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Gyermek nevelés.
I I .- egy fővárosi lunitó.

Főv ’■ -i ’:m lói körökben feliiiciiilt a 
kérdés, hogy I., L- ■ az elemi iskolában tan
könyv, vagy nem? Vagyis arról volt szó, 
hogy be kelle a hal éves (.yermekm k ta
nulnia egy pár könyvet kívülről szórol- 
szóra, vagy elég, h:i a gyerek gondolkozni 
és beszélni megtanul ? A fővárosi tanító
kat megszavaztatlá’k eblnn a kérdésben és 
azok azt mondták, hogy a kis gyerekek 
számára a sok tankönyv múlhatatlanul 
szükséges. E'áltíil a tisztelt fővárosi lai.itó 
urak a leghübb szegénységi bizonyítványt 
állították ki önmagukról. Kimondták nyíl
tan, hangosan, hogy ők nem éreznek ma
gukban, elég képe.-sé. ct arra, hogy a gyer
mekeket könyv nélkül is megtanítsák mind
arra, a mi a könyvben áll. Vagyis, hogy 
ők ezután is, és mindig úgy akarnak taní
tani, rnir.t eddig telték, hogy azt mondják 
a tanulóknak: > Holnapra feladom nektek 
azt a mi a tizenhatodik lapon áll.« F.s 
másnap kérdezi tőle: »Megtannllad, a mit 
feladtam?< »Igen feleli a kis nebuló.« »No 
hát mondd föl Es az gyorsan, had rva, 
egy szuszra kiböki: »Az alany a mondat
nak az a része, a kiről, vagy a miről va
lamit mondunk, azaz állítunk. Az állítmány 
a mondatnak az a része, melylyel az alany
ról valamit mondunk. < Es ilyen módon 
tanulja meg a gyermek nyelvünk alapját, ' 
szabályait és nem tagadható, jól megta
nulja, mert fél a p.ilczától, de hogy innék 
a tudásnak mennyi haszna, értéke van, 
arról azt hiszem fölösleges szólanom.

TÁRCZA.
Nem téged sajnállak ...

lila : Erdős Renée.
Nem téged sajnállak. Virág se sajnálja 
?. kóbor pillangót, ha elviszi szárnya 
Tudja jól, ha soha vissza nem talál is:
Jön helyello szebb is, jön helyette száz is.

Nem léged sajnállak. Part fövénye látod. 
Soha sem siratja a futó hullámot 
Árad a víz álja, n.ajd kitör a partra! 
Szerelmes hullámát megint odahajtja.

Nem téged sajnállak. Az ég nem lesz árva, 
IJa egyik csillaga bolo hull az árnyba,
Az elveszett fénynek nyomán uj fény támad 
Amannál tündöklőib, melegebb, vidámabb.

Nem téged sajnállak. Oh, de hogy hihettem 
íIn!lám hűségében, lepke szerelőmben,
Hogy csügghelell lek.em álnok, hazug álmon, 
Hűhó esd ag fényén, ezt bánom, ezt bánom !

A főnyeremény.
— Irta . Szabó Balázs —

A XIX századnak, annak a kiélt vén viha
ros niiiltu örökre eltemetett hullának gyá-zos ha
gyománya és a reménytelen század még gyászo
sabb öröksége.

Persze, most röglön akadnak önök közöli 
olyanok, a k.k ezért a vakmerő nyilatkozatomért 
szeretnék clhcgedülni a szent D.-.vid z oltárait ■— 
a hátamon.

MEGJELENIK MINDEN VASÁ1ÍNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Nagyon, nagyon szomorú ez az állapot.
Il i elgondolom, hogy az ember lelkére 

és szellemének fejlődésére azok a tanítások 
vannak legnagyobb befolyással, melyeket 
kis gyermek sorában kapott, őszinte szo
morúság fog el. — Nem merik elvetni a 
tankönyvet az elemi iskola lanilói, mert 
anélkül munkájuk sokkal nehezebb volna, 
mert igy kényelmesebb. — Nem igy kell a 
gyermeket tanítani, tisztelt laniló urak. — 
Nem leczkét kell a kis gyereknek feladni, 
a melyet muszáj nekik megtanulniuk, mert 
akkor a gyereknek nincs kedve a tanulás
hoz és kedvetlenül csak a büntetéstől félve, 
bifláz a be keservesen az előtte teljesen 
érlhetelbn szöveget. — így nem lehet és 
nem szabad tanítani . . ■ a gyermekkel meg 
kell kedveltelni a tanulást, oda kell halni, 
hogy a gyermek örömmel ismételhesse ma
gában, vagy társai, testvérkéi stb. dőlt azt, 
amil az iskolában a laniló bácsilól hallod. 
Es ebhez nem kell tankönyv. Ezt tankönyv 
nélkül is ellehet érni, sőt csakis tankönyv 
nélkül lehet eléri.i. A gyermeknek élénken 
érthetően, szemléltelőb'g kell előadni a tu
domány alapjaik Élénk mesékkel, tarkítva 
apró elbeszélésekkel élénkítve az elő.más 
mehet a legkönnyebben a gyermek ngyáb 
Előbb a gyermek kedélyére, lelkére kell 
halni és azzal párhuzamosan az értelemre. 
A gyermek agyához az ut a s iv.n ál ve
zet. A tankönyv a legádázabb ellensége a 
helyes paedagogiának. Különösen azok a 
tankönyvek, a melyek a mi iskoláinkban 
manapság használatosak ... A borzasztó 
stílus még a felnőitek előtl is nehezen

Akadnak szerelmes szobacziczusok, a kik a 
nagyságatói a hús árából elprovizionált krajezá- 
rokból spórolták össze a sorsjegyük árát az édes 
reményben, hogy a legközelebbi húzáson okvetlen 
tornál csinál és Jancsival, a ki a 32-ik gyalog
ezredben már „káplár ur“, őszre az obsit után 
megcsinál!)ifjak a szép hozományt! esküvőt. Fiatal 
urak, a kik az iroda pénzéből spórolva, aggódva 
várják a jövő hó 15 ét, hogy aztán J7-én egy 
nagyszerű éjjeli zenét és egy mégnagyszeriibb 
szegfű és ncfelejls csokrot adhassanak „ő" neki. 
S \égic aggódó családapák, kik aggódó türelmei 
lenséggel szorongatják belső-zseb tárczajában 
elrejtett sorsjegyet, várva szintén ezt a szép re
ményekre jogosító főnyereményt, a mikor végre 
ki lehel fizetni a czipészt, a mészárost, a tejes
asszonyt, sőt a (Lilái da baljába is elvihetik biztos 
siker reményében a család szcmefényél, a kis 
Juliskát.

Ezek és még Isten tudja hányán önök közül 
most mind rám pályáznak a fennebbi vakmerő 
kijólenlésemcrt, remegve, hogy a sors isten asz- 
szunya, a csalfa Fortuna megaprehendálva, hátat 
fordít a városnak, s akkor végo a szép remények
nek, az esküvőnek, az éjjeli zenének és vege a 
suszternek, mészárosnak, do még a dalárda bál
nak i< I . . .

