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A zalai jegyzők vármegyénkhöz.
Nagy hü hót csaptak annak idején az 

úgynevezett közigazgatási egyszerűsítéssel, 
mely- az év elején csakugyan életbe lépett. 
Hogy minő előnyei, praktikus oldalai, ki
magasló momentumai vannak az uj rend
szernek, az illetékes körök által vélt meg
könnyítéseknek, azokról még most igen 
korai volna beszámolni, mert nem alkot
hattunk oly rövid idő alatt tiszta képet az 
uj rendszer beválásáról avagy- liasznavehe- 
tellenségéről. De ha némiképp már ez idő 
szerint is egy-egy pillantást vethetnénk a 
kulisszák mögé, nem volna ildomos a kez
det-kezdetén rideg kritikát gyakorolni, mi
kor számtalan körülmény mentegethetné 
az uj rendszer visszásságát, czélszerütlen 
voltát, köztük első sorban az a mindent 
kiengesztelő és enyhébb bírálatra kés-.lető 
momentum, hogy talán a kezdet nehézsé
geivel kiizködnek a vármegye emberei, — 
még nem tudtak beleszokni a rendes kerék
vágásba, a felmerülő, látszólag nagynak 
vélt, lényeiében pedig még is csak kicsiny 
akadályokat nem minden erőfeszítés nélkül 
döntik le, hárítják félre.

Egészen más eseményszámba megy 
azonban az a körülmény, ha az állam hi
vatalnokai, a közigazgatás emberei maguk 
szólalnak fel imitt-amott az uj rendszer el
len, kárhoztatván az egész újítást, mert 
nem hogy előnyöket, sőt határozott hátrá
nyokat látnak benne.

így mindjárt a közigazgatás egyszerű
sítésének hajnalán, életbelépésének első 
óráiban fölszólalnak az uj rendszer ellen 
Zala vármegye községi és körjegyzői és 
memorandumot intéznek vármegyénk tör
vényhatósági bizottságához,

A zalamegyei jegyzői kar sürgős kér
vényben leplezetlen nyíltsággal, széles körül
tekintéssel bonczolg tja az uj rendszer hi
báit, rámutat a legégetőbb bajokra, a me
lyeknek orvos'ásra múlhatatlanul szükséges 
a községi és közjegyzők érdekeinek meg
óvására. Rámutatnak kíméletlen őszinteség
gel arra a körülményre, hogy a régi kor
hadt rendszeren egy szemernyit sem vál
toztattak a közigazgatás egyszerűsítésével, 
sőt a legnagyobb nehézségek hárullak az 
uj rendszerrel a jegyzői karra. Érdekeiket, 
úgy látszik, figyelmen kívül hagyták, nem 
voltak tekintettel felelőséglerhes hivatásukra, 
a mivel csak kevés anyagi előny jár, de 
annál szélesebb minden idejüket lefoglaló 
munkálkodás, fáradozás jul ki nekik osz
tályrészül.

A mi még valamit jövedelmezett volna 
nekik, azt kivették a kezükből és a mi 
csak verejtékes munkál, lankadatlan buz
galmat és szinte emberfeletti munkát igé
nye), mini a nyakukba zúdították, iájuk 
aggatták, hogy még az estéjük se legyen 
az övéké, hanem ekkor is dolgozzanak ;z 
álla n javára.

A sok, valóban igazságos panaszhan
got betetézi még a je.yzői kar magár.dia- 
gyatot sága. azaz kizáiólag önönmagár,., 
saját fejére és kezére van utalva a j 'gvző, 
minden munkát, minden I emlőt, nmlv lel-*

V t

f
n

megjelenik minden vasárnap.
lulelős szerkesztő: Ny i r y Lajos.

az
merül hivatása bonyodalmas, fektrvényes 
és változatos ösvényein: az önfejével 
önkezével tartozik elvégé: ni.

Z‘il.i v;lrinegye községi és körjegyzői 
memorandumokban nem indulatos',.. ' ak, 
nem jut kifejezésre benne a hevesei,b vér
mérséklet, higgadt megfontoltsággal, jó) 
megszövegezett kérelemben tömör, tárj vi
lágos .stílusban fölpanaszolják bajaikat, ki
mutatnak a rákfenére, mellőzni kívánják 
illetőleg kívánatosnak .tartják a fölösleges 
intézkedéseket és életbeléptét ni óhajtanák 
az elmaradhatallanul szükséges ujilásokat, 
mint : minden jegyző mellé beosztanának 
segédjegyzőket és joggyakornoko'ia', hogy 
kel ő munka megosztás mellett a legkorrek
tebb módon forogna a közigazgatás kereke.

