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Ruttkayné — Kossuth Lujza.
1815 — 1902.

A halhatatlan Kossuth női erényekben ! 
dicső nővére, október hó 13 án meghall, j 

Ruttkayné Kossuth legkedveltebb nővére | 

volt, elkísérte őt számkivetésének súlyos 

idejében, a hontalan bujdosásba. Megosz

tó’ta vele a keserűséget, vigasztalta, biz- 

tatgatta, s ha beteg volt, odaadőan ápolta. 

Megadatott neki a gondviseléstől, hogy 

szeretett bátyját a súlyos hontalanság után 

visszavonultan láthassa. Ö volt Kossuth 

testvérei közül az egyetlen, ki túlélte őt. j 

Látta a nagy halott nagyszerű és lelket 

indító fogadtatatását, a Kossuth-kultusz 

diadalát, a sok szobrot és a Kossuth ünne

pen a mausoleum alapkő letételét. Bizo

nyára jól esett mindez, áldott jó szivének!

Kossuth Lujza 1810-ben született 

Sátoralja-Ujhelytt, Kossuth László éo We- 

ber Karolina házasságából. Pest megyében 

való tartózkodásuk alatt ment férjhez 

Ilutlkay József abonyi postamesterhez. Az 

absolatizmuii üldözései elől gyermekeivel 

és édes anyjával Brüsselbe menekült, ahol 

súlyos csapás érte: három gyermeke meg

halt. 1883-ban Kossuth Lajoshoz ment 

Turinba, s csak a halottal együtt tért haza. 

Azóta csendes elvonultságban élt, számos 

tisztelőitől körülvéve. •— Áldás lengjen 

drága hamvai felett.

I ársiukilmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Aszódon. Gvosz. K. papirkereskedéaében.

I lirdch-sek : 
egyez?< i» szerint iiit;u»v..< áron közöltotnok. Nyílt-tér sori 

fii fillér. Előfizetőinknek nnpy árkodvozmóov

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Fővárosi levél.
A hóiról. —

Október 13.

Budapesten is, mint a világvárosok akár- 
melyikében, könnyen fajul viharrá a népnek han
gulata, viszont könnyen is múlik cl. Az ország
ház ni< gnyilásAt nagyon harcziasan kezdték, s 
pokoli lármának tűnt fe*  uz nekünk, kik csendes 
frázisokkal és bőin Lászlókkal telt alkalmi börzédet 
váriunk. De hát ez mégis csak a képviselő urak 
dolga, Ők jobban tudják, mit hogyan legyenek. A 
nagy viharból azonban semmi sem maradt. Aznap 
tele volt vele a város, » másnap már csendes 
volt 1-iutno mellett a tenger, — elfeledlóA nagy 
városok könnyen felednek. Budapest pedig minden 
áron nagy város akar lonni, elfelejti tehát, hogy 
mennyibe került uz eskülóri híd, újra költ rá. 
EJdig rendbon volna a dolog, ha feledni akar, 
hadd feledjen, csak hogy vannak olyanok is, akik 
nem akarnak felejteni. Ezek pedig azt tartják, ha 
költött a város, azt is tudniok kellett volna, hogy 
mire költi. Mert hogy csak ópilésro és lebontásra 
költsön, az nem járja. Tudniillik az uj hidat 
agyonópiletlék. Olyan hidal akartak, amilyen nincs 
több a világon.

Nem tudom, mit óhajtanak az ellenkező 
urak, hisz ez olyan! Hol csúszik, hol megáll, hol 
megdől, a többiek mind egy helyen állnak !

A szakküldötlség megállapította, hogy az uj 
egy nyílású hidra nagyon sok terhet raktak, az a 
baj. Tehát leveszik a tetejét s újat tesznek rá- 
Azért nőin szomorkodik ám senki. Miért is volna 
a lónak nagy feje, örülni könnyebb, pláno ha ok 
is van rá Fadruszl a jeles szobrászt a Mária 
Terézia és a Mátyás szobrok nagyhírű készítőjét 
ünnepelni illik. Nem csak azért, mert a kolozs
vári szobrot készítette, hanoin mert a király ki
tüntette. A kitüntetéséért jobban hevülnek a férfi
keblek vagy mollek. De örüljünk azért mindannyian 
ennek. A kitüntetésben no csak Fadrusz .Jánost, a 
jeles szobrászt lássuk, de a képzőművészetek 
egyik ágának komoly, úttörő és hazafias ihlettől

. lelt olöharózosát is. A kolozsvári ünnepek nagyon 
távol vannak tőlünk s tahin ennek tulajdoniiható 
az is. hogy az érdeklődés irányában a nullára 
redukálódik. — Hiába, önző város ez a Buda
pest ! Csak olt lelkesül, csak ott ünnepel, amely 

' ünnepély nála történik. A nemzőit ünneppé omolt 
kolozsvári Mátyás szobor felállítása megvolt anél
kül is, bár a pártpolitikai tüntetések igen hátrá
nyára voltak. — Népgyiilósünk is volt 12-én 
vasárnap. A hatalmas plakátokra összo is gyűlt 
vagy 400 ember. De hát azért népek ők is, vagy 
mi! Kimondták tehát a nép, az egész város né
pének nevében határozatukat. Múlandó itt minden. 
Vázsonyi is, — hogy igazi budapesti magyarság
gal szóljak, - 1'járja magát. Miként a jó Makkay 
bácsi is jó ideig újdonság volt rövid nadrágjával 
egy darabig, Vázsonyi is tetszett az ö spocziális 
demokrata elveivel. Hogy az ö népazorüségo 
csakugyan a végét járja, annak legjobb bizonyí
téka a font említett népgyülés. Vázsonyi novéro 
ezelőtt ezrek gyűlt k egybe.

