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A nem okleveles gazda
tisztekhez.

Már nagy idő óta izgalomban tarlja a 
gazdatiszti köröket bizonyos törvényes in
tézkedés, a mely a legbizonytalanabb jövőbe 
taszítja azokat, akik csupán hosszas, rend
szerint igen hosszas gyakorlat alapján tet
ték magukat érdemes tagjaivá hivatásos 
testületüknek, de körülményeik nem enged
ték vagy nem követelték, hogy képességü
ket az o' levélre alapítsák Az ily gazda
tisztek a közel jövőben (1906. julius 1-étől) 
már állami, hatósági, községi, egyházi ala
pítványi, lii bizományi stb. birtokon, vala
mint rendszerint olyan nagyobb gazdasá
gokban se működhetnek, a melyeknek évi 
adója a 3000 K.-t meghaladja; és csak annyi 
tekintettel van a törvény a már működő 
ily gazdatisztekre, hogy ugyanazon birto
kon vagy ugyanazon birtokos állal alkal
mazhatók, de másutt és más által — nem. 
Tehát a legnagyobb sérelmet a jelzett kö
rök abban laíj.ik, ho..y a törvény a legri
degebb visszaható erővel ruháztatott fel s 
igy a kik jóhiszemüleg léptek e pályára s 
mily hosszú időt töltöttek is azon, l i van
nak szolgáltatva a sors bizonytalanságának, 
de még mostani alkalmazójuk szeszélyének 
is. A jelzett gazdatiszti körök tehát minden 
áron arra törekszenek, hogy sorsukat tör
vényes al pon javítsák és pedig egyrészt 
a törvény hézagait a provoká'nn tó minisz-
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Egy csokor története.
— Rajz. —

Irta: Némedy Imre.

Vidám fiuk, aranyos leányok, — mind meg 
anyi rózsa bimbói az élőinek, együtt voltak Ador
ján Elckék parkjába, u százados tölgynek lombjai 
alatt, — olt mulattuk, vigun gond nélkül.

A szép és kedves Szirmtiy Ilona ama tervei 
lépett fül, hogy „kössünk csokrot, mindegyik je
lenlevőnek jogúban All egy virágot adni, igy az 
összogyiilt virágból kötött csokrot eltcsszük a mai 
nap emlékére, és tiz év múlva mii.d.nki vissza 
kaphatja őzen a helyen a virágját.*

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott, a 
társaság mint a lepkehad röbbont szót, ki ki virág 
után látott. — A büszke Korady Malvin, o kla- 
sikus szobor, volt az első ki megjött. Egy gyö- 
nyöiü Marschall-Nilt halvány sárgás fölig nyílt ró
zsát hozott. A rózsa szárán egy kis papiros te
kercs, rajta o szó: „Én" — mennyi volt o szóban 
egész élolro vall önbizalom, vallomás és kihívás. 
— A második az örök mosolygó és kaczogó 
Agirdy Elina, izó vörös camóliávul, — a camé- 
lián egy kis papír: „Elina“. — A harmadik a 
Tóik Béla egy kis árvácskával, melyet oly komoly 
képpel nyújtott át a ház asszonyának . . . Szolid 
kék szemében egy esep ragyogott ... ón lega
lább láttam, . . . „ezt úgy is olt hagyta volna 
mindenki" mondó és a másik pillanatban már a 
csendes tavon billegett a csői iákon Elinávul.

Imagi Elma, egy gyönyörű kifejlett illatos 
szegfűt, Harmat Ida, egy égő sz-rolmel, Lantos 
Edo hortonsiát, Nomes Imre fuxiát, az isteni Szik
lás Malvin pehirgoniát, a komoly Hlrifay Elemór, 
fehér cameliá', az ón rózsám a kis C ipkai Rizsa 
égő tekintetét reám vetve nofolojtsol adott a cső

téri rendelet által akarj tk pótoltatni, a ma
guk súlyát és érdekeiket pedig egy sulis 
u'jin biztosítani. Mindinkább közeledik a 
kritikus határidő (1906. julius 1-je) innál 
n igyobb gondól ad a nem okleveles g izda- 
liszleknek a kétséges jövő. Nem c o a lé
hát, hogy lázas levékt nységet tapasztalunk 
az egész vonalon. Gyűlést gyii'és követelt, 
mig végre megalakult néhány héttel ezelőtt 
Budapesten a Gazdatisztek Országos Nyug
díj- és Álláselhelyező Egyesülete, melynek 
praktikus czéljat a nevében már benfog- 
laltatnak. Az egyesületnek a testületre ki
váló fontossággal biró ügyel vezetéséi oly 
kiváló egyének vállalták el, mint gróf Szá- 
páry Pál elnök, Szluha István országgyű
lési képviselő, dr. Horváth József kiváló 
gazda és Merza Márton, a >Magyar Gaz
dák Lapjá«-nak felelős szerkesztője és 
tulajdonosa az egyesület igazgatója n inő
ségében. Az egyesület vezetősége a nagy 
körültekintéss -1 készült s a t zaklársak min
den jogos érdekére kit írjeszkedő alapsza
bályokat megerő-ités végett a belügymi- 
;.iszleiiumh>z mát 1.. terjesztette s mosta 
legnagyobb szorgalommal az igazgatási elő- 
inlézkedésekkel van elfoglalva. Mindent el
követ, hogy 6000 müveit magyar családot 
megmenthessen a sötét so:s bizonytalan
ságától, sőt tán n'gyón is valószínű mos- 
tohaságától. De a vezt tőség nem bir el 
emberfölölti munkát, csak akkor lesz teljes 
sikere törekvéseinek, ha minden veszede
lemben forgó gazdatiszt nemcsak jajve-

korbn, idilli Jenő egy galyacska borostyánt. Sze
gedi írón halvány kók viol.it, a házi kisasszony, 
az aranyhoju Agorján EmmAcska kók folyondárt, 
fivére Elek (holtaié ta, nem tudóin.) egy esipko 
rózsát, Vashegyi Zoltán a káplán egy szál rozma
ringot, (ki is neveltük érte) hozlak, mig Horváth 
Gyula pálma lévőiét. Kozma Ákos szinte.

A házi asszony már szépen rendezte a csok
rot, midőn a tá siság lelke büszkesége, az örök 
vidámság jelképe, a félország legszebb leánya 
Kajáry Irén is e.őkorült és egy cziprus ágacskát 
nyújtott át a megijedt házi asszonynak. „Nőm ta
láltál mást?" kérdé tőle.

— Édes, aranyos néni, tiz év múlva mist 
nem adhattok nekem I

Elnémultunk . . . Hangos kacznj és a meg
jegyzések özöne megszűnt: lom jó a cziprus ág
gal játszani.

Tiz év . . . Mily rövid idő a boldognak, — 
és mily hosszú idő a boldogtalannak.

Az élőt keserves küzdelmo engem, ki n 
csokrot, itt tarlo.n u kozembon, ugyancsak meg
viselt élelem ezen tiz eve, az olympu-.i motor ói 
pisipusi rab vállalója között vél ozolt: — majd 
felemelt, majd lelíport, — végül mint a paprika 
Jancsi bábuját; — rongyosan meglépve félre do 
bolt. — A csokor száráz hervadt virágai ti ke
zemben vannak, a kedves házi asszony ki uzt 
kötötte régen pihen a sir hantok alatt, — egy le
vélkéje rcátn bízta, — nos tehát menjünk talál
kozóra.

Rideg, barátságtalan szobám ajtaján kopog
tatnak . . .

— Ugyan ki kireshot engem? kérdóm n li
gámban. — Szabad. Egy megtört halvAnv alak, 
— tirczin a fájdalom, szenvedés nyom i, testén 
ütött kopott ruha elárulják a nyjmn- történetéi; 
de szemében még egy kiolthn'nilan fény tagyt g. ..