Minden tekintetben etösmerjük a j gy- 
zői kar jogos, ig izságos panaszait és sé
relmei szanálásának igaz hívei varyunk.

Nagyobb alapossággal kellene lanul- 
mányozniok az illetékes köröknek a köz
ségi és körjegyzők beléletét s nyilvánvaló, 
hogy megösmerkednének ezen a téren feli
álló számtalan ferdeséggel és elősmervén a 
jegyzői les lilét méltányos panaszát, gyö 
keres reformokkal valóban uj rendszert 
honosítanának meg.

A polgári kör és a politika.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur I

Ay elmúlt v .sárnap délután megjelen
tem a helybeli polgári körben s olt nagy 
csudálatomra hallottam és pedig egy elő
kelő kör tag szájából hogy a polgári kör 
falain belül ki van zátva a politika, óimét 
száműzve van bármiféle politizálás, 
tiltja az alapszabá-lyok parancsolata.
' Ha következetes akar lenni a polgári 
kör, ki kellene táblára függeszteni a követ
kező felírással : 

azt

azt jelenti mis szóval, hogy tilos aami 
közügyek feletti taáácskozás, tilos bárminő 
eszmecsere, a mi az ország közállapotát 
áriul i.

A polgári kör ezen holt paragrafusá
val valóban egyedül áll egész Magyarorszá
gon, mert nincs egész Magyarországon 
olyan kör, egyesület, vagy a polgároknak 
bárminő testületé, mely ilyen programot 
vagy alapszabályt felmutathatna.

Eltekintve attól a szálló igétől, hogy 
• magyar embernek véréin n van a poliii- 
zilás«, ugyan mi gáncs és minő kifogás 
érheti azt, a ki politizál? Hogy a boltos 
meszszebb akar látni a rőfnel, a földmives 
az ekénél, a suszter a kaptafán. I. hogy a 
maga szűk életkorén Ilii érdeklődik oly 
kérdések iránt, melyek az államot és a 
társadalmat mozgatják, vájjon hiba-e ez, 
vájjon káros lehet-e ez leá?

Nem. A | olgár emberre nézve, a szűk 
körben, hol a -őrs rendelése szerint i Ide 
folyik, egyhangú, mindennapi mm.ka köz
ben - csak hasznos, csak emelő és ál- 
.1 ess leli I az, ha a i imlennapiélds'íii ke
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porából fel Imi emelkedni ( Iván érzések
be-, vágyakhoz és eszmékhez melyek nem 
pusztán a maga szűk életkorét érintik, ha
nem tömegeket érdekelnek, mozgatnak, 

agukval ragadna'). I yenkor eltűnik lü
kében a maga ügyes-bajos <1 >lga, eltűnik u 
mindennipi gondja s megnyílik elő le egy 
vi ag magasabb eszmékkel, meglógni a lát
határa s ciak ilyenkor érzi, hogy ő közös 
az illámmal, polgára az elsőnek és érző 
tagja .íz ulób! inak C-ak p: rány ugyan 
benne, de érző, öntudatos parány.

íme, ez a lelki f.lyimat vezet a pol
gári öntudathoz és önér elhoz, ez fejleszti 
ki a legegyszerűbb emberben is az állón 
< s társad .Imi erényeket, a ház. szer) tetet, 
az önzetlenség t, a jótékonyságot' Ez a 
lelki folyamat vezet a politizáláshoz is.

Es hiába mondják, hogy a politika 
- mii hunczulság», mert az első sorban nem 
mi. másodsorban nem hunczulság. A po
litika mindnyájunkat kell, hogy érdekeljen, 
csizmában úgy, min’, galuesniban, mert 
mindnyájunkat érint, a kik a inagy .r állam
nak polgárai s e magyar társadalomnak 
tagjai vagyunk. Közös vagy önálló vámte
rület, agrárius vagy merkantiü-mus töme
geknek válik k. nyert; rdésévé Képtelenség 
volna kárhoztatni t hál azt, h így e kérdé
sekkel foglalko nak az emberek, vagy hogy 
egyik a (i7-et tűzi ki zászlajára, a másik 
a négyvennyolczal.

De képtelenség ezt kitiltani ery pol
gári egyesül- l köréből, mely polgári egye
sületnek éppen az volna a czélja, alkalmat 
nyújtani a tagoknak állami és társa lábúi 
eszmék, irányok és kérdések megvilt Hsára, 
egycsüeni es tömöríteni őket bizonyos el
vek és érzelmek közösségi ben, hiszen ép
pen ebben r jlic a polgári egyesüléseknek 
minden ereje.