Premierünk is volt a Népszínházban szom
baton, Casanova a czime, Faragó Jenő a híres 
operetliró, u Katalin szerzője irta nagyon sze
rencsésen és Barna Izsó zenésitetto meg nagyon 
remekii'. Ritkán látunk ennél jobb operottet szín
házaink akármelyikében a csaknem bizonyos, 
hogy nemsokára ez is, mikép Katalin, szerencsés 
külföldi körútra indul. Ami az operettekben nagy 
ritkaság számba megy, van meséje és nem szű
kölködik a költői jelenetekben sem. A darabot 
előjáték vezeti bo. Ez a pokolban történik, hol 

1 Luczifer a híres nőcsábitó Casanova Jakab fogad
tatására készül. A nők, köztük Luczifer feleségo 
is türelmetlenül várják, hódításra készon. Általá
nos a meglepetés, mert a várt deli ifjú helyett, 
az összetört agg Casanova lép be, mindenki hát, 
tnl fordul. Luczifer meglepetten kérdi. Hogyan
ön gróf Casanova Jakab, a híres nőcsábitó ? — 
Nem, — válaszol amaz — én Casanova Jakab 
vagyok, a zárda szegény orgonistája. Casanova 
tagad, bár összes áldozatai körülötte tánczolnak, 
egyre hangoztatja, nem ismorem ! Luczifernok uj 
ötlete támad, hogy magának megszerezze öt, a

r Á R C Z A.

Margithoz.

Itt hagytál, elmentél szerelmes pároddal 
Kísérjen az Isten ezer áldásává ! 
így szállt fel imája az édes szüléknek, 
Nokonok, barátok szerető szivének.

Boldog kis fészketek vihar fel ne dúlja, 
Nagtsugaras legyen az éltetek utjai
Ha felétek nézünk, ne láthassunk mást olt, 
Csak örök szerelmet, örök boldogságot!

Lázár Ferike.

górt ide I

Ajánlva korkor Irma k. a. . nagyságának.

Bort ide, bort bűzzatok '
Fiuk, dalt zengjen ajkatok, 
Ragjuk el tőlünk a mi faj, — 
Mulassunk, mint egy kiskirály I

Bori ide, bort hozzatok!
Feledjük el a bánatot,
Mert n bánat n szívnek fáj, — 
Mulassunk, mint egy kiskirály I

Bort ide, bárt hozzatok '.
Sóhajt ne küldjön ajkatok, 
Mert a sóhaj a szívnek fáj, — 
Mulassunk, mint egy kis király!

Bort ide, bort hozzatok ! 
Szemünk no ontson harmatot.
Mell hisz.’ a küny n szívnek fúj, — 
Vigadjunk,, mint egy kis király !

Bort ide, bort hozzatok I 
Szilaj dúlt zengjen ajkatok! 
Feledjünk mindont, ami fáj, — 
Csendüljön össze a pohár.'

Lakatos Károly.

Gépcgcfetn-
lépegetem az akdcza levelet, 
Kérdezgetem: vagy nem szeret ?
Földre hullnak a letépe.t levelek, 
Aa utolsó azt jelenti — nem szeret.
Nem hiszek én az akácza levélnek,
Inkább hiszek szűke bgény te néked, 
Ha az a száj azt mondaná szerellek 
Nagyobb öröm nem jutna tán senkinek.

JF . . . S*  ....

Anyja lánya.
Öreg ember vagyok. Én inár leszámoltam

1 ez óléitól — Így kezdé bőszedét uz agg. Leánya 
olt ült ágya mollolt s ügyelőmmel kísértő minden 
mozdulatát.

— Kívántad és én elmondom úgy, a mint 
történt. Megvallom uz igazul. Nem teszek hozzá 
semmit el som veszek belőle .... miért is 
tenném ....

Végig similá homlokát közével, azlán kis 
gondolkozás után folytatta:

— Szegény emberek voltunk, földhözragadt 
szegényok. Két közünkéi kerestük inog a min
dennapi kenyeret, s bizony nagyon sokszor meg
sózták azt ver j'ékcsoppjeink .... De mi azért 
nem zúgolódtunk Isten ellen.

Szerettük egymást, vagy legutóbb azt hitlük, 
boldogok voltunk, u mint szegény emberek bol
dogok lehetnek.

Anyád szép volt, nagyon szép fiatul korában 
| s nekem ö volt egyedüli vigasztalom. . . .

Most egyszerre elkomorult az agg és zokogni 
kezdőit; szemeiből könnyek gördültek alá.

— Egyszer künn voltam a mezőn, anyád 
otthon maradt.

Fáradtan, kimerültén tértem haza napnyug
takor s ekkor .... ekkor . .

A zokogás erét vett rajta s elfojtá szavait. 
I Kis idő múlva magához tért és folytatta.

— A kis szobát üresen találtam. Minden 
l ajtó tárva nyitva volt. Feleségem nem volt otthon. 

Később tudtam meg, hogy hová ment. Késön 
volt minden. Elcsábította öt a pénz, a csengő 
aranyak. Itt hagyta szegény lakását, alacsony 

j sorsából folomelkedett magasabbra . . . magasra, 
I hogy annál nagyobb legyen -— a bukása. Eluta- 
j zott külföldre a földes úrral.

A szegény embort elragadta az indulat, gör- 
| esősen szorította, uz ökléit. A leány figyelőmmel 

kísértő imádén-lettét s non. mert szólni ... ki 
tudja m . . .."Az agg ismét visszatért nyu-

1 gödi állapotába. Halkan nyugodtan kezdé ismét:
— Aztán > dili maradtam, teljesen egye

li.: Aki . lett igazán kosorü az a kenyér, 
j a melyre izzadtságom cseppjei hullottak. Szomorú 
i lett ez uz élőt: komorak sötétek napjaim. Jöttek 
! porozok, mikor zokogásban törtem ki s kínomban 

a hajamat téptem, míg máskor reményem is el
veszett .... Azt hittem, legjobb nekem a föld 
alatt. Ott nem lesznek emlékeim; nem kell küz
denem s a bánat sem kisér el oda senkit. Ekkor 
voltam igazán szegény ....

— Még egyszor láttam öt. — O.t ültem 
künn a ház elölt a padom Este volt. A nap le
ment és én pihenni tértem. Egyszer csuk meg- 
zörrent a ház mellett a bokor. Ilirtelon arra 
néztain. Egy koldusasszonyl láttáin közeledni. 
Teste rongyokba volt burkolva, tagjai oly véznák, 
soványok voltak; nrcza halvány, beesett, karján 
egy csecsomőt tartott s szorongatta kiii-zoll keb
léhez .... Én feléje közeledtem, aztán ... a
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l.a'ar.dj..irúl  leveli k...< n utegnifokat inut.'tji be. 
Itt kivetkezik a darab . Casanova, do ú tagadj t. 
cgyik’O sont í-mlóksziiegre nitdöit az el en'u ló 
zsidó IcAiiyt IJ.rt látja, akkor f lsiko't. S Lnezifor | 
ü.üiiintel ki ülj t: (.ii.inova entékszvl mór? . . . i

Gazdáink s a kiállítások.
Ez Őszön kél nagy diadalt aratóit a magyar 

gizdaközönség, olyan diadalok .t, melyüknek ked
vező hatása ölön lá'.hatóhig hosszú ‘dőli keresztül 
érezhető le«/, ami szerfelett ö. vemieles p •rspok- 
tiva. Anyagi és erkölcsi diadalt ar.ittunk az idén.