— Igen le vagy, ti szép biiszko Korady 
Malvin ; egymásra néztünk, hosszan, némán, — s 

székel, hanem fi is veszi a maga részét 
a n.'ieyerejii közös tevékenységből. A vezér- 
féríiak fel is szólítják ezennel lapunk utján 
járásunk ö-szes nem-okleveles gazdatisz
teit, hogy az egyesületbe belépjenek. Min
den szűk-égés tudnivalóval, útbaigazítással, 
irásmiiitákkal szolgálatára áll úgy az egyes 
karlársa1 nak, mint a körzeteknek a Gazda
tisztek Országos Nyugdíj- és Alláselhelyzö 
E.jyesíil- lének igazgatója : Merza Márton 
(Budapest, VII., Baross-tér 14. sz.) Kívá
natos, hogy a vezetőség figyelmeztetését 
meghallgassa a 6000 családapa, a kik a 
maguk és övéik érdekében most csele
kedni . . . kötelesek.

A kiegyezésről.
Ej év napján ni ghozla a sajtó a 

szenzác/iós nagy eseményt, a kiegyezés 
h rét és keletkezeti e hírre nagy riadalom 
az országban.

Mert dac/.ááa annak, hogy a lapok el
zengették lantban, hegedűben Széli Kálmán 
dicsösségél, megírták a 1 igapróbb részletekig, 
hogy minő óriási munkát vészelt inig létre 
tudta hozni a kiegyezést, minő' küzdelme 
volt az ősz rák miniszterelnökkel és pénz
ügyminiszterrel stb. stb. mig végre a bécsi 
Sacher-fogadó 22-ik számú szobájában vé
get ért a hosszas vajúdás, megszületett a 
cs icsetnő, a melynek életképessége hez azon
ban szó fér, — mert hiszen nagy kérdés 
az, hogy a parlamenteknek fog-e tetszeni 
s nem fognak-e majd azok úgy elbánni 
vele, mini a spártaiak a csodiszülöttekkel, 

tekintetében u hosszú tiz év örömo, keserve, mint 
árnyké. ele tűnlek fel.

Malvin. — Mulvin . . .
— Rózsámért jöttem — szól kiegyenesedve, 

a ránezok eltűntek halvány arczárói, a szeme 
még jobban villámlik, keze nem remeg, aztán el
veszi a rózsát, — szét morzsolja ... és büsz- 
k ti távozik, a kis szelelkc papirt amire egyszer 
azt irta, hogy „En" azt a lóghuzam kapta fel és 
sepri véletlen be, a ká’yhábu.

Elmem . . . Az ünnepolt szépség, ... ki 
büszke volt. mint egy királynő . . . kinek lábai
nál egy fél világ hevert, . . . do a pocsolyába 
rántotta a Lili . . .

Idén veled. Isten veled Ma'vin 1
Mig távozott Ma.v n, midő í egy livres inas 

kérdező, hogy lloldházy és Tárnáházy Anlalné 
0 exjlontiája bjszélhetno-o velem, — kocsijuk
ban lent vár a kastély udvaron.

Igen az ötök mosolygó Agáidy Lima kegy el
mos asszony . . . Csakhogy az ö;ők inoso.y bolyéit 
a gőg pöf szkodé fanyarsága terül el arczán, - 
a vörös camélia maradványát selyem papírba ta
karva viszi el, s hirtelen távozik, reitel a régi 
barát és barátnőivel találkozni.

Tóth Béla árvácskáját postára adom, Erdély
ben lakik a vé i Hargita tövénél, senkijo a kerek 
világon nincsen. Árvább az árván d, mert ember 
gyűlölő is.

Imági Elma az ünnepolt színésznő .. . Küld
jük el a szegfűt neki, — llarmuth Ida, na sze
gény iga-.án bámulni fog, ha a zárda pós a a az 
égő szerelőn fakó virágát á'nyújtja „soror Ango
ljának." Mi nyi fájdalmat és mély lei ti hint, csa
lódást, t.kír néha a zá-dai titkos fátyol. w

Lantos Edo a pénztáros uzsorás, — no en
nek adjuk víjmhi a horonsi.it.

Bartfui E omérnek á »(pjiér camólial; de lio á 
küldjük? . . . Igaz, jeltelen a sírja szegénynek, 
olt len nyuszik a brs.mhi kopár hegyik közölt.

Nefelejts . .. Rózsi ez a tiéd . . . Ila cinül*  
döm megharagszik, — azt gondolja, hogy egy

viol.it
horonsi.it
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diczára az újévi beszédeknek ésmindezcn 
nagyhangú r..-. Ij.nnak, a magyar ember 
csak az', mondja, lioty kár volt a farad
ságért.

A kié, yezés Különben érdek, s politi
kai szenzánczió is. Az agráriusok győzel
mét jelenti a merkantilisták fölött.

Mert azzal ina már mindenki tisztá
ban van hogy az osztrák által elnyomott 
iparunk és kereskedelmünk az áldozat s a 
kiegyezés csak az agrár érdekeknek ked
vez Érdeke-ek " tárgyban a lapok észre
vételei. A szabadelvű Pesti Napló vélemé- 
ményét idézzük Ízelítőül, az ellenzéki la
pokról ne i< szóljunk.

A P. N. igv ir :
» \ kiegyezés hatása Bécsijei).^Becsből 

távir.dozza tudósítónk: A kiegyezés létre
jötte városszerte nagy örömet keltett. Mi
kor tegnap. 1902. deczember 31-én éjszaka 
a lapuk külön kiadása hírül vilié az ör
vendetes ez ményt, kávéházakban vendég
lőkben, s az u'czán egyébről sem beszél
tek, csak a meglepi újságról. A Zsólia- 
termekben, a hol a kereskedelmi utazók 
egyesülete felolvasással egybekötött mulat
ságot rende'elt. oly nagy lett az izgatott
ság. mikor megtudták a kiegyezés megkö
tésit, hogy a f lolvasás jó időre megakadt- 
A Deulsches Vo'kslheaterben egy előkelő 
társaság Szilveszt r-mulatságát félbe kellett 
szakítani. A bérkocsisok, a kik elsőnek kap
kodták szét a I pák külön kiadásait, a 
járó-zeiőknek od ikiállották a liirl : •— Meg
van a kiegyezés I — A jó bécsiek tellát 
rettenetes-n f ii gultak a jó híren. Búd i- 
p -sten bizony az örömnek hire-hamva sem 
volt. Ez a kétfél - hatás legjobban jellemzi, 
kinek van oka örülni Széli Kálmán állító
lagos tikéi ének."

A » Budapesti llirlap< jan. 1-i száma- 1 
bán igy vé.z.t czikkél a kiegyezésről:

».\ nikor az osztrák miniszterelnök 
Böhni-Bcwerk-kel tiz órakor u szállót el
hagy a, az eiőc í írn >kban mosolyogva igy 
szólt a p nz jgymini-/.terhez :

— Most már ni-hetünk vacsorázni.

Gödöllő közvilágítása.
A f jlcszlósi egyesülőt mull vasárnap dúl' | 

elöli Ripku lercr.cz u nöklése melleit tartott vA- 
laszlmáini ülésén lárgyullu u villamos világítás 

röpke Alom tünde képeit akarom elö varázsolni, 
Is:on mentsen. Nem kii.dö.n el, — talán eljön 
érié ... — rNefvh,jls‘ mondád és kel év iiiu.va ; 
járásbiró vezetett az oltárhoz. Sugár termeted, I 
halvány erez színed mind megváltozott. ügy lat
szik a picsa és nem a költészet éj az ábrándok 
volt i z ami boldogított.