Oh I de türelem csak egy pár porezre, mig 
kimngyarázom magam s biztos vagyok, hogy önök 
a feledés sötét mélyébe dobják a sorsjegyüket fel
emelik a veres zászlói, leütik a sorsjegy igazg dó
ságot és éneklik velem együtt, hogy; a magyarok 
istenére esküszünk, lu gy sorsjegyesek nem leszünk.

II U gassanak meg kérem I
A n u l év deczembcr c’ojőn még én is ag

gódva sclálga’lam a Muzeum-köi utón (nem tudva 
ol hon nyugodni n hitelezőimtől), várva, mikor 
teszi ki Török A és Tsu ablakába a kedves kis

‘S'.fi'/trsito.srf/ cs Kuidohiruta! :
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érlhdő. Ha nem volnék tisztában az alany 
és állítmány fogalmával, hát a f. n i idé
zőiből azt meg nem érten hu ? Pedig azl 

| Belieza Józsefnek általánosan használl -ma
gyar nyelvtani kézikönyvéből — irtain ki 
szóról szóra.*  Es <z még egyike a könyv 
Iegérthelőbb mondáiéinak. En n agam há
romszor is elolvasta n, m re nic, irLiiu, hogv 
az olyan szóban, melyekben kél mással
hangzó közöli k- I vagy löhb magánhangzó 
van, csak az utolsó mássdliangzót csatol
juk a második másalbangzóhoz és a többi. 
Pedig ez a könyv a második elemi is
kolai osztály számára irodát Ilyen és 
ehhez hasonlók a többi tankönyvek is. na
gyon csekély kivételül. — É r ezekhez a 
könyvekhez ragaszkodnak olyan makac.-ul 
a tisztelt lanió urak a fővárosban.

A vidéki laniló urakhoz fordulok mos
tan. — Ne kövessék a fővárosi laniló pél- 

I dáját, ne ragaszkodjanak az amúgy is 
; borzasztóan rossz tankönyvekhez, hanem 
1 indítsanak aktiól maguk köiölt a tanköny.- 
I v.k kiirtására és elázzék meg, illetőleg I r r

mu’ják felül a fővárosi tanítókat Mulas
sák meg, hogy Ön ikel nem a saját kényel
mük szempontja vezeti, hanem első soraan 
b tölteni igyekeznek azl a n így és fonlos 
hivatást, m lyet magukra vállal-.ik, miilas 
Sák meg, Imgy igen is lehel könyv ml íi 
tanítani az elemi iskolában, ső anélkül 
lehel csak igazán, czélhozvezelően. Indít
sanak mozgalmat a magyír ku'nira fejlő
dése, az igazi gyermeknevelés érdekében.

cztdulal a varva-várt felirá-sal: „Húzás ma." — 
Végre eljött a nap es röviden az én sor-jegyem 
főnyereményt csinált.

És most következik a főnyeremény története.
Gyorsvonaton rohantam haza, vinni az öröm- 

■ hirt és ime már a pályandvaion két ur vár egy 
egy iv sül üti vonalazott és ö szegekkel megrakni’ 
úgy nevezett számlával. A feleségem azonnal ki
jelentette, hogy ö járasbiróékhoz akar menni 
vizitbe s mulhallai.nl szükség.*  van egy fekete se 
lyem ruhára. Már ki is nézi • Giraldmal, az ; i i 
i 62 frt. A leányomnak egy pár I.h kezipó <r. 
őszi és egy téli kábát, kél pár I ez yii, í gy u, 
dtvalu fűző, meg egy i rány gyüiii va.ódi hu. ;.m 
sál volt a követelménye, Más uip a tinin sürgöny 
zöll Selmeczbányáról, a hol Vll-ik gimna/ 
hogy öt megválasztották önképző köri elnöknek 
a miért is egy avató bankettet ke I adnia, h 
professor urak is megjelel.nek.. Iv.i tsége sz /. I 
ríni. Az elnök vá’aszta-i korteskedásuk negatív 
a „Griff" kávéháziam 128 frl, a mii azonnal * . 
gönyileg küldjék, mert ö főbe lövi mi.gaf, \. 
beleiül a Themscbe. (A szemtelen <•.!••!«)•:• 
hogy ily*  n nevű folyó csak Angliában v. 
szabó konlójja 115 frl, a mészárosé még a . u 
madévről kamataival együtt 619 Irt bő kr a 
téré 72 frl, a tejes asszinyó 18 Irt, a k:aj'« r 
G4 frt 14 kr., a kik mindannyian 8 nap alul: 
különbeni végrehajtás terhe melleit köve -;i 
kifizetést. A takarékpénztár bizalmi tanáé ko. rt 
hívott meg kél darabb HO frlos váltóm ügyében 
Meginterjúvolt a Sebajda és Vidéke elegáns tudó 
silója s másnap már külön kiad isban z. repültem 
fényképemmel együtt ezen a c/.imen : .. i ■■«••<m- 
esés nyerő, vagy a jóckényság tág .‘zhubíijnohi s 
alatta iám sózva a kövt ll.ez.ö ezikk rc-zlel . ..Tudu-i- 
tónk felkereste a szí renc-e e jo:eko;.y kegyen ijéi, aki 
nemes érzelmektől áthatott szívvel kijelentette,

mulhallai.nl
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Quo usque tandem . . .
Meddig <'■' még vissza Gödöllő község 

(>3 százalékos póladóv.J snjtolt közönség', 
— a te lílrelini’ddel, községi képviselő 
testületed ?

Mert — mint - e hi 23-án megtar
tott közgyűlésén beigazolta : nem tesz 
egyebet és nem más a czélja,

Igen! Jámbor, söl birka türelmii pol
gára Gödöllőnek, tudd meg azt, amit nem 
szívesen mondunk ki, de amit a pénteki 
közgyűlés u án kénytelenek vagyunk ki
mondani : képviselőié® illeted nem óhajt 
másra fölhasználni, csak arra hogy az 
évenként ini-lk dő közterheket megfizesd.

l izess és hall.áss! Ez a fődolog!
Vagy azt kérd izzük a t. képviselő 

testülettől, ám ly a pénteki közgyűlésen 
hátra vetette Gödöllő városát ismét KJ esz
tendővel s gátakat emelvén a haladás elé, 
könnyen tönk szélére is jutathatja annak 
lakosságát : mit t-d a község polgárainak 
azon óriási közterhekért melyekkel meg
terhelte azokat, — ellenszolgáltatásul ?

Mert értjük mi az', hogy valamely 
község púladój i magas. Fizetnénk mi is 
szívesen akár 100 százalékot is, csak tud
nánk, hogy miért !