Az’anyagi diadal; a jó termés, Egy évtized 
óla nem halaita meg i yen busásán a magyar föld 
azt a munkát, amelyet á doz .lt a fildmivelő s 
úgy mennyiség, mint minőség dolgában el ő 
jangti f r< ! i énv. kki i állunk szemben. Igaz, van
m.k egy s ' -’c'l.ik, ahol kedvezőtlen időjárási vi
szonyok i.naiási folytan nem volt elsőrangú ara- • 
t.Vi erű! t í ny, d • <‘Á k a vid k-k hála Istennek l 
kivételek, de itt is közép s eredményt filúrüt . 
elérni, rossz k-in.es sehol az országban a gazda- ' 
ság semmiféle agában nem volt.

Eói'í eg>' me/y /..mini milyen kedvező 
hálássá! van • a -’7 termés rz ország min- ' 
den viszonyául A z-ellúrlöl a bankdirektorig. , 
falusi s uszlertó| a írosig és ftdöpéuztárnoklg 
mindenki közvetlenül, a maga olőnyero élvezi a 
jó térié-- ered nényél. E'ső sorban természetesen 
u gazda és l'őldbi; ic'ois Közönség érzi meg a 
kedv,• h . i'.-l. !./• > kő.ed.Eg mely annyi e-z- 
tendőn \e/r.-z.űl s.my rgoil uz általános g tzdasági 
depre . ó és u gyenge termések nyomása alatt. 
‘ ' ■ . 11 . • .« -o ct-
látás ' k ’»..i. )/.das.t'k s a depres-z ó folytán egy- I 
más ■ ...;i hangzm*.  1. a k-i<.• kedelem és az ipar I 

a | 1 sz , * ny nem
bold-.m ráiu.ik a k i-' ket' l' es iparos te n. Ez i 
a jó eszi- •. i-» nzmb.m varázsütéssé', eloszlású a 
komor l).-ingu!a!o’<at, máris észlelhető, hogy ólén- | 
ktbb a n.'gó- a k-.'gazdaság imádén ágában. I 

11”is:.i;dök nem panaszkodnak már oly i 
nagyon s a gazdák reménységtől eltelve lékin'e- i 
nck ismét a jövőbe.

ö ömnnl számolunk be tehát a magyar 
gazdák anyagi diadaláról

Nem kisebb örömei okoz az erkölcsi dia al, 
mc’jot az címűit belekben arutoll a magyar gaz
da közöm ég. Egur.i.s i.lan barom pompásán ren
dezeti gazdasági kiállítás nyílt meg: a verseczi, 
a lovriui és u pozsonyi. E kiállításukon, különösen 
a p ;..'Oayin, fényes tanujclél ad'a a magyar föld 
: ; .k és gáz ló.,-, gumik, Igen csudálatos, hogy
ez a sok g.t .J-uagi válságokon keresztül ment 
magyar vidék ilye.*  tanulságos ős lurlulmas kiállí
tásukul Ilid li pf> ;.i' á Hl.

A k<ái.hasuk 1 izonyi'.ják, hogy korántsem 
sii'yedl í .... .. a mondás, hogy Magyarország 
fn... i,. ...» t,.zig. Igenis f i.dmive ö ország és a

keblére borultam. Mit is lehettem volna mást? 
Em '.em volna öl az ajtótól? Megvetettem volna? 
II; z ol;.<i gye-go v.’lt. Bocsánatot kért; megbo 
csá'olk.m u . ' . Ep n jókor mert nemsokára
in. halt. — Tiszt. !d emlői éi. Anyád volt. Ez volt 
szomorú története. E izei l irtóztam neked.

M n egy mcevigaszlalódva nézett leányára 
ö.eg ; íc: •: ! (/.djtt, a sok beszéd clgyön- 

g;b‘ile. M I 1 ’. ’<■ * a leányra p Bantuit.
— Miért sírsz ?
— N ;r yon f j atyám !

N? írj. Anyád vo.i: elcsábított a pénz . .
— Ayám!
Az ;u.’g megrág dta a leány kezét. Szemébe 

nézett.
— Tud >d-e mit d Kell tartózkodnod ? Anyád

nak sor át el no feledd soha. . .
N un atyám . . .

— A gazdag urfiaktól távol tartod magad. ; 
Ők pénzt adnak csak neked, de tőled elraboljak I 
uzt a kinmet, mit pénzért visszaváltanod nem 1 
lehel, elrabolják u bee illetődet.

A., agg gyengülni kezdett, feje egészen le
hanyatlott párnáira.

— Egy ifjút láttam sétálni erre, mindennap I 
erre jő. u .zdag ember fia, ne hig\j neki.

Arámi ukogásban tört ki a leány... 
Igen, c-uk nevezz atyádnak! Én nevelte*

• k ici. én tartói.; kik karjaim közöli kis korodban. 
Nevezz Atyádnak!

r.ih u,'attak. Az agg, homlokán vorejlék csep
pek gyöngyözlek; remegett. Erőlködve (jlő ki 
bzavait.

— A gazdagoknak ne higyj . . . Inkább 
kuld.ist S/.irc;-, mint gazdagot’. I (áld a pénzt...

Még sokat akart mond mi. ErölkÖd'ii látszott: 
u szó elhull ajkain: szemei elhomályosullak.

A leány heves zokogásban lóri ki.- térdre 
borult nz agg agya mellett. Kezűit összetetté s 
csdekeivo neztll az aggra. . .