Ne.nos Imreiek fuxiáját o’.küldheljü-r, a ma« 
gas Tálra mellett pó-.l.v, ez ugyan nem •okát fog 
velő mar törődni, mert a hivatalos do'ga több 
hrmi virág emlókckncl, hanem azért mégis cl- 
küldjü c.

IJali Jenő borostyánod olküldhatem ; de fó 
lek, hogy re un dupla < >1 l. i. hí dó u'.án kapod 
meg kubii.o.-a.d lozo t az üveg m-l.cll, hol a két
ezer kellő,-el v siód il. - Szegedi l ón violádul 
elKüldöm, — nncsvaid és kutyáidnak mesélhetsz 
róla ti vén ki.sti^z ny.

Te kedvei le ( er Ad > j \n Elek és Emma, 
mit legyek a fjyoidi r.d ói u cnpko ró .sival. . 
Aneri.a messzi va i. faiam'.okb m gondoltok-e az 
elhagyatott hazára hol dolgozni fellelek ós vágyó- 
notokul vissza szerezni a n.igy ocjánon kellő- 
tek át.

Hát a rozmaringot dküldjom-o a plébános
nak ? ki o.t leim az. u löld déűbábos rónáján husz- 
■zusiáru pipából füstöl, m ni egy török basa és 
hulgclju hu/i dorombja morgását.

Ikiva- (ívna cs Közmű Ákos pálma leve
lét. .. el üui.j..v a kél rokonkvb ü díjúiknak.

A ezipruság ■ i \an . . . azt magam viszem 
(1 szegény l:en>e Hrjara . ., Eb mér cameliújá- 1 
▼al, . . . hisz ti ( gymi.se vollak k, de a sors ke
resztet vont az ai^yJok s.onl imájára . , . Irén 
itt lenn megfogja ériem, a fdiér camó.ia izolid 
tus )gásal.

Tíz év, s a vig tár. a ág igy változott.
A n.igf tölgyfa lombjai ul.ill senki esik mi- 

gam jelentem m?g, ki pedig nem ii kötőit virá
got a csokorba. 

ügyóbon n községi kípri.clJ Icslülollioz intézendő 
b'udványt s n srorzödCs tcrvczulol. A szor.öJö, 
tervezel lényegesebb részei a kővetkezőt.

A község 50 esztendőre terjedő kizárólagos 
jogot ad az egyesülőim k arra, hogy a község 
naár.in belül világítási és etöilviloli ezé okra 
elektromos áramot szolgáltasson. Az egy síi cl al
tul létesítendő villimoi telep a község luljdonát 
fogja képezni s igy az, min közvagyon kezeli r.d

Az ulczai yi áoita ra lOj drb 16 gyertya
fényű izzólámpa f ’g f I. Hittat, i s az og)cs(ilel 
állal üzemben tárám1. Az egyeli el ezért a l.öz- 
vilagilis it 50 év n á'. évi 6500 koronát kér a 
község. ól, de Dr. Kjsenfc.d Sándor indítványára 
elhalaroztalolt, hogy (ztr.z őmzegel u tárgyalások 
folyamán COvO koronában fogják niogállap’.lr.ni ép 
úgy mint a Zigány ZolEn-felo szerződéiben s 
ennek az engedménynek oílvncben azqkul *z  élő
in ökot fogja az egyesület a község'öl kém', me
lyüket annak idegén Zigány Zoltánnak is hajlandó 
lelt volna megadni. A község az 50 óvon át (hű
lendő évi tCOJ l.oronárrl kolehzvényt fog ki’>o- 
C’-álani. melyet az egyesit cinek jogában áll vala
mely, pénzintézetnél leizámolluli.i s ezzel a vil
lamos telej nők árát kifizetni.

A lelep ükként lösz berendezve, hegy az 
utczai lámpákon kívül még 11 l 0 drb muginlám- 
pál fog világíttatni. Az egyesült luok jogában áll 
az elektromos árumért 8 filléres egységárai, az 
órákéit pedig kölcsöndijat szedni, de a választ
mány már is kimondta, hogy csak 7 filléres alap 
árat szed s órákért nem számit kölcsön tijat, hogy 
oz állal minél könnyebben hozzáférhetővé legyo 
a vi.lumos világítást.

Az egye.ü.'et oda fog törekedni, Impy a fo
gyasztok nagy részével havi álulány ös*zogben  
áliupt djék meg.

Uj találmányok cselén az áram ára le fog 
szállíttatni. Az egyesület 10 évro kizárólagos jo
gul kér arra, hogy a vil amos vezetékek a magán 
lakájokba esik általa szeroltulhessonek; ez a ki
zárólagosság azonban nem vonatkozik a lámpák 
és csillárok beszerzésére.

A villamos telep a községi terhek ulól men
tő ilvo volna. Az egyesület tartozik a 
lelepot a szerződés é< ópiiési tervek jóváhagyá
sától számítolt 12 hónaj) >i bőiül iizembo helyezni. 
A választmány megállapodó', t azonban abban, hogy 
ha a szerződés febru ír hó végéig jóváhagyást 
nyer, a lelep már a nyár folya nőn űzőmbe fog 
heheztolni. A telep 50 £v nm'ian díjtalanul megy a 
község tulajdonai.) i, de jogában áll azt már 15 
után, sőt előbb is átvenni az egyesülettől. Az 
egyosü el a telepen helybeli iparosokat tartozik 
fuglalkvzla'ni. Ha az egyesület vállalkozónak akarná 
a telepet bérbe adni, ehhez a község hozzájáru
lására vun szüksége.

A választmány a szerződés tcrvez.elot el
fogad u s n/.t nyomban át is adta S z I a b o y 
József főjegyzőnek, a ki megígérte, hogy a bead
vány minél előbb tárg.alásra keiül..

Az egyesület átud'a a főjegyzőnek a Gnnz- 
gy.’ir igazgatóságának nyilatkozatai is, mely szerint 
a villamos tekp. a mennyiben az egyesület a kért 
co.ices ioi megkapja, — állnia fog építtetni.

Tfkintollel arra, hogy K a p c z y Vilmos 
járá-i ’ö zelgubirónk is’ melegen érdoklödik a köz
ségnek unó rc.idkivül fontos ügyo iránt, biztos 
reményünk leh-t arra, hogy a nyáron már elek
tromosan fogunk világítani.

11 1 R E K.
Ujávl üd özlés a megyénél. Vármegyénk köz

ponti u z ilíiira njev n.ipjiui <1. o. 10 ómkor tisz
telgőit l'öi-pAi unkmil Ueniezky Lajos nlispán vi
zelési) nlalt. Az n ispán üdvözlésére p-d'g főjegy
ző..k vezetése alatt jelent meg u vArmegyo tisz
tikara.

A vlllemo» vllígltés és a koron uradalom. 
A g.id.dlöi kuiona ui1..dalom, c oiy niii.laszolii 
gaxd.llkodAsAval Állandóan mugéra vonja a szak
körök ér küldődé: él, ez év folyamén isméi listai
inas lépést fjg l'iimi a módéin haladás utjAn. Ér
tesülésünk sz-iiut, Nick Eds kir. tanácsos, 
jószágigazgató azzal n tervei foglalkozik, hogy a 
villamos lel- p m. g 'pilise esetén nőm csak a köz
ponti épül.doltst. hanem a Gödöhö halárában lévő 
összes gazdasági lolepokst is oloklromosan fogja 
világitatni s ízokon n t.l péken az eddigi hajtó
erőt i. a villamossággal fogja potolta'ni. Bizton 
reméljük, hogy a kiváló jószágigazgatónak ez n 
nagyszerű terve, ép ugy, mi it számos más hasz
nos ujitásii sikerülni fog s ez által G'Jdö.lö tanul
ságos intézményeiben — u vil amos minőigtzda- 
sággal fog «zap írod ii.