A pénteki közgyűlés elvetette:
1) a méhes források ingyen felaján

lott megnyitását ;
2) az i n g y e n felajánlott 200 000 

koronás fürdőépités tervét;
3) az i ng yen felajánlott színház 

és mulatóhely tervét.
Mindez, ha 25—30 év múlva Gödöllő 

község t u 1 a j d o n á b a ment volna át, 
4—500.000 korona jól jövedelmező aktív 
vagyont reprezentált vo'na, melyhez a köz
ség ingyen csupán a használatra átenge
dett és ma semmit nem jövedelmező telek 
haszonbére fejében jutna.

Ezek után csak azt mondom én t. 
polgártársaim, hogy ha koldusbotra jut 
egyszer Gödöllő népe — ami előbb-ulóbb 
de befog következni : — jegyezze fel a mai 
képviselő testület névsorát.

Ciörgö.

Sántítirka születésnapja.
(iöilúllö — Budapesten.

Igen szép gyi rmekmulatság volt f. hó 
18-án dr. L u in n i c z e r József a 
híres orvos budapesti lakásán. Kis fiának 

hogy a .Fillér k re zt <gyl 1“ a szépészeti egye
sület, « szegénva'ap, a Petőfi szobor s a nuigynr 
prot. árvuliázív k i.0— fii frlot fog adományozni? 
Mit volt mit tenni, az Í0 frtotiat kiszurkottam.

Egym.ifu án j illek a következő tartalmú le
velek: l ram! Hu holnap esti 9 óráig a szóiig 
Flórián szobor talapzatára 40 frlot le nem tesz1 
házát felgyújtjuk, önt pedig átadjuk a közmeg-*  
vetésnek. Aláírva : A nemzetközi szoczial-anar- 
liisia egyesület gödö.lői fiókosztályának vezetősége.

Szegény tanulok 215 uláirásos kórvényt nyúj
tottak be hozzám tnr.dj segélyéit. Megválasztot
tak a koresolyaduliák szövetkezete palyacsináló 
bizottságának diszelmökcvö. tt) Irt előleggel leltein 
két kaszinó disz Ingja, nöegyleti titkár, nagyságos 
ur stb. fis mindezekkel szemben volt nekem egy 
drb egynyolczud oszló yu sor jegyem, illetői'g az 
arra eső nyeremény összegnek cl.'OOJ koronának 
tizedrésze azaz nyolez ezer korona.

De mit volt mit tenni, éa fizettem, vagy 
podig kigolyózlák volna nemcsak az úri kaszinó- 
Dói, hanem még a 'Árosból is. Elzarándokoltam u 
szent Flórián szoborhoz, fizettem szabónak, czi- 
pésznek, mészárosnak, takurékpónztitrnak. tejos- 
asszonymik. I,r<jzl losimk, szegény tanulóknak ós 
a fiamnak, bog n Th.’insébo no fúljon ... és 
két hét múlva ? Nos, hogy mi lett két hét múlva? 
A feleségem n mi kapott selyeniruhát. Inneni ka
pott hystoiikm ncviló görcsökéi, a lányom elakart 
menni bánatában szolgálónak, az » gtizeml or fin, 
mióta u Thoniséböl kimentettem, újra 10Ü frlot 
kért, én imigtim pedig Imáiéin u korcsoly daliák 
szövetkezete palyi i'sim ló bizottságának diskelnök*  
Bégéből, mivel nem Indiám uj 5) fit elöl get 
adni, a jólékonys. gi (gye.-iil. l elnevezett .'mar 
betjáriiak'a miért csuk 59 frlot adtam ó» végre 
ma paprikái krumplit ebédeltem.

Most o ár értenek tigy-o k rém? S lm ezek 
után meg miniig hegedülni kívánnának rajiam, u 
mit nem hiszek ugy nyerjenek önök minél 
hamarabb egy egynyelczsd osztályú sorsjegygyei 
főnyereményt ! 

ti Gödöllőn általánosan ismert és szeretett 
S á n d o r k á ti a k születése napját tin- 
napellék, azét az erőteljes eleven ki« íiu-'t, 
a ki két év előli királyunk ő felsé, ét kö
szöntötte erőteljes csengő s avávttl, a itiiul 
ab'ukuk alatl elhaladt olt a Mátii Valétit- 
uton. Kézit csókolom király b esi, a mit 
í) felsége nyájasan viszonzolt. 21 kis ba
rátot és barátnőt hívtak meg a inul .1 ágra, 
a mely minden izében magyar volt és fa
lusi, mondjuk gödöllői ize, zamatja volt a 
mulatságnak.

A nagy szalon báltere falusi vásár 
képét mutatta. Mézeskalácson sátor c ino- 
san díszítve kinálg.illaa Neszveda féle szive
ket. kardokat, babákat, pusziltál dm vála-z- 
lókban. Pattogatott kukoriczás zsák, nagy 
csomó léggömb, alma, narancs, gyerek
játékok sora m Heti időztek a kis vendé
gek, kik közül kilenczen jelmezben \ol.k, 
Ma.yar menyecskék és legények, tót leá
nyok, czigány leány, percczes fiú, kémény
seprő legény sétállak tarka vállozatb ia o t 
a gyalog soron, sőt egy köléltánczos kis 
leány is vetődött közibük.

Egyszer csak a község bírája, Lu n- 
niczer Sándorba ő kegyelme is elvetődik 
a vásárra és az apró népek egymás után 
felköszönlölték, néhány son\i rigmus-s 
beszéddel. A végén pedig bíró uram kö
szöni meg a sok szives jó kívánságot, és 
m lyen önérzettel szavalt a kis ember!? 
11 e j k szabó mester uram bezzeg gyönyör
ködött volna abban a takaros spenczcloen 
melyet ő készített a kemény legénykére, 
de gyönyörködött abban mind tiki.

Egyszerre csak megszólal a zene mézes
kalácsos sátor melleti, kezdődik avásirés 
a vigalom. Kapkodják a tnéz is kai csőt, 
pereczet, almát, narancsot A kis fiuk és 
leányok neveit szép hetükkel kiirta a bá
bukra és szivekre a besnyői mester. A lé_- 
gömböket szétos tj :k a gyerekek kö t s a 
21 csepség feje felett himbálódzik a 2t 
léggömb s járja a vig táuczot a sok apó 
lábacska a magyar legények s irkmltyus 
csizmája veri az ütemet módosán.

Majd meg, ahogya tánezban f iradni kezd 
a lelkes ifjúság: egyszerre nagy kolompo- 
lás és fii yü'és h illat zik egy másik sátor 
felöl: hát uramli i ! egy valóságos Paprika 
Jancsi színház kezdődik olt. A gyerek se
reg elfelejti a pereczet, a tárczo', rohan a 
botié elé (de léggömb ezérnáját n imlenki 
gondosan és g rcsösen szorítja.) A Paprika 
Jancsi igazi, valóságos Paprika Jancsi volt 
ám! a városligettől hozatták a se.Ionba ! 
Leírhatatlan az az öröm, az a gyönyörűség 
ami a gyerekeket elfogta; a sok pesti gye
rek mind gödöllői hangulatba gurul, gyerek 
lesz a szó szoros értelmében.