I\ -o atyáin, ki lehel róla, ha szóróiéin ! ? 
Au . w már m in hallotta szavait . . .

luduj I .. : ’ a mindtnhalóho .
A !• dny ud imrudl úc- .útiul és sirl, síri, | 

keservesen. K'38

ki nem így fogja fel a magyar közgazdasági po'.i- 

ti ál az végz tűs hibába pmIc. )
S örömmel kom. utáljuk, hogy e kiállítások 

bizonyságát s olgáliatt.ik annak is, hogy mennyire 
halad: a m igyr g izdakőzöns -g a mód■ rn föld- 
mivclés r éberségének elsajátításéban. 1 örmé
nyeink jobb miiiőaégüek mint voltak hajdanában 
és a termelt mennyiség-k összo sem hasonlítha
tok a inn’takkul Van vid «k, van birlo-, ahol most 
ugyanolyan nagyságú területen 5(0 és még több 
százalékkal többet íora eln-k, mint busz bármim z 
eszteud > élőit. S igaz. i. >. y a sHhs glet is meg
növekedőit azóta, mégis bizonysága ez a haladás 
an-’iik, hogy a magyar fö d t rmőcépcsségo lépő t 
tud t irtani a szükséglet emelkedésével.

S örvend-l‘«, hogy e kiállításokon hatalma- 
s.-n meg is nyi átkozod a magyar gazdák ö érzete. 
A kongresszuson s a kial.ita.-o.i lészt vett kor
mát.yférfiak egytől egyig erélyesen hangoztatták, 
hogy a gizda a g r’ncze a magyar társadalom
n.tk és a közgazdaságnak.

l*y  is van. másként nem íj lehet. Es ha a 
gazdaközönség levonja a konzekvencziákat az 
anyagi és erkölcsi di'dalból, melyben ezen az 
ö-z^n része volt és h i óvakodik ti túlkapásoktól 
s tartózkodik a túlzóktól, akik a más gazdasági 
ágak (Ilon törnek, rövid időn belül jóét és meg
elégedettség fog honolni ez országban. S m g- 
szür.nok, különleges intézkedések nélkül is a ma 
gyár föld mizériái, e’.söiorbm a kívánd'rl.is. Mert 
ha meg tud élni idehaza a magyar ember, akkor 
itthon marad.

Egy dolgot azonban fájdalommal kdeit nél
külöznünk e kiállításokon s ezt. kénytelenek va
gyunk itt konstatálni. 7/of maradtuk arról a vu 
vánnepy nk s l.ii önösen szőkébb körű hazánk: 
a mi j'trdsunk (jazdái? Vagy nekik talán fölös
leges dolog a tanulás a tapasztalatok gyűjtése, 
hogy nemcsa1', hogy részt nem voltuk azokban, 
do még csak meg som látogatták.

E'. a közöny nálunk a fő hiba és eredendő, 
örökös oka minden hajónk I

A méhes források.
Lapunk múlt vasárnapi számában tá- 

jékoztat'tuk olvasóinkat arró1, hopy a fej
lesztési Egyesület közbenjárására dr. Szon- 
tafh Tamás országos fűgeologus megtekin
tene a méh’s forrásokat s úgy ezeknek 
vizböségéröl, mint pedig a vi’• m'nőségéröl 
is igen kedvezően-nyilatkozott. Múlt szom
baton ismét itt járt a főgeologus Farkas 
Kálmán műszaki tanácsossal, a földmivelés- 
iigvi minisztérium közegészségi mérnöki 
hivatalának főnökével s újból beható vizs
gálat alá vették a forrásokat. A kél szak
férfiú a Rákos-patak folyását egész a Gizella 
fürdőig s a gépház területén lévő kutakat 
is megvizsgálta; véleményük a következő. 
A források egyike, melyből a Rákos ered 
jóval több v zet szolgáltat, mint a másik, 
mely a közbirtokosság által létesített kis 

tavat táplálja.
A források vízszolgáltató képességét 

aránylag csekély költséggel lelemtsen fo
kozni lehelne; az egyik forrás jel illeg 
ininb gy 1000 hektoliter, a másik pedig 
800 hektólitert ad 21 óra ala't- A galériák 
beépítésével annyi vizel lehetne a források
ból nyerni, hogy azokból a község ivóvíz 
szükségletele fedezhető volna , fürdő czél- 
jaira bármelyik forrásvize egymagában is 
elegendő volna.

Farkas Kálmán műszaki tanácsos vé
leménye szerint, a galériák beépítése s a 
víznek csővezetéken át a községbe való szál
lítását 30,000 korona költséget igényelne ; 
ezzel az aránylag csekély investálióval Gö
döllő oiv nagyszerű vízvezetékhez jutna, 
melyei kevés község rendelkezik.

Mielőtt a kél szakférliu Írásbeli véle
ményt adna a forrásokról, — előbb 3 
próba fúrást tesznek a méhes táján 
s ennek alapján pontos s.ámadásókat 
fognak a fejlesztési ogyesület rendel
kezésére bocsájtani,

Úgy dr. Szonlágh Tamás, mint Far
kas Kálmán műszaki tanácsos is hangsu 
lyozta, hogy a méhes erdőnek tervbe vett 
kiirtása káros hatással lesz nemcsak a forrá
sokra, hanem a 1 özbirtokosság legelőjére 
is, mely utóbbi az erdő kivágása után tel
jesül hasznavehetetlenné fog válni.

Már lapunk múlt vasárnapi számában 
is említést teltünk erről a körülményről 
s most ismételt' u felhívjuk arra a közbir

tokosság figyelmét, hogy lm ; idejében lé
péseket tehessen az erdő kiirtás megaka
dályozására, amiben a fejlesztési Egyesület 
mely a közbirtokosság érdekeit is szolgálj >, 
bizonyára készséggel fogji támogatni,

HÍRE Í<T
Udvari hírek Li p ó l bajor h ?rczeg f. hó 

1 Rán dólbo Göd iliőröl Nagyinpulcsánybu utazott. 
IV. Ee rdi nan ti föherczeg, loscann nagybot- 
ezoge szerdán, e h'i 15 ón elutazott Gödöllőről,

Az udvar Gödöllőn ö fvh.ó/e jövetelét nem 
csak Gödöt ö. hanem az egész ország nehezen 
várja ez őszön s tekintettel arra, hogy már leg
alább három terminusa volt az udvar ideé.-kezé- 
sének, nem tartjuk lehetetlennek — s ezt jó 
forrásból nyert értesülésünk is megerősíti, — 
hogy az újabb — november 4-iki terminust is 
Inába várjuk. A hűvös őszi idő nem alkalmas már 
öreg királyunknak a vadászaira s így azt hisszük, 
hogy az idén már nőm fog el jö .ni Ö felsége 
hozzánk Gödöllőre.