Es mit lett a Polgári Kör? Egyenesen 
kizárja ennek lehetőségét. Száműzi a poli
tizál, száműzi az elvesei és meggyőzött*  
sekel, a gondolat szabad nyilvánítását, egy
szóval kizárj i helyiségeiből a szellem sza- 
badsigál. Ez. állal megfosztja magát az er
kölcsi és szellemi tartalmától, lassanként 
halad a bomlás falé.

(!;ak kicsinyes indokok vezethették a 
polgári kürt erre az absurd elhatározásra. 
Személyi érzékenység, aprói súrlódások, 
helyi ellentét-k, De azért előre megjósolom, 
hogy ez a pohlikairtó paragrafus lesz a 
polgári kör halála, mert nem a kártya, 
nem a billiárd-asztal és nem a könyvtár 
Ívül betűje tartja fenn a polgári egyesülést 
hanem az eszmék tartós ereje, mert ebben 
v. n élet, a szellem és az igazság.

Töröl.e=sék tehát < z a visszás alap
szabály, vagy In ez megmarad, csináltassa 
meg a l-.blákat a polgári kör, hogy ha !><■• 
lép az idegen il ne g’ólja magát s mind-
járt

TILOS A POLITIZÁLÁS!
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Kiadtuk e czikket, bár a benne foglal
takkal egyet nem ériünk. Nézetünk szerint 
ugyanis egészen helyes a polgári kör alap
szabályainak azon rendelkezése, mely sze
rint a politika a kör helyiségeiből ki van 
zárva. Egy társas kör ugyanis közművelő
dési egyesület s nem azon czélra szolgál, 
hogy politikai vi ák é< kapaczitácziók szín
helye legyen. Erié a politikai körük valók, 
melyekben csupán az egy politikai pártállá
son levő tagok tal.ilkozhrínak s egy alap
tézist valva, nem leh-.'t közöttük nagyobb 
arányú nézel eltérés.'

A polgári körnél ez másként van. Olt 
össze jön mindenféle politikai pártállásil 
egyén s épen ezért már az ildomossá" s 
az egyesek miivellsége is azt hozzák ma
gukkal. hogy tisztelvén egymás politakai 
véleményét,— hagyják azt érintetlenül, mert 
ellenkező esetben a nézet eltérések után 
vilák s ezekből kifolyólag kiegyenlilhetlen 
dilferencziák támadnának, a melyek zavart 
idézvén elő a kör beleidében lehetetlenné 
tennék a társas együtt élést s a békés 
össze jöveteleket és gyülölté azon helyei, 
ez esetben a kör helyiségeit, a hol ezen 
ellentétek kiélesednek.

A politizálás idézné tehát elő a zavart 
és lenné tönkre a kört.

Ez a mi véleményünk 1 8zerk. 
HÍREK.

Udvari vadászatok. Megszűntek a puskázá I 
sok Gödöllő vidékén: ami annyit jelent, hogy ké- | 
8zi:ik elő a vadász területeket a február közepén I 
tartandó udvari vadászatokra, melyeken maga ősz 
királyunk is részt fog venni. () felsége február 
4-én érkezik Budapes'ro egész udvartaitásával, 
február 7-é.i lesz udvari bál 10 esetleg 12-én pedig 
meg fog tartatni az idei első nagyszabású udvari 
vadászat Gödöllőn.

Hymen Gallé Antal cs. és kir. udvari í 
várkapitány, ki egyszersminl a gödöllői kir: kastély- 
nak is parancsnoka, a gödöllői tűzoltó egylet ogy.k 
megalapítója és szervezője, ki terhes hivatala da
czára most is évenként ho szabb időt tölt Gödöl
lőn s itt az előkelő társas g közszeretetben álló 
tagja, eljegy< zto z o e r n h h usoni Zoornig 
A utal b á r ó, bécsi senimilö széki biró leá
nyát. Z s ó fi a b á r ó kisasszonyt

Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter 
K’ipczy Dezső gödöllői lakos máv. ellenőrt íöel- 
lenörré nevezte ki.

Kitüntetés. Ö folségo a király Lenúrd Pál 
m. kir. cs.ndör százados a gödöllői csendőr kii- 
löni niény pai aucsnckának a Ferenc/ József rendet 
adományozta. Ezen legfe.sőbb helyről jövő kitün
tetés egy hosszú munkában eltöltött, érdemekben 
gazdag katonai pá.yt méltó megjiilalmazása, mely- 
lyol Gödöllő társadalmának egyik közszeretetben 
álló tagját tüntette ki az uralkodói kegy.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában 
a gödöllői polgári kör báljáról hozott referadánk- 
bnn a feliilfizelöx névsorából Walter Samu ur 
neve — l.i 20 koronái dr Sebőn Gyula ur nőve — 
ki 1 kcr. 40 Iliiért és Garán Dániel ur neve — ki 
4 koroná’ fizetett felül — tévedésből kimaradt. 
Közlésünket tehát i y értelemben helyregaziijuk.