Persze nagy ozsona következett ; de 
ami természetes nem az ozsona rekes c 
be a mulatságot. Táncz következett ismét, 
táncz illán pedig ismét Papri :a J.uícM I

Mi pedig jó'eső érzéssel adjuk ezt a 
ludoíi'ást a mi lapunkban. Fényes bizo
nyíték ez a mulatság arra, ho, y Gödöllő 
igazi nyaralóhely, amely mély bb benyo
mást tesz az itt időző fővárosiaki-1. A 
legbájosabb mulatság rendezéséhez a gö
döllői motívumokat keresik, s a gödöllői 
iparról sem feledkeznek meg.

HÍR E K.
Ffclolvasár. A göd'jllöi polgü-i kör mai na

pon <1, u. 5 órakor fogin nieglurlnni saját hoíyi- 
ságében szokásos Inni felolvasó estélyét. Ez a:- 
ktiloniaud dr. Bezsitla Nándor gödöllői ügyvéd és 
dr. tegze Icijos kir. palota orvos fognak felol- 
vn-ni, az előbbi folytatni fogja állanijogi fojti-gu- 
lésót tíz alkotmányról az utóbbi pedig kairói Ht
járól olvas f i. A felolvasáson a kör tagjii c a- 
hidjai lkai jolonnok meg, de rószt vehetnek azon 
a kör tagok vendégei is.

Névmagyarosítás. Kolompár Kálmán isnszcgi 
lakos, vuhimmt kiskora gyermekei Jo lin, Etihnnn 
és József, Lcliigyminiszteri enged-, lylyel 8 z ö 
k ó re magyaros toltak n nevüket.

Gödöllő 1903 ovi vlrllls képviselői : Takarék
pénztár in. kir. korona uradalom gazdilszali Aga 
ni. kir. korona urad dóin eidészcti Aga. gödütlöi
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borászati egyesül, t, G ’r.ín Dániel, Deulsch SA- 
: muol, l’olner Lajos, dr. Seliön Gyula, dr. -Togzo 

Lajos, Gönezy Benő, Szenlmikb'sy Béla, Spilzcr 
l-rael, dr. Szal iy S:iu u -1, Lizits Károly, dr. Zr.- 
cliár Kálmán, dr. Hasi nfulil Sándor, dr. Orbay 
Anl.d örököu'i, All erly Pál. I)-vich Fcrenczné, 
dr. Veresnuirly Miklós, p11 ,, gok: Miskey 
Ad nai-. Willenhergor Adolfné, l’ryll József, Hin
nie. Ibid M nó Gráf Márton.

A varmegyei p:nztárnk átadása. Pestpilis- 
soll-ki -kim vármegye fő ós gyám pénztári kész
letének n bndapes'i IV. kerüliti álhimpéntár ke- 
zöldébe való álad isát január 2-ikán kezdették 
meg és 19-én fejezték l e. Al adtak a házipénz
tári készletből ké-zpérzben 29,328 korona 28 fil- 
lóil. betéti kő. yvekben 2.02 ,785 korona 89 fil
lért, ér.ékp p ro-buii 1.73 \ 170 korona 92 fillért 
és inajjánkölvényokben 21EO35 korom?. A gyán:- 

j pénztári készleikül készpénz’en 81.34 korona 03 
I liléiI, beiéi könyvekben és értékpapírodban 
I ő.G80,6Cü korén i 9t> fillért, magánkötvényekben 

297,üt9 korona 89 fdlórl. arany és ezUstnen.iiek- 
ben *1777  korona 80 fillért. Az összes áladott 
érték tehát 9.1’42,478 korona 27 fil'i'w Az átadás 

I minthogy mindin a legnagyobb rendben volt, aku- 
dá yla anul iöi l< ni.

Szomelyl hir. Lipc-ey Ot ó, gödöEö érdemes 
| nyugalma i tt posta mestere, ki évek hosszú so- 

ián át veit terhes és lekötött állá a melleit lár- 
; s.dalműnk közszeretelhen álló Ingj ', mint rész

véttel értesülünk, péntek óta súlyos betegen 
' fekszik.

Wioncr módé. A legj< bb családi divat lap 
, viseli o czimel. Ihr magyar nyelven ilyen kiváló 
i lap nk h iiii". Fo JU.ir 1-i szánni fokszik már 
[ e ö lii-.k, mely di.-zos kiáll.lásában v;Jóságos tár- 
| háza a szobbiu l-szebb t ideieknek, kézi munka 
I és háziip rá mmláknak. Sok remek farsangi jol- 
! mez és állarc/.os készíti n tarkítja o számot, mc- 

lyel muliilványul ingyen küld meg a kiadóhivatal 
I annak, a ki ezt egy levele;ö lapon kéri. (Bécs 
1 VI 2. (iumperdcrfvr Slras-e Nr. 87 )

Gyászrovat. B á r ó P o d m a n i c z k y 
L e v <> n l c u é szül. hr. P d i nnilzky Magdolna 

’ f. hó 2l-én mcglull .F-nyö llaraszlon. Temetése 
e hó . 4-eu d lu’.tn ment végbe óriási részvét 

1 im lli'tl. A Lold< gull hűli tetemeit a g\ászo)ó csa
lád Aszódra szállíttatta s olt a családi sírboltban 
helyezték örök nyii a'omra.

Schw tchoffcr Lajos mag inzó, vol . budapesti 
gyógy zerósz f. hó 21-cn életének 79 ik évében 
Péczelen (ihu. yl. /\ bo'dogu’l Li di maradványait 
e hó 28‘án d. u. 4 órakor szentelték be Péeze- 
lon és szo rba'.on, o hó 24 én temetlek d óriási 
részvét mellett Búd pes-lcn a kércpesi lemelöbr-n 
levő cs.ládi sírboltba. A lem lésen a budapesti 
gyógyszerészek egycsü'ote l slü'.ciileg s a péc.zcli 
polgárság n u y számban vetlek részt.

Közgyűlések. Az a zódi gazdakör e hó 18-án 
tirlotla kö/g\ ülését Báday Gedeon gróf elnöklete 
ahilt. A közgyűlés tárgya az évi munkaprograméi 
megálhipilása volt. Az aszódi polgári 
k ö r o hó 18-án tartotta meg évi rendes közgyű
léséi, melyen a mull évi zárszámadások sa jövő 
évi költség előirányzat állapit attak meg. Továbbá 
a liszlujilas ejletelt n.cg. KlnöJíé ismét Bentsok 
Jánost választotta meg a kör. A közgyűlés után 
GJ terítékül banké t volt.