Kinevezés E u k á c s y István szabadkai 
törvényszéki jegyző a gödöllői ki'1, járásbírósághoz 

' aljárásbiróvá neveztetett ki.
A gödöllői fürdő A közönséget bizonyára 

; órdskelhi fogja, hogy eme Gödöllő fejlődésére 
I nézve rendaivül fontos ügy milyen stádiumban 
I van ? A kiküldött bizolts-g, miután a legfontosabb 
i kérdés, vagyis n viz-szerzé.- módja ti.-z'.ázvu van, 
I egy fürdő spéci 'bs'ához fordu't részletes tervek 
i és költségvetések kidolgozása czéljából, és egyben 
j a szá'lodinak megópitém és berendezésével járó 

költ'égtkrc nézve :s megbízható adatokat fog bc- 
szerezm. Amin: ezen i.d ’.'.ck rendelkezésre állanak, 
a szükobb l-Öiíi b zotts.ig mhmtést tesz a fürdő 
érdekeltség “'nökvmek, aki gyűlést hív egybe, mely 

1 a részvény'Ai- t^á.: meg’tlMkbáss fölólt fog dönteni.
A fejlesztési és szepitési egyesület alap- 

j szabályait a belügyminiszter c IA 4-én 106781 sz. 
| alatt jóváhagyta Az ogy.'iütci o h') 1'1 én, vasár

nap d. u. 3 ór-.'.or n fröz:%há/An rendkívüli köz- 
gvüé-t tart, mdynekiiíárgysorozala a kővetkező • 

i a jóváhagyott alapszabályok bemutatása; titkári 
I jelentés; uldnök, jegyző, két számvizigáló, egy 
i választmányi s egy p » tag választása ; inditványok. 
i Az egyesüld elnöksége ez utón is kéri a tagokat, 

hogy a közgyűlésen minél nagy-bb számmal meg
jelenni szíveskedjenek.

Pest vármegyo közgyűlése. Test vármegye 
törvényhatósági bizottsága i. hó 13 án és 11-én 
délelőtt tartotta meg évnegyedes közgyűlését Bp- 
niczky Ferencz főispán elnöklésével. As ahspán 
jelentése fölemiiti, hogy a kimsíenlmiklós-duna- 
palaji helyiérdekű vasutat legközelebb átadják a 
forgalomnak. A mogyo Allalegészségi állapota a 
legutolsó negyedben igen kedvezőtlen volt s kü
lönösen a sertésvész nagy veszteséget okozott a 
gazdáknak. Beszámol a jelentés a gabona- és 
szőlőtermelésről is. Jelentése végén indítványozta 
az ; lispán hogy a közg'.ü ós a MályA.-nnnep al
kalmából üdvözölje Kolozsvár városát. Azután a 
tör/ényhatóságok álira’ainak tárgyalása követke
zett. A legérdekesebb volt ezek között Pozsony 
vármegye átirata a nem mliségi törvény módosítási 
d ligában. Pest varmegye közgyűlése Fazekas Ágost 
főjegyző indítványára kimondotta, hogy ismerve a 
gonosz izgatók átkos munkáját, nem is lehet más 
állásponton, mint azon, hogy a hil á-’, hiányos, 
kibúvókra utal nyit ’ nemzetiségi törvény módosí
tani kell és ezt a módosítási mindon másra való 
tekintet nélkül magyar nemzeti szellemben kel! 
kérésziül vinni. Az áthalok elintézése után 
Krasznay Ferencz követelte, hogy a mogyo alsó 
vidékeinek utait fokozottabb gondozásban része
sítsék, mire az alispán kije'entdlo, hogy erre 
gondja lesz. Nagyobb vitát kellett a vadkerti jegyző 
összeférhetetlenségi ügye. A vadkerti jegyző 
ugyanis az ottani takarékpénztárnál könyvelői 
állást vállalt, a mit Csávolszky József czimzeles 
püspök kifogásolt, Gajári Géza nem Úrija összo- 
férheletlennek a két állást s a közgyűlés több
sége is Gajári fölfogása mellett döntött. Másnap 
e hó 14-én folyiattatott a közgyűlés. Elintézték az 
egyes községek számadási és köllségelöirányzati 
ügyeit s megalakították a jövő évi sorozó bizott
ságokat. Az es űdtbiru3< {ri biralmi férfiúkul ugyan
azokat választották, akik ezt a tisztül tavaly töl- 

i lölték be. E??.el a közgyűlés véget ért.
Halálozás Dr. G I a u b e r Soma e hónap 

1 kilcnczüdikón ncgyvon esztendős korában Gödöl- 
i lön elhunyt. — Surkady Kálmán S ár
kád y Stefimia az ismert művésznő — ki jelen
leg gödöllői lakos — teslvérje elhunyt Bposten.

Egyasüloti élet. A gödöllői polgári kör vá- 
laszlmánya o hó 12 én d. u 5 órakor látogatott 
ülést tartott, melyen elhatároztat üt, hogy a kör 
a lé i hónapokban tartandó felolvasásokat meg 
fogja kezdeni. Az első felolvasás f. hó 26 án eslo 
7 órakor fog mog'ar'atni n kör helységében, 
mikor is M a g y a r K izmér kir. tanfelügyelő és 
N i c k Ede kir. tanácsos jószág igazgató fognak 
felolvasni napi rend- n levő gazdasági éa társa- 

! dalmi kérdések öl. Magyar Kázmér ur felolvasását 
! vetített kepdik'1 ■ illustiáliu. -— I fulolvasá-

k%25c5%2591.ed.Eg
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sokon — melyekre az érdeklődőket oz u'on is 
meghívja az elnök reg a t..g„k CMiláJj.iikkal 
fognak mopjele mi. de nz .... vendégei u s/'ivesen 
láttatnak Elhatarozlutotl tovább.) november 15 ón 
egy rendkívüli közgyűlés össze hívási mclv n >.z 
időközben mogiiriill tisztségek lesznek belöi'vo s 
a kör egy éves b ■■nálam fog mogimnep >:icl„i Á 
kör ág ilis vwolfisége halottak a h m/d
szobrot testit etileg lojjt megkoszorúzni « ebien 
Telkéri a tagokat ró-.-.v. leire b arra liogval o 
szőrű költségeihez — mely gyűjtés i,tj,á„ f,>„ f,. 
deztetni — tetszés szerint járuljanak hozzá" bt 
megemlítjük, hogy Sark Mór ttr u kör limai ré 
széro ingyones kereskedelmi szaklunfolvamot tart 
melyet csütörtökön kezdett meg. ' '

Házasság. Haji l’utny József október 15-én 
tartotta esküvőtől líd.-án szirmai és szirmal-.esse- 
nyöi Szirmny Annával, rzirmai és szir.nal.essenyöi 
Szirmay Pál és néhai nej., aszódi és podmuini 
Podtnanmzky .1 rmo bárónő leányával. A boldog 
pár rokonság revén isim rös j.irásimkba.t és külö
nösen Aszódott nagy népszerűségnek örvend.