Személyi hír. I)r. Torz e Lajos kir. palota 
1 orvos vissz i érkézéit Gcc’t lőie Imin i Htjáról. A 

tudós orvos Kairóban u nemzetközi orvosi kong- 
| rjj-suson vett részi,

Hynttm K r o n n Károly gödöl öi trillió cl- 
, jegyezte llojk El-ik.i ki ás, onjl, a gödöllői 

r. kalh. i épi.-kola taiiiió. öjét Göd.illőn.
Huszonnégy óráig szolgálatban. 1900. okló- 

, bér 26 án, kora hrtpuvbnn u rákos-koroszluri á!

' lomüson egy tehervonat fúvós jelzés kövelkozlé- 
ben a cionkn vágányba szuladi, onnét kiugrott 9 
mozdonyt! u földbo fúródott. A balesetnek Mé
száros Sándor vasúti fékező esett áldozatul, a ki 
kél kocsi közé kerülve, életét vesztette. A sieron- 
csóllensógérl Koc-is Gvii'a forgalmi hivatalnok és 
.Mészáros János váltóőr kerüllek a peslvidéki tör- 
xóiyizók elé, mely múlt hó 9?-én tartotta inog 
ez ügyben a végtá gyuláit. Kocsis Gyula, a kit 
a fegyelmi hatásága büntetésképp három évro ki
zárt az előléptetésből, azzal védekezek, hogy a 
kereszluri állomás műszaki berendezése akkoriban 
hiányos volt. Mészáros János vál.óör azzal véde
kezett, hogy nagyon ki neriilt volt. Október 25-én 
reggel 7 ón-kor lépett szo’gálulba és a szeren
cséik nség 26-án reggel 3 órakor történt. A ren
des szt.lgalali idJ 24 óra cgyfolytábun. s utána 
12 órai pihenés. A mikor a lehervonat érkezé
sét jelezték, már több mint huszonhárom óra lelt 
cl folytonos szolgálatban. Nagyon ki volt mciülve, 
a láiai.) is dig tudott állani, a szemei már csuk
lóm leragadtak. Így tö.’tént, hegy az igazi helyeit 
a szomszédos kalanllyut dobta át Kihal'gallák 
o/ulán u máv. szakértőit, a kik egyhangúlag ki
fej ették, hogy a kereszluri állomái műszaki be
rendezése a baloséit idején még meglehetősen 
primitív volt s hogy a 24 órai szolgá ul téndrg 
roppant kimerítő. Á bíróság Kocsis Gyulát o'J 
korona pénzbiiulclésre és viselt hivatalának el
vesztésére Ítélte, mert a szerencsétlenségnek az 
ö mulaizlása volt közvetlen oka. Mészáros Já
nost ellenben felmentéito a törvényszék. Az ebiéit 
felebbezelt, és felobbozést jelentett bo súlyosbí
tásért az ügyész is.

A Magyar Hírlap már teljes tizenkét esz
tendő óla szolgálja híven és osztatlanul a magyar 
l-Özönseg érdekeit. Szinte páratlanul áll a M«gv<>i' 
Hírlap abban, hogy mindent éppen teljesen füg
getlen. Sem politikai pártnak, sem oszlályoknr.k, 
sem a hatalomnak alávetve nincsen. A legnagyobb 
szabadsággal hirdeti meggyőződéseit ugy a poli
tikában, mint bárminő társadalmi kérdésben is. A 
Magyar Hírlap irányadója, parancsolója egyes- 
egyedül a közérdek. Ehhez képest politikai prog- 
rainmja az eszményi litcráli; inus. társulva a leg
tisztább demokratizmussal. S mindebben is min- 
dmekfölött lelölöl-talpig magyar. A mugyer érde
keknek fölléllen, megalkuvás! nem ösmeiö szó
szólója és védelmezője a Magy ír Hirlip. Pártok 
keretéhez sommiképpón sem kötötten hirdeti ha
zafias meggyőződését ugy a nagy, mint a kis 
dolgokban, a legéberebb figyelemmel kiséri mind
azt, a mivel a magyar nemzet sorsa bármii.ö 
czimen összefügg. A nemzőti kialakulás harcsai
ban és forrongásaiban a Magyar Hírlap a leg
élénkebb figyelő, felvilágosító és irányitó rész
veszi. A közigazgatás lökélclesiiósét s az igazi 
magyar szempontoknak megfelelővé tételéi; ki- 
küzdendö programmponljai közt h első helyen 
süigeli. A Magyar Hírlap állandó munkatársai 
közt az ország elsőrangú irói ós hírlapírói van
nak. Míg egyrészt szépirodalmi közleményei, re
gényei, lárczái s egyéb o nemű czikkei — meg
annyi irodalmi csemege; másrészt hirszolg’lata 
ugy megbízhatóság, mint gyorsaság és bőség 
szempontjából tökéletes és főlülinulhatatlan. A 
rovatok vá'tozalossága kimerilhalollen a Magyar 
Hírlap hasábjain. A rendes hírrovatokon kívül 
„A társa-:águ czimü külön rovata van, mulattató 
közlemények számára. A nők pedig az usszonyok 
rovatában találják meg minden vasárnap az-őket 
logközelobbröl érdeklő czikkek és tudnivalók egész 
gyűjteményét. A Magyar Hírlap előfizetési ára: 
negyedévre hót korona, félévre tizennégy korona, 
egy hónapra 2 korona 49 fillér. Csim: A Magyar 
Hírlap kiadóhivatala, V.. Honvéd utcza 10.

Mulatságok A gödillői elité bál. E hó 10-én 
tartja meg az idei farsang legfényesebb mulatsá
gát a gödöllői inteligenlia. A bál a kaszinó és a 
gödöllői fehérkereszt egylet javára lesz rendezve 
és rendkívül fényesnek, látogatottnak Ígérkezik. 
A rendezőség már szétküldölle az elegáns meg
hívókat, molyekiuk mindeniko valóságos nyomdai 
műremek. Antik papiros tokercset ábrázol slyl- 
szerii nyomással és díszítéssel. E'árulhalju'c azt 
is jó forrásból nyert érlcsii ósünk alapján, hogy 
a figyelni js rendezőség a bálon megjelonö höl
gyöket remek tánezren lol lepi meg melyek érté
kes emlékét fogják képezni a fényes mulatságnak. 
Az elit közönség körében már is nagy az érdek
lődés a bál iránt, melynek sikero előre látható
lag sz*nzácziós  lesz.

Petőfi bál. Á7. aszódi Petöfi-szoboralap javára 
o hó 4 én az aszódi nagjrvendéglö összes termei
ben Kobilicz Emma ós Krausz Emma zmgoru- 
tanárnö kisasszonyok, Román Margit kiiasszony, 
továbbá Zsadányi Armánd hegedűművész é? Er
délyi Dezső budapesti konzervalóriumi • igazgató, 
czimbalommüvész urak közreműködésével hang- 
vcrsenynyol egybekötött tánszmula sAgot r< ndoz- 
nek. A hangverseny programmja a köveik*  zö 1? 
I luzás kél levél körű'. Irta Faurclmay. Előadj ák: 
Román Margitka ós Forschner István. 2) Rnp3O- 
die hot grol o XIII. pnr Francois Liszt. Zongorán 
előadja lírausz Emma. B) A doktor ur. Humoros 
felolvasás. T-irlju: Obcrnyik József. 4) Air varié, 
Rollini „Piiata“ ez. operájából. Szorzó Honri 
Viuxletnps, hegedűn előadja : Zsadányi Armánd,

lercr.cz
gymi.se
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zongorán khóri ; Krniisz E mun, b) Bihari l’rana- ' 
lialis gvnrji (hallgató, ábránd, palotás, bokázó ] 
és e . .d i-v i.loznlol.) saját átir.cban h gödiéi 
hiadjs: Zaidmyi Arntind, zongorán ki-éri Kiadsz 
F. mini. 5) Névh-leu hős. Irta és szava ja Eoi'se'r 
nu bar.Jor ti) B .zsaiii gyi I r«rrrijo. i) Bepu j I 
léc kein, <■) Magyar ábr.uid, saját áiiratában rzmi- 
balmon előadj i Erdu yi Dezső. 7) Ballada 111. 
Chopin, Zongorán előadja: IC.bilicz Emiim. 8. 
Illyés Bálint bordala: „Eol | ohárra!“ Zenéjé: 
Zmdánvi Árminul. Előadja a férfikar, zongorán 
kíséri Kobiliez Emma. 9) Zách Klárii, lila gróf 
Zichy Géza. Eaolcli. Eorseliimr Sándor és a fór 
fiknr, zongorán kiséri : Kobiliez Emum. A mulat
ság osto 8 órakor kezdődik. Belépődíj szemólyon 
ként 2 korona.

