl'- 
nagyobb méretben. Szetnllidelek, virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. Szobabchuzásol'. 
ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, 
halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akar vidékre is. minden felszereléssel cil'ogadtntik. 

gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek a legjutányosabb árak mellett.

NYOMATOTT SCHULCZ J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÖDÖLLŐN.