Kinevezés. A belügyminisztérium vezoté-ével 
megbízott miniszterelnök T.lefánty Béla közsé n 
jegyzőt a gödöllői anyakönyvi kerületbe a'nya- 
könyvvezolö helyettessé nevezte ki.

Wiener Motie. A most megjelent okt, 15 iki 
száma a téli divatot tartalmazza, do gondoskodik 
társasági és gyász ruhákról is, s minthogy az. őszi 
divat még nőm vosztetto el aktualitását, hoz erre 
is egy pár szép uj dolgot. Mindenben a c in és > 
■czélszorüség mellett olcsóságra is törekszik. Tar- i 
talinaz továbbá, — a füzet nehány legújabb divitu 
uriruhát, néhány modern kézimunkát s irodalmi 
részében érdekes és tanu'ságos szalonképes köz
leményeket. Ulöü-etni lehet minden postahivatal- ■ 
nál s a kiadóhivatalban (dics VI. negyedévenkint I 
3 koronáért

Beniczky Lajos alispán jubih urna. Kemény 
Kálmán tiszteletbeli főjegyző e hó 13 án délután ! 
értekezletre hívta össze a vármegye tisztviselőit : 
és a közgyűlésre összejött törvényhatósági bizott
sági tagjait abból a őzéiből, hogy megállapítsák a 1 
Beniczky Lajos huszonötévé*  szolgálati jubileu.má- ' 
nak ünnepi programmját, elhatározták, hogy uz ' 
ünnepet 1ÖÜ3. január hónapjául cső évnegyedes ' 
rendes közgyűléskor tartják meg. A részletek meg
állapítására szii ebbkörü bizottságot küldöttek ki.

Különös jogeset. Furcsa p?rbon ki II legkö
zelebb a bíróságnak döntenie. S. kisasszony, ki a 
színi pálya kezdetén áll, éppen oly tehetséges 
színésznő, mint aminő szegény a gyakorlati ta
pasztalatokban. Ezért szívesen fogadta egy vidéki 
társa meghívását és E.-ra szegődött B. színigaz
gató társuhiIához. Művészi körökben cl volt ter
jedve a dircctorról, hogy egy egész hónap bevé
teleit összeszedi, zsebrevá^ja ói a „gázsi14 fizetés 
napján hidegvérrel jelenti: .nincs pénz, pakkol- 
iiunk kell 1“ így történt ez F.-on is, azonban, hogy 
a személyes mentegetőzést elkerülje, az igazgató 
iir ez alkalommal kivételesen titokban eltűnt a 
városból. 8. kisasszony igy nemcsak a szerződő
sét vesztette el, hane n oly kínos helyzetbe jutott, 
hogy kartársai szed’ék össze részére azt a pár 
koronát, melynek segélyével hazautazhatott any
jához. Minő meglepetésben részesült azonban, 
midőn a vasúti kocsiban hütelen gazdájával talál
kozott! Heves szemrehányás, ingerült szóváltás 
követte e találkozás*,  mig végre az gaz ’a’.ót 
mégis meghatotta a fiatal, tehetséges müvé znő 
erélyes fellépése cs czinikus szavakkal < gy papir- 
szelelet nyújtott át a kisasszonynak. „Fogadja tő
lem egész vagyonomat! Egy fel osztálysorsjáték. 
Talán szerencséje lesz és nyer valamit!“ — E 
napokban a művésznő Budapestro érk*  zott és fel
kereste Török A. és T s a bankházát, Teréz- 
körut 4ö. alatt, hogy megtudja, váljon a czógnél 
vásárolt sorsjegy nyert-e? A ezég örömmel jelen
tette, hogy a sorsjegy nagy főnyereményt nyert. 
Közben R. igazgató megtudta a kisasszonytól, 
hogy az ajándéksorsjegy nyert és most visszakö
veteli azt az összeget, mely a fizetésen felül meg
maradt. Miivé zkörökben feszült kíváncsisággal 
várják a per kimeneteléi.

Állat az enibérben. Ismét oly dologról kel 
jelentést tennünk, mely megbotránkoztatja a jobb 
érzésű ombort. Szlankó Erzsébet egy szorenc .ét
ien 1'1 éves gyenge elméjű h ányt ejtott áldozatul 
Czinkotún kei állati legény Nagy Mihály és Val
lont János czinkolai legények. Egy magános holyre 
csalták a mull hót hétfőjén a szegény hülye 
leányt és védollon helyzetével ott gyalázatosán 
Visszaéltek. Á leány azóta súlyos botegon fekszik. 
Az eset felj« lentetell a postvidéki ügyészségnél.

Orvosi körökben, már rég ismert lény, hogy 
n Feroncz Jozatf koserüviz valuinenyi hasonló 
vizet, tartós haslmjt) hatá-n és említésre méltó 
kel'emes izénél fogva, már kis adagban is tete 
mesén felülmúlja. Kérjünk határozottan Feroncz 
József keserű vizet.

Fényes képek közt egy egyszerű régi famet
szet gyarló vondain akad meg szemünk. Egy ma
gas homlok, erős :,zomöldők, vállra ondó hullámos 
haj. mély tekintetű szem tekint reánk: Tóliö'y 
Imre. Naplója, melyet Thorma Károly cs 'llia'y
Káhnán aduik i i, vallásos, szerény ifjúnak mulatják , 
halai korában, kit haziVának és vallásának bal- j 
sorsa visz a f. Ikmésre. nem nagyravágyón és | 
»y M ni gyermek hagyta el hildokló i

ASZÖD fis VIDÉKE

ízá-n " mt*-/''í'  “Romolt várában. Nem
• • >tt o.rógi r.itl.idból, csak 1572 bői való
tekínfó've ós0TCa6giilt’/c' °:y ,,ogy volt 112 ifJ" 
meidrzi „ ■ ",d''ez0ö ,,,|,ols'’’b’e, hogy öt kellőit

M zm ii \,,8zó y s huiez vezetésével, u mclvuek 
" TY10 '" ,tld"Zlil- ^ööletóí, nágytl- 
V ,'. ' .!n,tí ‘"‘••ál mondja el a Nairv Kó

I - \n.ág őriemet most megjelent 104. füzem. 