Gödjllói polgári bál. A gödöllői polgári kör 
e hó 17-én tartja meg szokott n giszabasu mu
latságát a polgári bálát melyen Gödöllő és a vi
dék társadalum . s-.lál/ különbség nélkül szokott 
részt venni. Az idei polgári bál rendkívül fényes
nek és n Igyon látogatottnak Ígérkezik amenyiben 
már Is készül arra Gödöllő polgáisága, sőt már a 
vidékről i. többen érdeklődtek és jolezték megje
lenésüké', -öt mar lobbi n előjegyzést is teltek 
belépő jegyekre, melyeknek előre láthatólag nagy 
kilétük lesz. A meghívók o inu'atságra még a 
hét folyamán szót Ingnak küldetni.

Stilvesitcr est. A besnyői népkönyvtár egy
let szilves.-ti-r éjiolón szépen sikerüt mu'atságot 
rendezett könyviár alapja javára. A mulatságon 
a distingvált közönség kitűnő hangulatban a kora 
reggeli órákig volt együtt.

10 százalékos uti.dó Gödöl'ö képviselő testü
leté doczembor hó 2í ón tartott közgyűlésén az út
adót 7-röl 10 százalékra emelte fel. A járda ügy 
megfeneklett, de az adó emelkedik. Az adófizető 
polgár pádig hallgasson ói íizoison I

Felolvasás. A gödöllői polgári körben vasár
nap este felolvasás volt, molyét n igyszámu kö
zönség halgatott végig. Dr. Bezsilla István az 
alkotmányról és dr. Sebőn Gyula az első segély
ről tartottak nagyhatású felolvasást. A közönség 
lelkesen megéljenezto a kiváló felolvasókat,

Pest megye közgyüléje. Postinegyo törvény
hatósági bizottsága január 12 ón kozdi miig az 
1803. év első közgyűlését. Az oiső nap kizárólag 
az alispán Beniczky Lajoi juoileumának lesz szen
téivé. — Másnap folytatják a közgyűlést s ennek 
a napnak a tárgysorozatán a kővetkező főbb 
ügyek szerepelnek Az alispán évnegyedes jelen
tésé. — A számonkérő szók jolentéso. — A gö
döllői járás fészolgabirájánnk a jelenté-e, az iránt, 
hogy Kossuth Lajos emlékére közteret nevezték 
el. — A közigazgatási bizottságba öt tag válasz
tása. — Az egyes községek számadásai és költ
ségvetései.

CSARNOK.

Felsőbb leányok.
Fölsőbb leányokat és fels5bb lényeket kö

zönséges molomalikai mór lékkel nőm lehet meg- 
halái'jzni, Ez már a felsőbb matézis körébo tar
tozik, a mint hogy a felsőbb leányiskolákban a 
matematika köteles tantárgy.

A tanügyi kormányzat, mikor a felsőbb le
ányiskolák’ tantervét jóváhagyta, világosan látta 
maga olöll a czólt, az ideált. A statisztikával tá
mogatat! tapasztalai kétségtelenné tette, hogy a 
fels »bb leányoknál rendszerint hiba van a kréta 
körül. Koreste, kutatta e hibák forrását s tájolt, 
hogy a serdülő lányok, az aranyos bakfisok, a 
nyíló rózsnbimbók ö-szes defektusai s hiányos 
matematikai képzettségre vezethetők vissza. Neki
hajtottak tehát a serdülő leányokat, az aranyos 
bakiitokat, a nyíló rózsubimbokat a matematikai 
tudományoknak. így készült a modern tanterv.

Lohetoilen ennél valami természetesebbel 
képzelni. Mi egy leány algebra nélkül? rk tripo 
nemélria segédkezéso nélkül hódithul-o a haja 
doni varázs? S mire valók ogyáltalaban a Briggo- 
félo logaritmusok, ha nem arra, hogy a nőt fen
séges hivatásában lovagiasan támogassák?

így jutottak a felsőbb leányok a felsőbb ma
tematikába, hol aránylag igen kényelmetlenül ére- 
zik magukat. Ezor matematikus kisasszony kőiül 
ugyancsak ezer a régi előítéletek czvikkerjén ke
resztül szemléli a nutematikai tudományok terje
dését és tört szívvel dolgozik törtszámokkal.

De különösen a tizedes törlek rövidített szo
rozása tutija őket heteken, hónapokon át kínos 
izgalomban. A letört liliomok nem halványabbak, 
mint mikor a szépséges liliomszálak törteken tö
rik a fejüket. A vegyes törteket vegyes érzelmek
kel fogadják, s izgatottan harapdáljak biborajliu- 
kat, hogy a tizedeslörlokel nem tizedelhetik mog.

Mert egy ilyen tizedes tört, különösön an
nak röviditolt szorozása. néha családok nyugal
mát képes tönkretenni. A minap egy esőiben csak
nem katasztrófához vezeteti. Ajánljuk az esetet a 
tanügyi kormányzat Agyőimébe,

Az apa gondatlanul tért haza az tnyho csa
ládi fészekbe, ■ derűs urczczah tudakozódott a 
vacsora Mól. Dj a dórii hamar elköltözött urczá

ró!. Felesége egy karosszékben némán mc’ell | 
magi elé, feDöbb .'oinya egy sarokban halkan, • 
do kitár.óan zokorolt.

— Mi tői lent ? Mi bajotok ?
A hölgyek felugrottak.

Milyen jó, li »gy jösz. Az ég küldölt.
— Oh, pipi, menti meg!
— Igen, igen, legitimed kel! a sz. ghiy.eá 

nyom Hímzői a te láncod.
— Hát persze, Imgy az enyém. Mi történt I 

volo ? Ileszé'jotok ! Mindent tudni a'-ar k.
A fölsőbb kisasszony zokogva borult apja 

karjaiba.
— Végem van! Oh én boldogtalan!
A megiémült apa gyöngéden kibontakozott 

karjaiból s a pamlagra magi mellé üllollo leányát.
— Szólj gyermekem, mi bújod, mi dobog

tatja ily hevesen apró kis szivedet?
— Oh papa 1
— Csak ki volo bátran. Hogy hívják azt a 

fiatal omhort ?
— Oh papa, mit gondolsz?
A hosszú faggatásnak végro meglelt a kívá

natéi eredménye. A leány kimerítő vallomást lelt.
— Nőm tudom a számtant.
— Csak ez? No majd segítek. Mi van fel

adva? A tizedos törlek rövidített szorzása. Pupa. 
ismered to a tizedes törteket ?

— Hm, azt hiszem, igen, némileg. Mulasd 
csak n feladatodul.

Megmutatta. Az apa lelkiismeretesen noki
feküdt, clöszedlo összos matematikai emlékeit, de 
hasztalanul. A tizedes törtek rövidített szorozása 
tekintetében mii.dón tudománya csídöt mondott. 
Most már az elkeseredés az ö kedélyét is ellepte. 
El sem tudta képzelni, hogy élholott meg eddig a 
tizedos törtek röviditolt Fzorzára nélkül. Elkéssre- 
désébo szégyenkezés is vogyült. íme ö az api, a 
családfő, a társadalom előkelő szereplője, nem 
tud a leányán segíteni. Fogalma sincs, hogy rö 
viditik a tizedes törtek szorzását.