A polgári kör bá'ja. A gödöllői polgári kör 
o hó 17-ón tartotta meg idei nagyszabású mulat
ságát a polgári bálát, mely minden tekintetben 
fényesen sikerüli. Részt veit ezen Gödöllő és 
vidéke polgárságának szino«jnvn, teljesen meg
töltve nz Erzsébet szálló különben tágas helyisé*  
goit. Kedves jelenet volt az, miden a kör elnöke, — 
lapunk szerkcsz öjének a terembe lépésekor a 
bál hölgy társasága nevében Vilszkv Luiza kis- 
as-zony szép beszéd kíséretében remek rendezői 
jelvényt: szeles kék fehér nehéz selyem szalagot 
nyujlí ll ál, s midőn azért ez a meglepetéstől re
megő hangon mondott köszönetét, kezdetét vette 
a táncz. Az első négyed 56 pár tánczolla. h má
sodikat r ?ggel négy órakor még 48. A 1 ál szép 
anyagi s kérőin z felíníizetéscikkel hozzájárullak . 
G iiiczy Benő 2 kor. Gallé Antal 2 kor, Lipcsey 
Leó i*40,  Blumenthnl Manó 8‘4O, Trsztyánszky 
Kálmán 1 Szabó Kálmán 1, Vilszkv Lujza urhö'gy 
i‘3\ Polner Zoltán i‘40, Nick Ede 4, Hevesi 
Bidlz Lajos 10 korona továbbá Gráf Aladár 50, 
Gullinan Antal 20, Börze István 40, Egyed Lajo« 
-;0, Németh András 40, Ádáin Ferencz 40, Wirn- 
hard Ferencz, Török András t 0, Szörényi József 
4°. dr Roichárdt.’porg Lajos 40. Szauer Lajos 
40 fillér, fogadják a jótékony felülfizotök ezúton 
a kör elnökségének köszönetét.

Hyinen. Kovács János gödöllői s. jegyző 
rljegyozto F r a n és • k Rózsikét, özv. Francsok 
Pa né úrnő kodvo« ú< bájos leányát Versegen.

Próba bál, Kiéin Mór táncztui ár ma, vasár
nap tartja tanítványaiul! az ő ismert kedélyes 
mnlat.'-ágnii.uk egyikét, a pr lm I ;4 i- A mulatság 
eidt-keá pr igi; ini.i szer i.l fog Időzni s iránta 
már is nagy az érdeklődés.

Thea estély. A gödöllői intdlif ontia február 
7 én z;ii lkőiii b a-eslélyl rendez nz Erzsébet szálló 
összes termeiben. Az estélyre már is számosán 
jelozlék mogjo’enésükcl az’ inlclligenlia kőiéből.

%25c3%25a1gnii.uk
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A dalkör hangversenye. A gödöllői polgári 
dalkör február 1-én tánczal egybekötött Imiig- 
versenyt rendez melynek műsorában a d d írd a 
énekein kívül a kövstkozö nagyérdekü zom i sza
mokat találjuk: Gildmark Aiz és Sarasain Fan- 

Troli imrei cs 
K i’< ly 

Tronner 11- 
szémk- t:i 
(lő. inig

I

közművelőd *si  
meg fennállá- 

— Az iinnepó- 
esp. plébános, 
köz ulakozásból 

József

ábrándját, továbbá Sclminan 
llubay (Aárda jelenetéi e'öidja Póchy 
hegedű művész, kit zongorán 
zsö zongora művész ke-ér, ki önálló 
Polonoiso As dur (Ír. ('.apustól) adja 
Eck Flórián u Tetemre hívást, Hejk Pál és Volt' 
Ernő urak pod g a K Hsa czigányl adják elő. A 
mulatság iránt nagy az érdeklődés.

25. éves jubileum. A vérségi 
olvasókör a múlt bélen ünnepelte 
sának negyedszázados jubileumát. 
Íven leloplozlé'í Kraemcr János 
körelnök arczAépét. melyet a kör 
festetett meg. A kör történetét Gáspáry 
irta meg mig Acsay Vilmos és az ünnepeli elnök 
tartottak nagyhatású beszédeket. Este bankett 
volt, n.olvel virrad:ig tartó tá-,<•/. követelt.

Jegyző választás. Szombati n v- 11 meg Szádén 
a jegyző .daszlás, K ny.iry Gyűl i túrái s. jegyző 
választatott meg cgyhangu’rg.

CSAK N O K. 
B I GYÓN É.

Irta: Erdős Renóo.
Az urfi az nap gy lóg jött. A kocsija odaát 

maradt a halmosi hatftrszé'on, a füzes alatt, ö 
maga, hosszú uliköpenynyel a vállán, puha kalap
pal a fején átvágott a réti ösvényen egyenesen a 
malom feló. Az asszony már felkészülve várta. 
Mivelhogv c’ő-en bcalkonyodolt, kis gyertyaszal 
mell, ’.l ivndezge’.ott cgyotinásl a belső szobába. 
A holmija, szépen rend en, kis faládába rakva, a 
mi még az ura katonáskodásából maradt. Nem 
vitt mindent magával, c-ak a mi a legszüksége
sebb. A többit ha haza jön a börtönből, ugv is 
utána küldi majd az ura. Ha utána küldi. Mert 
nem bizonyos. Az emberien te jóság, se tisztes
ség. Talán meg som ér:i, hogyha egyszer az asz- 
szonya nem akar velő tovább együtt élni, akkor 
azt, a mi az övé, ki kell neki adni.

— Asszonyuiyáin, szól ki a konyhába az 
öregasszonynak, a ki olt kuporog a tűzhely elölt 
és lejbe fölt rizszs-d eteti a gyereket, a kisebbi
ket, mert a nagyobb már a vasat is megrágná, 
ha adnának neki, azután vigyázzon ám a gyere
kekre nagyon. A nngyobbikra jobban, mert az 
idw-oda csavarog már. Nehogy közel menjen a 
vízhez! A tüzholy körül se engedje settenkedni 
kenned ! Nagyon eleven, még bele kap a lüzbe, 
agyonégoli magát. A kisebbiknek adjon kelméd, 
ha «ir, fehér őzükről. No sajnájn, arra igen meg- 
csendosül. Kelméd is vigyázzon kedves eleiére. 
Fát ne sokat hordjon, so vizet. A P.uinit szoro
san fogja munkára, mert henye, rossz, legényulán 
néző a haszontalan. Majd úgy no járjon, mint a 
nénjo, szogény. Csak azt mondja r.eki asszony
anyám. Ezt igen sziviro veszi.

21 jószágra, a mit hoznak, vigyázzon a János 
Senkinek az őrlés ellen panasza ne lopyon. Vagy 
hogy kövesebből vinne vissz1, mint a mennyit 
ide hozott. A baromfi ikra sz?mo legyen a Pan 
ninak. Kicsi már a köles az utolsó ültetésnek is. 
Eszik már az i.pró kukoriczát, ubból adjanak nekik.