7'<<r.s.w«TAv,wfő : s*<ibó  U. Géza.

N YI L T T É R.*)
, , ,S2CI,encsétn a t. liöiönség 
luaoinásáira borai, hogtj 

ügyvédi irodámat
Pesti tileza 403. sz. 
házba) helyeztem át.
Hii-a/al<M őrá/,- poata

(a Plesznik fél

1902. V. 70112 számhoz. 1902. végh. 761, uz.
Árverési hirdetmény.

• . . Alulírott kiküldőit bírósági végrehajtó ezennel köz
hírre teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíróságnál 1802. évi 
■ V', . 4' í'-'V1 sz< '••gzéfiőv el c. arán I) á n I o I
gnd.dlői ügyvéd altul képviselt K e ropog k ozs é g 
.v. gi.-haitató részére S z a in e k 1) á v i d végrehajtási 
szenvedett ellen 500 és 515 kor. 60 fill. tőke követelés 
e- jár. < reieig olrendelt kielégítési végrehajtás folytán 

végrehajtást szenvedettnél lefoglalt 2502 kor -r.i becsült 
ItiyosHgokr.i. a fentidézett gödöllői kir. járásbinság fenti 
szama végzésévé! az árvetés elrendelt.-t vén, annak a Lövv 
-iprtt < kor. Kaufmann Jakab J10 kor. 15 fill Kőim AÍ- 

bert 31- kor. 30 fill. félő fog altatók követelése ereiéig 
is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedett lakásán K e re p es e n leendő 
megtartására határidőül t'.»02. évi október h ó 20. 
" Í'.I' V1" “ k, ,,.óll '» ’ « •> 3 órája tűzetik ki, mikor 
a bírómig lefoglalt szobabútorok, lovak, boltiberendezés 
sz.-e.-kavagó gép. répavagő. rozs, 2 drb ökör a egvébb 
ingó-agok a legtöbbet Ígérőn*  k készpénzfizetés mellűit, 
szükség esetén bensáron alul is el fognak adatni.

Eellilyatnak mindazok kik az elárverezendő Ingrt- 
tagok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki
elégítéshez tartanak jogot, a mennyiben részűkre fogla
lás k irobban esz.Koz.oltetett vo'na és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket 
az. árverés megkezdései# alólirottt kiküldöttnél vagy 
Írásban beadni, vagy p. dig szóval bejelenteni tartoznak.

A törv iiye- határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifűiige’ztését kővető naptól szamittatik.

Kelt Gödöllőn, 1902. évi szeptember ho 18. napján.
TríztyÁnszky Kálmán s. k. 

P- H.) _____kir. bírósági végrehajtó.

Irodai teendőkben 8 coi gyohotr- 
lattal bittó flialaleinbctr, tigyoédi 
irodában allialmasásf kettes.

1902. októbei 19.

&fado
egy kétcsövű /í r . ,‘ f i. vadász fenyv-r 

sau.u; - „ j ,bb ...... .Exl,ro»OT«
rifle golyós fiOO-as, — a bal eső 16-o< 
eahberil Cliokn rlfled fuvottak. kettős le- 
• ■•ktá’tli •■! 1 nézőkével (iraiiyz 500).
M.‘g alig használt, teljesén uj. — Beszer
zési áru 300 forint volt; jilenleglöO 

forintért eladó.
A fegyver megtekinthető Elcfánty Béla köz
ségi jegyzőnél Gödöllőn, Városmajor-u. 456.

w \s w kzxz*

Hirdetmény.
Post-Pilis-Solt-Kis Kun vármegye Túra köz

ség aiólirott ulöljárúságu közhírré leszí hopy a 
képviselő testületnek 2L T0 - „ h„wtt ós tör. 
véuyhatóságilag 31l>’)02. sz. a. j iv.il,a-y .u hatá
rozata alapján Túra községbon 29851 kor. 70 fill. 
költségei omolctcs kös.ségházmik épiieso rend lle
teti el.

A fent említett épilkozés kivitelének bizto
sítása ezéfjábói 1992 évi november ho 12-ik nap 
jónak d e. II órájára Túra községházának helyi
ségében tartandó zárt ajánlati vorsonvláravalás 
hirdettotik. '
A versenyezni óhajtók felhivatiiuk, hogy ti fentebbi 
építkezés végrehajtásénak elvállalására vonatkozó 
zárt ajánlataikat u kitűzött nap d. o. 11 órájáig 
Túra község elöljáróságához annyival is inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezet
tek figyelembe nem fognak vótemi.

Az ajánlatokhoz az általános feltételekben 
előirt és fent is számjelzott költség összeg 5 szá
zalékának megfelelő bánatpénz takarékpénztári 
könyvben vagy ovadékképos értékpapírokban csa
tolandó.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó mű
szaki művelőt és részletes feltételek Túra község 
elöljáróságánál a rendéi hivatalos órákban napon
kint megtekinthetők.

Költ Turn, 1902. október 14-én.

Pászkay látván s. k., Meleg István s. k, 
jegyző. (P. H.) bitó.

Eladó
villák és vasút köze- 
hold háztelek, fele 

beültetve .

Gödöllőn 
lében, 2 
szőlővel

Bővebb felvilágosítást ad
özV. geretzliy G erő né

Gödödön, Isnszoghi ut (saját ház).

Sde
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. -j-t 4-t

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
viaszgyertyák, 
a gyászkocsi 
akár vidékre

kisebb-nagyobb méretben Szemfödólek, virágok, szalagok, sirkoszoruk, 
Szobabebuztisok, ravathl-felállilás, a személyzet díszes egyenruhában, 
mellett fáklyával, — nyitott halotlaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, 

is, minden felszereléssel elfogadtatik.