Dühösen járt fel s alá a szobában.
— Mit (együnk, mit tegyünk? — hangzott 

a hölgyek zokszava.
— Megvan elmogyünk a bácsihoz.
— Az tudja ?
— Hogyne? Nyugalmazott politechnikai ta

nár, ki annyi szakkönyvet irt.
Kocsiba lilák és rátörlek a tudósra. Az 

öreg ur matematikai nyugalommal hallgatta vé
gig bajukat.

— Sajnálom, gyerekek, do az én időmben 
nem rövidítették a tizodcs törtek szorozásál. Mi 
hosszasan is ráértünk mullip ikálni őket. Hunom 
menjetek el a sógoromhoz, az számtanácsos 
azok nagyon szcrolik rövidíteni a dolgot általá
ban és a tizedes törteket speczifikusan. Próbál
játok mog.

Fölkerekedtek és fölkeresték a számtanácsost. 
A jó ember iszonyú zavarba keveredett.

— Tizedes törlek? Toringellcl! volt egy 
dijnokom, ki nagyon jól értette a t zedes törte 
két, de éppen a múlt heten helyezték át Fiúméba.

A boldogtalan család még néhány ismerős 
bankhivatalnoknál tett kísérletet. Mindogyik játszva 
ki tudta számolni a f.-hidalni, de mindegyik mát- 
más módszer szerint. Melyik az az igazi ? Azt 
senki sem tudta megmondani.

Sötét kóliógbeesésscl és nyitott problotná 
val kocsiztak hazafelé. Az idő éjfél felé járt s a 
házmo-tor a szokottnál gycri-abban nyitott kaput.

— Maguk még fent vannak?
— Igen, a leányom most készült el a föla

dattuk
— Föladattal? Micsoda föladattal?
— Valami összetört tizedesekkel.
— Az apa fejében egy mcnlőgondulat vil

lant meg.
— Házmester, küldje föl a leányát hozzánk 

egy porezre.
— Sziveson nagyságos ur.
Sa kis satnya h iz nes'er kisasszony öl perez 

alatt úgy rondbo hozta a tizedes törteket s azok 
nak rövidített szorzását, mint a pinty.

Másnap szép uj ruhát kapott ajándékba.
Azt hiszem, hogy ez az egyetlen eset, mi

kor a felsőbb matematika pozitív haszonnal járt 
a nőnevolós terén.

Nagyon veszedelmes volna azonban, had
ból az egy (aelLö! a tanügyi ko'minyzal meró-z. 
konzokvi ncziakul vonna In. E/cit magáéit aiigha 
éldenies a tantervét ujra Idbőv.leni.

Ez a nézel v al.idupai körök bon.
Lucjián.

1002. V. 9813 szómhoz. )00.'. végr. ‘.Hl. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott kilíil<löf bírósági Vi-gleliíijtó ezennel kő/ 

lii: ráteszi, hogy a gödöllői kir. jl'irós.íg ;uü’. V, 981 é-r V 
'.H’i'J sz.. végzé.-évol l)r Horváth l.ánzló « s ||jva álból lak.., 
ügyvéd altul képvi-elt Deut-ch Juz.od J. né a "• p.•■! 
István \ égruhnjtók ré>zéc • Schiller Béla és neje 
végccdiíijtá-t szenvedettek cllm l.*O  270 kor. kó\. 
teles és jár. erei-ig elrendelt kielégité-i xógrehajlás föl
tűn végrehajtást szenvedetteknél |.d< glalt és 2248 K iá. 
bwesfill ingóságokra a fentidézett gödöllői kir. j.iiá-.bit - 
ság fenti szánni végzésével HZ. árveréi elrendeltet vén 
annak a Ehrontren és Eiiclig 698 kor. Hat pl Arn«d I 1'42 
kor.. Farkas testv ezég lUOkor. Sidlaner I). ezég 201 kor. 
50 fill. Pártos Laios *»(>  kor. íelálfog altatók követeié- - 
••lejéig is. a mennyiben azok törxénvos zálogjogot nw.« 
ti-k volna, végrehajtást szenvedettek lakásán llákos- 
kereszturon Munkás Otthonban leendő megtaitá«ára ha
táridőül 1903. január ho 10 napjának d. e. fél l| órája tű
zetik ki, a mikor a biróila r leioglalts/.o')abnt >r, varrógép 
s egyéb ingóságok a légtől.bet Ígérőnek kész.pénz.fiz. I-s 
mellett, szükség esetén bei-áron alul is e| fognak adatni

Eelhiválunk müidazok. kik az. elárvcmz-ndő ingó
ságok vételárából a végrehajtató kövi-tel -ét megelőző 
kielégítfet«shrz. tartanak jogot, a mennyiben lé.-z.ükrc fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez. a végrehajtási 
jegyzőkön) \ hűl ki nem tűnik, miszerint ' I oldi-éei 
bejelentéseiket az árverés ineukez.déseig aloliit kiküldött
nek vagy Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján való kifÜL’gcszlését kővető naptól számittatik.

Kelt (iődőllőn, 1902, évi dotzember hő 10 nap, án
TrsztyAnszky Kálmán f. k.

(P. j|.) kir. bírósági végrehajtó.

7186. sz. tkv. 1012.
Árverési hirdotir.ényI kivonat.

A gödöllői kir. jblrÓSHg, mint telokkönyv hatóság 
közhírré teszi, hogy l.nkáe< Sándor törökszentmiklósi la
kos végrehajt atónak Pézl János é*  neje Szóke'y Zsuzsán na 
a.-z.odi lakos végrehajtást szenvedők ellent 1208 ko-. .',0 
fill. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a. 
gödöllői kii járásbíróság terűidén lévő Aszód község 
határában fekvő s az aszódi lói. számú telekköny vi 
betétben l’ezl János és n-je Székely Zsuz-ánna ne
vén á.ló A + l sor 561. hisz, ingatta ira á- a rajta épült 
77. Ő. i. sz. házra 8600 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási á ltali az. átverést elrendelte és hogy a F nnel.h 
megjelölt ingatlan az 1003. nvl január hó 3Í-lk napján 
délelő t 10 órakor Aszód község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron u’.ul 
i.s eladatni fog.

■ Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan bc s 
árának lu 0 „-át, vagy is HGO koronát készpénzben vau*  
az. 18H1. LX. t'-ez. 42. Jj-ban jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. évi november lirt 1-én 33e3. sz. a. kelt. 
Igazságügy miniszteri rendelet >-ik tj«ában kijelölt óva- 
dékképes értékpapírban a kikű’dőtt kezéhez letenni, vagy 
az 18SJ. LX. t. ez. 170. érti hűében a liáiiitpén/n ek a 
bíróságnál előleges cllielyez.A.sóről kiállított szabálysz- iü 
elismervényt átszolgáltatni. Gödöllő, I90J. november I 
a kir. jbi.ó’ság mint tkvi hatóság. Lukács/, s. k.kir. alldró.