Az uramnak pedig, az iszákos, verekedő 
parasztnak azt izenom, hogy ha Istent ismer ezen
túl jól meggondolja, mikor rántja ki a kését a 
zsebéből. Meg hogy hova szúrja. Bezzeg ha bel
jebb ment volna csak egy hajszálnyival most is. 
nem jön onnan vissza, vagy h :sz esztendő előtt. 
Hanem még azt h, hogy engem az életben többé, 
soha som lát. Szív szerint követem az miit, nem 
rosszaságból. Addig losheli, hogy mogölol mig el 
nőm választ az uramtól a törvény. U yan nincs. 
Azután is, mig meg nem es i'nzünk, nem lesz la
kodalom, beszélhet nekem, a mit akar. Meg so 
hallom. Azt mondja meg neki, a gonosznak, no 
hogy azt gondolja : a rossz vér munkai bennem. 
Meg hogy a gyerekekhez egy ujjal se nyúljon. 
Mert azok is az enyémek lesznek a törvény sze
rint. Kitanultam azt már. Mert részeg, garázda, 
hirlelo >, nem való a keze alá gy rek. Kérem is 
kelmédét, hogy hu boros, zárja bo kulcsé ml az 
ajtót a gyerekekre.

Enynyit no. Do ig<z, m'g ügyet.
A kis köriben, óla halul az a rózsa bekor, 

— tudja édes anyám. — abból ojlásl ri.esfenok 
nekem, a nagy városban utánam küldjék. Majd 
hu vásárra jön be valaki, Azt akarom, hogy le
gyen belöllo olt i<. Fajmi nagyon, ha nem látnám . .

Most elhallgat, az ablakon kinéz.
Amott jön. unott jön, a ki onge n mogmonl 

a sárkány torkából, kivisz az ördög házából Nagy 
városban, czifra házban lakat, s’lycinbo bársonyba 
járat. llujli én lo.zek csak asszonyság. Engem 
többől se kötéllel, so husánggd nem ver senki. 
Dű nem ám. . . ,

A nagy nyuglalars*g ’ól kipnull tz r.iczo, a 
mint amaz mii.d közelebb éri. Gyorsam hi’|ja h 
virágos selyem kendőt, beköti vele a fejét, jó szó 
rosra, hogy a fuiyos fekete írtjából egy szál se 
látszik ki.

— No hal Isten áldjon szerelmes kél gyer
mekem. öreg édes anyám.

Kapkodja ölébe a kicsiket, nagyokat, Sir, ' 
'■*' Aolja az öreg asszony könnyes arczat, rárezos 
keze'.

No feledkezzetek meg rólam! No ám! 
azért csuk én vágyói az anyátok! majd eljöttök 
• ózzam. Ultit imvelvk belőhetek, Lesz igazi ló, 
kis koc i, azon fogtok járni iskolába, meg sok 
j ilék, minden.

— Csak meg ne bánd, leányom, - ■ sírja az 
öreg asszony a köténye mögül.

De nőm esik több szó. Az urfi az ajtó kü- i 
szübön. Csak néz, mosolyogja a nagy jelenetet.

— llát mehetünk-® mar, Boriska asszony?
Mehetünk, mehetünk, - mondja az — , 

csak a Panni jöjjön, hogy hozza a ladat.
— Minek az a láda, - évödik az urfi, — I 

Kapni a városban mindent, a mi kel1. Alsót, felsőt 
selyemből, Ma adjon a régi jó lesz az Palimnak.

— Már hogy miért ne! — ellenkezik az 
asszony.

!)• hegy a férfi nagyon sürgeti, olt hagy 
mindent, csak épp ogy nio egobb pamut kendői ; 
dob a karjára. Hatba hideg lesz az utón, vagy caő. 
Nagyon megcsókolja a kis házanépét, aztán ki, 
sietve.

Ott mennek már. kc-rosztül a rólen. Az urfi 
fogja a szép asszony kezét. Szerelmes szavakul 
susog a fü ébo.

— Angyalom, virágom. Az Isten áldjon meg, 
a miért hogy vdcin jössz. I)o boldoggá teszlek. ' 
Tojbo fürösztclck. ■

már ott az utón ölelné magához a dól- 
czeg astzony ringó derekát.

— Ne bolránkoztasson, —szól rá komolyan 
az nsexony. Erre n.ég rá érünk — az esküvő 
illán.

Hirtelen oszébo jutott a két gyerek. Kifa
kadt a könnye.

— Istenem, no büntess ! A Jancsika még 
csak egy éves. Három mull a másik. Gyámolta
lan kicsi férgek! Elmegy uz anyátok.

— No, no sírj Borisku, ne sírj már.
Nagy nehezen megvigasztalódik, do csak 

azért, mert az uram gondol, un udc a durva két 
öklére, mely sokszor lesújtott fehér kél válára.

— Ejh, haj, hidd érezze mi az: asszony 
nélkül. A szomorúság inogj ívitja tán,

Lassan mennek, kéz-kézben.
A férfi szorolmos pillantása epedvo lapid 

meg a sugár asszonyon.
— Olyan vagy, mint egy úri nő, a ki tré

fából öltözött f I falusi ruhába, Hadd lám a ke
zed ! Fehérebb, puhább az akármelyik dáma ke 
zénél.

— Nem kentem én semmivo1 — dicsekszik 
az asszony, — csak hegy olyan a természete.

— Persze — hagyja félbe a férfi — és men
nek tovább.

— Nekem kicsiny szobát tessék fogadni, a 
milyen az otthoni. Ott is migim lakjam. Aztán, 
jöhet hozzám látogatni. Tiz forintért kapni.

— Te bolond — növeli u férfi és közelebb 
simul hozzá.

— Már-már véget ér a réti ösvény, mikor 
hirtelen csak úgy érzi az asszony, mintha valaki 
lépogetno a hála mögött.

Igen besölétedelt, szinte fél vissza pillantani 
Mégis megteszi.

Akkor nagyot kiált meglepetésében.
— Nini, a Bigyóné ?
— Micsoda ?
Lomhán czammogó árnyéknak látszik a nagy 

fekete kutya, a mint jön utánunk.

— A Bigxóné velünk jön ! — Örvendezik 
az asszony, ejha, hát le is megkívántad u városi 
életet? Nem Ízlik a paczal úgy-e, le, talán ka
lácsot akarsz. Hát jöhet e velünk ?

— Jöhet, ha te ugv akrrod szivem — mo
solyog a férfi. A kocsis miliőit mogfér,

— Ejha, le Bigyóné, meg te is ott bugyiid 
az urad ! Mert van ám m ki tarsa ! A Bigyó, uz 
(•reg, De nappal láncz.on van, mert hogy igen dü
hös. Lehúzza az idegen Kaputjál. Este Kiszabadít
ják. akkor is az első dolga, marakodni. Ilyen a 
férfi mind.

Ez után a szomorú kis elmefultatás után 
veszik észre, hogy inog olt járnak a halmosi ha
tárnál.

— No Borisba asszony, virágszálam, most 
nézz vissza utoljára. Olt a kocsim, ni. Azon me
gyünk a va-uth íz.

— Hallódé Bigyóné?
De a kutya meg sem mozdul az asszony 

szavára. Megloppan egy helyben és áll mereven, 
megfesziloll lábakkal.