BŐT*  Gyászjelentések I óra alatt elkészíttetnek. 23-52

Bt

Megfojt ez az átkozott 
köhögésI

]
Kiiliögfs, rckedlség cs clnjűlkásodás ellen gjíirs cs liizlcs Irilás'Hik 

ggsr mellpasztillái, 
az étvágyat nem rontják ás kitűnő izikk 

lioboza I kor. ón 2 korona. I'RIIIIÁDOBOZ 50 )-’Il.l.fJl 

Fö- És szótküldósi raktár :

N á d o r “ g y ó g y s z e r t á r
Budapest, VI, Vaczl-Urut 17. szám.

gyógyszertár

Gödöllő: Szentmlklóssy búin, 
j Alberti: 
* Aszód :

Langhof Gyula 
Sárkány Lar-tló.

ÉLJEN 1

E. r;nr mollpasztllla 

csakhamar meggyógyított.
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Tudomásul.
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al . : t.1 "or*11 .c !)<•..*.nily  .v tnnyls'gbon és let- 

Jul i ’yoáabban i.j/iató 6

J. OSZt, itt fiit sílblH k'öszt'H,

1. r>. Illírt a Pisti li!/xie.s--( hri/rx. 
valamint n lógj minőségű

száracser- ■ blikk' tűzifa.

Mvá'ó tiszte ettel

Bbimenil.ai yjanó
.’pii'-’tf.i keraskNii Gödöllőn.

Legjobb ttisíKo 
oz ecshendi endoben kopható, —= 
alulirctt szövetkezel Gödöllőre házhoz szállít

8
8
7
7
6

téi ói 2 iin:.s csorbasftbfát
. „ tülgyhasábfát
. . c lérdorongfát

. tftlgydurongfdt
,. selejtesfát

fuvaros n riklárban
köteles a vevőnek átadni, — erről 

Iványt visz a kincstári faraktárból'

frt
n
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20 kr.-ért

50
30
60

átvettA 
azámot 
igazol 

W Megrendelést levélben, vngy posta
utalványon kérünk és pontos szállításért 

szavatolunk.

fíolg'atnócsoi liitelssönofkezet.
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űCiváíó szerencse
TÖHÖK-nél.

Nagyon eokan szorsnosések lettek általunk «ee 
Kílcncz iQillió koronánál többet nyer
tek nálunk nagyrabecsült Vevőink.

Az egész világ lagesélyduaabl) sorsjátéka a mi 
kir. szab. OíZtálysoisjátekunk, mely nemsokára inból 
Izraelét vnszi.

110,000 sorsjegy 50,000
PtNZNYER'MÉNYNYEL sorioltatik ki, tehát oz összes 
sorsjegyek felo nyer u mellékelt sorsolási jegyzék ki
mutatása szerint.

5 hónap alatt összesen Tizennégy millió 459,000 
koronái, egv hatalma*  összeget sorsolnak ki. Az egész 
váila’at álionv f liigydd alatt áll.

betétjei
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•S'wS’SnöKiRFS’WrfFKWMe 
Alá’ Ájulás^Vtsr.k ós más 
Ilyen. i-lot-hÁirf.tinink! nn 
‘•zoiived. líóriMi hrossfirt 
arrrtl. Ingyenpy IVimoiitve 
kaplinlfí n hattyú qyógy- 
■zfirt.ír utján (Schwanon 
Apothoka Frankfurt r. M

Gödöllőn
Illés Ferencznél 

(l’esti-ntexa) 
egy jól berendezett 

kovácsműhely-hez 
való 

szerszám 
olcsó áron eladó.
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Az I -sö osztály 
a kővetkezők 
nyo'ctad (*' 8) 
negyed (*!<)  

/<■/ l'í)
rvi'sa ('.)

sorsjegyeket

eredeti torsjog)ölnek tervszciii

frt —.75 vagyis I 50 Zoroaa
h : 

I2.- .
„ .......... utúnvr'tM vagy n pr'as bd-iildíso

ellenében küldjük szét. ” ’

1.50
3 —
6 —

ol< n>'ben kiihlj-ik szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. 
..tcgrendv léseket kérünk azonnal, de legkésőbb

f. évi október hó 28 ig
b zslcmmal hozzánk küldeni.
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bankháza
p. (J p £ p p g yp ====—= 

Hazánk leimagyobb oszt, sorsjáték-üzlete 
Föánidárk osirtá'ytorEjáték osztályai 

»*öüzlet:  VI, Terózkörut 46 n
Fiókok: 1) V-tezi-körut 4. . g) J!luci,„,.llörllt n.

11) hasaló; kürut 54.

i'OÍÍOK A- Es TÁRSA bankháza 
cyü'i kúdoi. '• uszL kir- s'“b. osztdlysorsjáték 

.t,im„
>a >b.'li jra,7ui(i.,7td„„„v„/

(mclhkckm banfywMeu (bélyegekben) 1

B'xliipest. 

eredoli sorsjegyet

■I Ml (tiszti Íiil'lfiitlií.

a «

— _............... ..............................,

6«di>Mi Erz.ébof kö.yvny.a.da’

Most jelent meg <t II. sorozat! MUTALMA :
Arim . János munkái II. kötet,

n" r .' <!a bet'eMtfarf ellátta
Riedt Frigyet.

Kossuth Lajos munkáiból.
•5/';'' t‘« bevételeméi ellátta
Krmi.th h:i

Bt .h‘zk\ G>illa összes költe
ményéi, Sajtó alá rendelte ói beve- 

fón-odti Pál.
'Mull ti tiE<leszínmüveiI.köl.

'l'i't ' •> '' 'C' * W' "1 l,<,Ví'l'!,k‘,,se, ttl/dtfa

Yövt. n mrt y M ihály mu n kál II.
S í •. r. e8 yeteetetéeecl ellátta
l'UUltti P.ll.

Az öt kőiéiből álló első sorozat tartalma: 
Arany János munkái I.

Sajtó alu leniette Ibedl Frigyes.

Vörösmarty munkái I.
Sajtó alti rendet le Gyulai Pál.

Tompa Mihály munkál I.
Sajtó alá rendülte I.dvay Jóuef.

Gnray János munkál.
Sajtó aló rendelte Ferencit Zoltán. U

Csiky Gergely színmüvei. |
Sajt., alá rendelte Vadnai Károly fi

, ^WY^^^tkönnV>Mgkedé«bí^aphat^i