V. 1010 3 számhoz. 19C2.

Árverési hirdetmény
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel köz. 

hirré teszi, liogv a gödöllői kir. jarásbirosá.nak l'.tO’J. "vi 
V. 16103. számú xégzósóvel I»r. Burger Árpád ügy véd altat 
képvi-elt Első magyar gazdaságt gépgyár felperes ié>z<-r.- 
Felső Jakab Andiás alpi-res ellen 8732 kor. 58 fill. kő\d. 
lés és jár. erejéig clr< ndclt kieléuilési végrehajtás folyt 
alperestől lefoglalt 2000 kor. becsült Ingóságokra.a F ut <!••- 
zdt gödöllői kir. járásldróság fei.ti szama végzésével a/a: 
verés elrendeltetvén, útnak bdűlfoglaltatók követéé-, 
(•rejéig is. a mennyiben azok törvényes zálogjogot uy - 
tok vohia alperes lakásán Kar álon a GH. számú ház ml 
varán leendő megtartására határidőül 1903. évi január ho 
17-lk napjának d. u .korája tűzetik ki, mikor a biróilag I- 
fogalt-i- és f I ló erejű gőz.eséplj ós cséplő s'zokrény. 
valamint tartozékai s egy éli ingóságok a legtöbbet igéróm-l- 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén be.sáron alul is 
elfognak adatni. .

Felhivatnak mindazok kik az elárverezendő ingo 
sógok xételáiálmla végrehajtató követelési t meg'•"/" !’ 
elégittetéshez tartanak jogot, a mennyiben részük <• f 
lás k rábban cszKöz.ölt*  tett \o'nn és ez a végci'li u’ 
jegyzőkönyvből ki nem tünilí. e|<űbbségi J>e;eb-ii >■-<■ ■'
az árverés megkezdéséig a'iilirott kiküldőttn< I 
Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni t.vt i/na..

A törvény - határidő a hirdetménynek a l-ii -• 
tábláján való kilüggeszlósét követő naptol szaimi’t. I-

Kelt Gödöllőd, PJU2. évi deez.i n.li'T hó 27 nap .

(p. h.) Bühl Ambrus s k.
kir: bír. végrehajtó.

ALKALMI VEI EL. “W
Midőn ügyvédi irodámat Gödöllő községben 1903. február l-<n beszünlctcm,

hely s. tiké ir iatt az alábbi teljesen jó 
kélajlnju 2-es számú ] 
7 fiókos diófa iró asztal 
faragóit kit ajtós diófa szekrény 
egy kanapé kél fotellal 
elegáns előszoba fogas 
keményfa asztal inárványtetővel

1)
2)
8)
4)
B)
0>

pénzszekrény f 7) • 
ital f) í

karban levő bútorokat eladom :
»Reminglon*  Írógép
3 és fél in. magas velenczei lil.ör 
fekete pitinino igazi elefánt bil- 
lenllyiukel hozzá 2 mozaik szék 

drb (’áz.csillár 1 drb nehéz nikl 
3 drb réz.

Dr. Zeke Adolf

o
len

tO)

0)

■r-BfcL-in . jiiBií-i.i1 •
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IfűáJobb bevásárlási források Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Minden nap fr;xs pörküíéa =-----
jó ISseAwBÉD oIósö 

• kn^ pörkölt kávé I frt 85 kr.
I ,, nyerő M • »» 6® ».»
Postacsomag 4 * i kilo kávé portomentesen küldetik. 

DDÜI I PVili A (SZENES SÁNDOR UTÓDA) 
□ NULL UTULM Budapest, V., Nádarutza 16.

_____ 3
Alaj itt uotl IF46.

‘"3

Szilksó.lct) lirszrr óso elöli ne 
mu nosza el

T-.us!^ J. Főaá 
ruha- ős fchérneniück-gyárától 

Pozsony
r fp'clálls rrjegyzéko’, moly 
kiibx !«•!»• ■ zólszei (ii'ii ósszoállitott 
kelengye költ*  égvetesikct t.ntal- 

muz. bórmoiltüsen meghozatni.

Megbízható ezeg ! Pontos klszolgá.ás !
Jutányos szabott árak!

Klvéló munka I Jó anyagi j

TTÍ 1 Araiivn-.fi "'el.ylyel mindenki azonnal VJ . XXI ClZiy U U, inoshalOan .ja aranyozhat;
1 lűkí.r ín képkeretet, nobrot,

virág iKitalt, leinplomcsillA ■ i s ■ h, - Egy thec ac>atttl 
80 kr., • i literes Lég ír 1.50, 1 < lltarai ni tv üveg 3 m. 
— Sport-czlkliek, gye, mtk jaitkHZtrek, hlitartAai- «■ 
ebédlő nszi.-.l kellékek utazás- ea netegtyolialioz való 
•argyak fd. I nagy, képet árjegyzékei bérmentve küld 

KERTÉSZ TÓDOR Budapotl, IV., Kristóf lír.
^SHrannHLKQaUUKnSHSSi

NEUSTEIK9 FÜLÖte31
T ezukrozott

has ti ajtó labdacsai
tr.il már evek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó cs oldószert :-j inlanak, nem gátoljak az emész
tést cs teljesen ártalmatlanok. Cznkrozott külsejük 

végett még gyermekek is szívesen veszik.
Eiy 15 pilulál tartalmazó doboz 3) IJI, egy tekercs, mely 8 dobozt.; 
tsh.át 123 püulJt fartalmsz. csak 2 kor. 2 kor. 45 fiit, clőlígts 

tekühése után 1 tekercs pcrlómentesen küldetik mag.
KT" Ouáo 1 Utánzásoktól különösen óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent Ligáihoz*  czímzett gyógyszertára 

Wien, !., Plaiikengnsso 6.

Köveiké?. .n felsorolt s.ij U készíti: 
árjegyzékét nttdó 

drb. bécsi piros paplan. . ,

» Sntm ( haclniir paplan . 
. ntlasz C.tclitnir paplan . 
. selyem atlasz . . . .

I‘»r . : n.a'.r.itz . . . ,
. Crin de afriquc . . . . 
. szór ...............................
. sz-r...............................

nyű jó minőségű árúinknak
iniésre ajánljuk.
................................ 1 frt 80
...........................2 . 10

...........................8 . 80 
................................t , 20 

............................8.. . 50
...................................4 , 50
: .* .* .* ' ^ * io: ~

H . —
2 , 20 
5 . 50

15 . — 
10 . —

1 . 50 
5 . 50

i
i
1
i
1
3
8
1
3............................................................
1 szalmazsák letiizve
1 drb nézd s. Jrmiy ágybetét..................
J • ''-I : .•••.anyós niatratz . . .
• ■ 7 1 • vaságy tengetifü mntratznll drb liánéi takar.,....................................
1 asztal. 2 ágyteritő........................................._ _

Giciiner Mór és Testvére ZTs* 8.!
' t"1 ,V” Miizotini-líöriil 27.

---- -—-
REIOH 3j. FSAI

Mreígyárosok, cs. is klr. udvari szállítók
BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér 2. 9zám.

AjéalJAk legjobb minőségben gyártott Bypbon- én gazcuze 
paUtMiulut legokaóbb árak mellett is pedig:
1 Lila rt. 2t J drb. lu GQrilii alma, fehér v. vüágoi kék (aqua- 
Btriil m;iq C;;bo??elGCXkOl talppal vagy talp nélkül: 61 korosa 
l Léda kb. 8(0 drb. rt::C3tpal2C'.kel RummigyOrOvcl és Üveg- 
golyével cllAtvi, fehér vagy világos kék (oquaraario) tulnO, 
“M*-*  vary alacsony alak............................. 62 tífCSJ

ttaáUlkls a ceomagul.ut Ideértve, budapesti pályaudvarig bér- 
■eetve, kéup6nsfiiet«.t dlcuébcn 2*/a  éconM — 10 láda rendelés 
után &•/. rabatt Mai nagj»*<:uak  *»  különféle Általunk törvényesen 
védett alakokat tnegf< 1.1.%,-n elvein Kábítunk Préselt írások vagy 
czágtéséz-.káéi ffui’.iaas elkesd'ési önköltséget ridtnitjuk, éllcnbea 
aa alak 6s kliséd-t kél;, ég neműitől tutik Megjegyiük még, hogy 
•egvür.ga : ?f> l gkör nycniAsű Hyplionpalarikuinli Magyarjraaég- 
bon ceak llUÜélifJtía kötveUe.i n mi gyaruokbőlMweib.-tók be

Budapesti malomépitészef 
~— és gépgyár
POPVINECZ ÉS HEISLER 

BUPAPEST, VAczi-ur ut/v. 
0YAHT:

BENZIN MOTOROKAT ÉS 
BENZIN LOKOMOBILOKAT 
uelopts veién, mllvol 2 50 léerKg.