— Ejh, mintha tudná, hogy az már nem a 
mi falunk lö.'dje. No csak gyere tovább, Bigyóné, 
csak gyere.

Mennek u kocsi felé, a kutyát cg\re hiva. 
Az hol lehasal a földre, hol felugrik, rzüköl, csó
válja a farkát, kaparja a földel halra szegz.elt 
fejje!, de nem megy tovább.

— Hát mi lessz, Bigyóné? — kérdezi az 
asszony. Jössz, vagy maradsz?

Keservesen vakkanl egy párszor, ide-oda 
futkos, de a világért sem menne tovább.

— Ugyan gyeio már, hagyjuk itt — kéri 
most a férli az asszonyt, — még emiatt lekésünk 
a vonalról.

— Teremtő sz nt Isten ! Hál hiszen nem 
jöhet a szegény Bigyóné! Hogy jöhetne a jám
bor? Tegnap hozott a világra kicai kölyket hár
mat. Hogy e.felejtettem !

— Ugyan, no gondolj most azzal ! — mondja 
liirebnellenül a férfi.

— Azokat nem hagyja. Nem az a-szo .yáérl 
az egész világért! Szűz anyám. Máriám, hát én 
rosszabb legyek ennél az ál.árnál ?

— Miesoda beszéd ez már megint! gyerünk 
már no.

Do most mir sürii patakban ömlik az usz- 
szony könnye.

A kutya hozzá megy, olt ugrál körötte, fark
csóválva, mintha hívná :

— Gyere, menjünk vissza.
— Megyek íi — felel a lelke hirtelen, 

megyek vissza, megyek urfi.
— Miesoda?
— Vissza üi. Ha hrregszik is. Csak nem 

nem engedhetem, hogy a házőrző l.utyam különb 
■ legyen nálam. Mén á'dja meg az urfii. E-i megyek.

A férfi boizus. Bánja az egész komódi, t. 
Nem lehel az ilyen fájtává! egyezségre jutni. 

Hál hígja, hogy menjen.
— Az Isten áldja meg.
Még le is hajol, n egcsókolja a férfi meleg 

fillér kezét, nagy tisztességgel.
Aztán néki a rét iek.
A pa'ak zuhogá.-a is hívja. Hát megy vissza

felé. E öl Bigyóné örvendve, vihogva szrglászsza 
az utat . . .

Hirdetések felvétetnek
lapunk kiadhió! ivatalában.
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: Minden na,, f. ?s püiUü.ós - 
j<> 1. ík.W ILi uieso

ll k;};-. ’j'jrt.ött tc.-.-é I ♦«’* 33 kr
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I Posiacsuimuj I • kilo káv- p?rlonicnlescn kulucli.t. 
löRÜLL GYULA Budapest, V.. Nádor- 

LtSEB-JEalES:

No:n telezőért 
a pénz 

vis.ziuul.it ik.
_____________

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Schönwald Imre
ékszergyáros , órás és 

PÉCS.
Ne kaldjük pénzünket

látszerész. 

külföldre I

Három ovi 
Írásbeli 

jótáll á s.

Hazai iparunkat clömozilEó czéganmól mind •nnomll arany és ozüsl tárgyuk, órák es m.aden o szak- 
mftbu vágó rzikkek sokkal olcsóbban. Jobban és megbízhatóbban szerezhetők be, nuntu külföldön.
Valódi ezüst női romont. 

óra frt (i.— 
l L'vanoz dupla fedellol

K frt 8.—
Valődi 14 knr. arany női 

lem- óra frt 1-1.- 
l'gvaiioz dupla fedéllel 

fit 18.50

I Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir. 
fémjelzéssel

1.20
1.50
2.20
2.00
3.25

(>1 pr. súlyban írt
70 gr. súlyban Irt
80 gr. súlyban frt 

100 gr. súlyban frt 
150 gr. súlyban

Aln|-it(.it>>tt lf46.

Szükséglet' brszer éso előtt ne 
mu assza el

TaiasPijz J. Füaö 

ruha- és fehérneniiiek-gyárától 

Pozsony 
sp ciátis í rjcgyzéko’, moly 

b.hl, .. . /.'•Is/.., !:.•!, , >szeál!itolt 
kelengye költs cgvctcsekct lartal- 

i. a-, bérmontesen meghozatni, 

ezég! Pontos kiszolgálás!
Jutányos szabott árak !

Jő anya<| I

15 gramm f ulybaii írt
20 gramm súlyban frt
30 gramm súlyban frt
40 gramm súlyban fi t
50 gramm súlyban fi t

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 fó e 
divatos mintában.

sül\ bán frt i?L— | .|0 gr. súlyban 
Mil'yban frt 30.- 1 50 gr. súlyban 
sül) bán frt 37.— | 60 gr. súlyban

Ugy 25 grammos aranylánezhoz egy 
mos köves függelék véve ö<sz.e<en íO gramm 

34 frt 50 krajezárba kerül.

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve bárkinek 

küldetik-
' Mot bízható

I *
^Kiváló munka I

inatraizal

Gichner Mór és Testvére
-um-körtil 2 
-saTT-.-rzi

TTí I A ■jíCMT vrA ' "'elvivel mindenki azonnil 
UJ ! ALcíHYOajÜ, - ■ ■ .,i< an IJ' . i.unpnhtn: 

’ú • r es kepko'c t;-. Mie hrot.
v r.ig isz'nlt, t> >• i• •• 'ins !'.i" Hih. Rgy ü‘«K ee*ettel  
80 . ' I : • > ' ■ ■ g ír 1.50, 1 I > I •(•• in g» H'og 3 fit.

Spnrt-c; ikl.c ., pvcrii'tk játékszerek. Iiaztertáei- 
ebe 1’ .is.'i.l i.ib. ck tna/.ás- es bitegApolasliog vj|ű 
largyak felől nagy, képes árjegyzéket bcrmenive küld 

KERTÉSZ TÓDOR Budapest, IV., Kristóf tár.

EÜEÜSTE3M FÜLÖP 
czeikro^att ' 

hashajtó »ajdac3a
mit mar évek óla a legelőkelőbb orvosok, mint has
hajtó cs oldószert ajánlanak, nem gátolják az emész
tést cs teljesen ártalmatlanok. Czükrozott külsejük 

végett még gyermekek is szívesen veszik.
Eqy 15 pilu’.ll hrtalnnzó doboz 33 fill., egy tckorcs, mely 8 dobozi, 
túliál 120 piicIJI tú-t ih.iz, csak 2 kor. 2 kor. 45 fiit clőlogcs 

bőkullése után 1 tekercs porlómenlesen küldetik inog.
Ováo ! Utánzásoktól különösen óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szert l.igothoz*  czírnzeii gyógyszertára 

Wien, l., l’lankcngasse <1

-rsa
' .fit ' ésytficiivii minőségű árúinknak 
*íÓ*  áttekintésre ajánljuk.

ír paplan

KEKJEI Ez. FIAI 
itíggjífüsck, cs. és kir. ctfvarl szállítók 

BUDAPEST, VII. kér., Lövölde-tér 2. szám.
Ajánlják legjobb unió-,'eben gyártott áyphon- és gazeuse 

pklactkukM Icgolc.óbb Aruk mi'lett és pedig:
1 Láda kb. 20ö drb. 16 tUtWlíl ?ima, fehér v. világos kék (nquti- 
marin) midd 8y;hOH|t!tCXkC’. ’■»!;•(>. I vagy talp nélkül 62 koránt 
1 Lidi kb. '‘0'1 drb. cucaiepalicxkot guuitnigyOrüvcl én Üveg
golyóval ellátva, fehér vn.-y világos kék (aquamarm) kiinO. 
maga- vagy nlm-my nla!. ..................... 52 koron

BUlhtA n <■•• mai:..léit beleértve, budapesti pályaudvarig bér- R 
aeutvf. k- i:-'e!ler?bi-t.-J*'.  s. ontó - lu IA<U rendelés B 
után .’>’«rabatt "•,< m,->-.n'jak és ItDlnnfóIeáhaltink törvényesen B 

tünk. Préaelt írások vagy I 
cxégvé■■ k’ .-i < i IL-.. zitési Önköltséget számítjuk, ellenben I
az alak • • l.1 ' ért költ- .- i>cmssámíttatik Megjegyzik meg. hogy I 
negvli-z >it .’.r nyomáíu Ryphonpalaezkamk Magyamr«iAg I 
bán csak tlzár6llg0!in közvetlen a mi gyAninkbólmere/lu ték be R

■Budapesti malomépifészeí 
és gépgyár =____ ■■

popVinecz és Heisler
BUDAPEST, VACZI-UI t*i/v.

GYAHT:
BENZIN MOTOROKAT ÉS 
BENZIN LOKOMOBILOKAT 
szelepes vezénymüvel 2- 50 lóoröig.

Megbízható képviselők kerestetnek.

14 kar. arany pecsétgyűrű . 
frt 6 SO '

Uj aranyból 6 kar. 
frt 3

Double arany frt l.'>0 
Mértékül elegendő eg. 

papiiszallag.
Ugyanaz erősebb 9 frt. Ug;

; Vabhli ezüst rém. őri 
frt 5 -

! Dupla fedéllel fit 7.-
I Valódi ezü<l ankre rein 
dupla fedéllel fit 

unez nranv szög. It trt — 'l'uln ozüsl nulue romon, flupln födéllel 12 frl.

ű’listill Cd e
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám. 4~t 4+

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- va.,y 
kis-bb-mgyobb mérdben Szemfödslelt, virágok, .'zálogok, sirkoszoruk, 
Szobnbelmzások, ravalul-felállilás. a személyzet díszes egyenrul óban, 
mellett fáklyával, — nyitót! h ilotl.askoc-i vagy díszesebb üvegkocsi, 

is, minden felszereléssel 1 Ifogadtatik.
Gyászjelentések I óra alatt elKÓszittetnek. --®}g

fényerőit (Tóidból, 
viaízgyartyák. 
a {lytíszkocsi 
akár vidékre

En ésTs
— Jéssei IfkM-ossg udvari 
a isiCjir allummtik

BUDAPEST, V., VAOZI-ÚT B. 3zAM.

lannmgene
íl s’üjEőh és fogaknak O & ffi SUJ K. 1.76 és 
__ Icgesleflobb az 88 tilt.
Czorny-féle keleti Oi,ajQbb „

r a 7 0 a t r 8 M,r- '•«•*'*»  «"«• “»•« 
tiu t d JA í L J W«. «0 «io.
FÓ-;olWlía:i hclr; Cteiey 1. Anítn. Becs, XVIII , Cári Lurlwigslr. 6.

Lohr Mária Kronfusz
Csipke-, vegyészeti tisztító és miifestö intézete 
o o o Megbízások átvételnek : o o o 
BI'DAPEST, Vili., BAROSS-UTCZA 85. sz. 
Telefon 570 9. Telefon 5708.

'4?
V 5 öngyógyítás (Hcmopatla). Uj Ó3 ere- 

de i lő ov óm kipróbá t gyógymód, a mcy 
luzank cs a külföld jobb köreiben á tulá ;os 
e ismerésnek örvend. Rendkívüli jó síi őrrel 
lesz alkalmazva asthmn,szív-, gyomor .hólyag- 
•s idegbajokban, vér- es bőibanlalmak ellen 
és kizárja az elmezavar cs szélhűde*  beálltát. 
A kezelése ke lemes, nem gátolja a beteg t 
napi f< glalkozá-ában és tar.< s, vyökercs g\ ó 
gjulást eredményez. Egyógyni xt rnegalapiiója 
Dr. Kovács J fővárosi orvo>, a ki ek lluihi 
pisién, T.. Váczi'kön'il 18. sz. nla’.t r, ez n 
ezéira berendezett orvosi rendelő intéze e \un, 
melyet mindazoknak legmelegebben ajánljuk, 
a kik a fent elősorolt bajok valameh ikémm 
szenvednek. Dr. Kovács J. levélbeli meg- 
keresésre készségesen válaszok

SZABADALMAKAT 
ÉRTÉKESÍTŐ VALLAUT 

RÁszva^fvöRVB^j.cs’.Éq) 
BUÖrtF’EST. felaZSSRET-KÜRUT l/.n| 
. Hsassti’f ji ££2 ''"'d?lrnaKsl.íinanclrazv J 
tsfaTmznytiM?!. k-•?vifcöjegyefcRtJ 

___ irtrt_vfXgír/-as ^1]

Aki ájulás, görcsök és más 
Ilyen idegbán tál ma kban 
szenved, kérjen brossűrt 
arról. Ingyenes bérmentve 
kapható a hattyú gyógy
szertár útján (Schwanen 
Apotheke Frankfurt a. M )

\z\z WV W vz

ebidó a 
iii'O’t- 

czábun. 
Bővebből a kiadóhiv.
Egy jó házból való 
íiu nyomdánkba ta- 
nonczul felvétetik. Bő
vebbet a kiudóbivu- 

tulban.

ilftl nVEI/Mri/l Hüvelyt ói; tanácsot nynj- 
nULblCMlU. 1<),Í- ^iilós eseteknél 

na; y gyakni-.attal bírok.
Ctöllo Anna cgvhmi p-.’iilé-z'ő. !•’. rencz• József

től’ (Adlcr-báz) Gödöllőn.

ED7QEDET KÖNYVNYOMDA, könyv ős hir- 
tialLuÉiXÖnZ ll l ipki.d) vállalat Gödödön.

S/állil mindennemű piipir-árut, 
ti.('.szert, (ízeli könyveket ós nyomtulvm .okút.

Gödöllői Erwébet könyvnyomda.

vis.ziuul.it