Megbízható képviselők kerestetnek.

I

»
a w
K

$
M>r

Nem lelszöórl 
a pénz 

vis-zmid ifik.
>

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és

.«. ic' í Z3 PÉCS.

No k ildj Ak pénzünket

látszerész.
(Ja [) ?? ;■'

kíil földre I

-a
Három évi 

Írásbeli 
jótáll á s.

---------------------------------•

Hazai juránkat cl6aioz.ll ó czógimnól mini nnomil nrnny M oziist tárayak óritk és minden 0 sznk- 
Hazat itiru t o|o“ó,lban jobban 03 mogblzhatoblMn szorezltetök bo, mint ti külföldön.mába vágó ezikkek
Valódi oziii»l női n'inont.

óra irt li.— 
l'i.'vaiicz dupla fetltdhd 

fit K.- 
ValŐtli 1 í kar. arany női 

innr óra frt I I. 
rirvanez dnp'a fedéllel 

fit IS.ál)

ff

Valódi ezüst páncról ór.ilánczok m. kir. 
fémjelzéssel.

fit 
fit 
fit 
fit 
fit

(>) gr. súlyban
70 gr. siilyban 
SO gr. su'yban 

1(10 gr. su’vbaii 
löO gr. siilybnn

In gramm -ulyban
2 gramm súlyban 
BO i- ramin súlyban 
•10 gramm *u!\ bán 
60 gramm sul,\ bán

Val.di 14. kar. aranylánczok 40 fé e 
divatos mintában.

stílt b.in frt ‘24.— 1 |0 gr. siil.vban
• nl\ bán frt 30. - ’0 gr. sült bán
sulyba i frt 37. , (»0 gr. súlyban

Úgy 25 grainnto-' nranyláiiezboz egy 
ino- kötés lüggfléií véve o-sz.esen .O grat

hagy képes árjegyzők ingyen ős bérmeatve bárkinek 

küldetik1
Trl (».8O

alantból G ka”.
frt 35’

arany fit 150 
, ü! elegendő egy 
papirszallag.

erősebb í) fit. luyanoz arany szeg. 12 frt — 'l’iila ezüst an>< re reinon. dupi
1 í kar. aranv ankre-rein •nt-iir óra 24 frt. — Dupla fedéllel 3 > m

Valódi ezüst rém. Óra 
frt 5.— 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezüst mikro rém. 
dupla ledéllid 'rt 8. — 
la fedéllel 12 fit. Valódi
irt-

Sí
Bt 
ffl

^listill Scl e
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

e;Mind, nneiiiü koporsók kr.phalók érez-, keményfa- va y f nve élt d ófából, 
l<is< l>b-n igyobb mérdl en Szemföd lek. virágait, szalagok, si. ko..záruit, 
Szob.'ibebuzásuk, ravatal-felálliliís, a személyzet díszes egyenruliiban. 
melleit fáklyával, — nyitót! Ii doltaskocM vagy díszesebb üvegkocsi,

is, minden f ^szereléssel clfogadlalik.
Cza~ Gyászjelentések I óra alatt elKészittotnek. -•ffiae

v.aszgyertyált. 
a gyász.kocsi 
akár vidékre

80—52

Lohr Mária Kronfusz 
Csipke-, vegyészeti tisztItó és miifostő intézete 
o o o Megbizicok tilvélelnok : o o o 
BfDAPEST, Vili., BAKOSS UTGZA 85. sz. 
Ttlefan 6708. Telefon 6708. •y

Szőlő oltványok B .................. 17 g:

4?
W- Vcr.jyógvitás (Hcmopatia). L’j és ere

dé i 15 ív óa kipróba t gy-g;, und, a me y 
h.záoK és a külföld jobb köreiben á.lalá iüs 
e is.n. résnek örvend. R jndkMiii jó t i cnel 
lesz alkalmazva asthm *•  r.iv-, gyomor , hólyag 
és i.l-gbujokb.m, vér- cs b<’«;b ma n.a’c e.kn 
és ki/árj i az címez ivar cs s éihüJcs beadtál. 
/\ kezelése ke len.es, nem gáit-ija a bcicg t 
napi f glaikozá-ában és tar:- s, gyökeres g.ú 
g\ ulási eredményez. E gyógyul d mcgalari.ój i 
Dr. Kövecs J fővárosi orvo-, a ki ok Butki- 
j'.sleii, I’., Wk'Zbk'tiríd IS. sz i.la'.t < v, ez n 
czélra berendezett orvosi r. ndcl • intézcie van, 
melyet mindazoknak legmelegebben aiánlji.k, 
a kik a fent elősorolt bajok vala:nel\ iké' e i 
szenvednek. Dr. Kovács .1. levélbeli meg
keresésre készségesen válaszol.

szokvány minőségben és 
Ő3 európai nemes gyökeres és sima vcszők mé
lyen leszállított árakon. O tvár.yok ezre SO IGO frt. 
Miudcnik a legkiválóbb bor- és csemegefajokból, 
fajti-ztín. t- li<-s. Ibi a szállítmány a int greiidelés- 
iifk meg ik-ii) fel • ne. ugy az oda- és visszaszál
lítási költség, t, valamint a megr*  lididő által kifi
zetett összeg. 1 hiány nélkül azonnal visszafizetem. 
Igy mindenki ebbéli szükséglet át az ón költsége

men bázálmz száliitva tekintheti meg.

=— Élökerités. ■■-----
Gkditschla csemeték és magvak

Óriás tnvisü. ig n gyor.-an fejlődő sövény növény. 
Ez az egyedüli, melyből oly öiököJ kerit's nevel
hető pár év alatt, re dkivül c.-ekély Kiadással, 
melyen nemhogy ember, de semmiféle állat még 
az apid > villák ^<-m hatolhatnak át. úgy hogy a 
bekerített részek teljesen ki lesesal zárhatók. Mii- 
dm rei dőléshez r- jzokkal < llátott Lltptesl és keze
lés) utasítás mellékeltetik Bővebb tájék ozás \égett 
színes fémes árjegyzékek ingyen és l érinontto 
külib-fnek, rendelési kötelez ttség nélkül. Az ár
jegyzésen kívül egy oly könyvet kap ezizel, ki 
czitné’ egy levelezőlapon tud-tja, mely nnesen 
az a ház, vagy család, a hol annak taitümát 
haszonra no fordítanák, városon, falun, pusztáin 
gazdag vagy szegény családnál et-yaráir. Igy még 
azoknak is érdekében All, fik rendelni temmit, 
som ak. rnak. meri bimm számos oly közlemé
nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy 

szolgálatot te znek.

Diócsemeíék. inét biztositó vo’trnál 
fog.'íl, ennek tenvésTi- 

tűse maid minden gazdaságban nz utóbbi időben 
rendkívül elterjedt. —--------------- —

Cziin: „KHMELI.f.EI ELSŐ SZŐLÖOLTVÁNV- 
TELEI’.“ Na y-Kágva u. p. Székelyliid,

cs Itkkgyár

KA — Józso! ÍShcrcssg udvari seállHója, 
s magyar iltotcaU't f;;?í.’,?“■i’UüÜSÍ 

BUDAPEST, V., V/.ŰZI-ÚT Q. SZÁM.

Göd. Ilii Er ssbo! könyvnyomda.
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