Az aszódi gazda bál. Az aszódi gazda egye
sület balja f. évi jmiu u- 2>én várakozásén felül 
sikerült. A földet művelő nép soiaiból ott láttuk 
együtt Aszód község intelligens és polgári osztá
lyának képvkeöil. Jól esett szemünknek e kedves 
látvány. Ez az érdeklődés kifejezője annak az 
igazságnak, mely a földmivest az „emberiség ke- 
nyérkeresöjénck’ ismeri el. A nép mindig hálás 
tud lenni, ha a társada'om xezetö osztálya élete 
sorsa iránt éidcklódik. Az aszódi gazda-egyosük t 
kö zönelél fejezi ki ez utón mindazoknak, kik 
szívesek voltak részt venni a gazda-egyesület ez 
első nyilvános föllépésén és azo. m.k a kik e kezdő 
egyesületet lelü íize o->kkkel támogatták. Benlsik 
Jözscfné, özv. Stcfanovich Janómé és özv. Maza 
necs Vinbzéné 2—2 kor. Jei.es Zoliim 1 korona 
Holla Lajos, Bc-m sok János, Bogner Vilmos, Beké ; 
Gyula, llörher József, Eridrich Béla, Manőver |
Adolf, Kovácsy Aurél. Boldis I Iván, Micsinay '
Ernő, Sál kény László, Székely Mik'ós, Szlaba i
Miklós, Vei.nr Dávid, Virág Lajos, Vitt Gábor, 
Lengyel Abris és llubics János 2 2 kor, Ghtigyik I 
Pál és II tulits Antal 4 -4. Matolcsy Kálmán 3 
kor, Bursies Lajos 1 kor. 20 fi i, Valii Adolf, D.mcz ' 
Sándor, Kafgu Gyula. Krmisz Arlhiir, Dévény ' 
József, Miliahk János. L’rbán Pál, Egervári ke- : 
rencz, Majoros Mihály, Kisszőlgyómi Péter és ' 
Hányák János 1—1 koronát fizetlek felül. Atiszta I 
jövedelem 117 korona, mely ösfZeget részben a 
tervbe vett népkönyvtár létesítésén) fordítja az I 
egyesület

Beküldetett. Garán Dániel urlól, a gödöllői 
, kaszinó elnökétől vesszük a kövolkezö levelet : 
i Gödöllő, 11(3 január 29-én. Igen tisztelt szer

kesztő ui A „Gödöllő és Vidéke* 1 f. évi január 
2Liki számában a hírek közölt ezen czim alatt: 
„Kaszinó bál” egy közlemény jeleni mog a Gö
döllőn január 10-én tartott tánczeslélyröl és mi
után ezen közlemény félreértésekre adott alkalmat, 
ez okból mint a gödöllői kaszinó elnöke bátor va
gyok megkérni szerkesztő urat, hogy legyen szives 
b. lapjában a hírek közt tudatni, hogy a január 
10-iki lánczmululságot nem a gödöllői kaszinó, de 
nem is a fehérkoreszt egylet leidezle, liánom 
miután a lánczvigalmat rendező gödöllői ifjúság a 
tánczvigalom tiszta jövedelmének felét a kaszinó, 
felét pedig a fehérkeresztegylet javára felajánlotta, 
csak is ennyiben szerepelt a báli meghívón a két 
egyesület. Kész tisztelője G arán Dániel. 
Készséggel tettünk eleget a fenti lóvéi közléso 
állal a ka zinó elnöksége kívánságának, s a ma
gunk löszéről csak azt jegyezzük meg, hogy a 
kérdései hir soraiból világosan és expressis ver- 
bis kitűnik, hogy a mulatságot sem nem a kaszinó, 
sem a fehérkeroszt egylet, hanem csak azok ja
vára a gödöllői fiatalság rendezte. Nem érijük 
tehát: miként adott fé'reórlésekre alkalmat telje
sen tárgyilagos közlésünk?

Iskola gondnoksági ülés, Mozgalmas iskola- 
gondi oksági ülés volt a Munkás Otthon telepen 
Szabó Endre elnöklése alatt, ügjanis e hó 27-én 
az állami eh mi iskolagondnoksága ülést tartott, 
mely ülés alkalmával Berényi József i-'. 1 igond- 
noksági tag és gondnok, Oberlo János iskolaigaz- 
ghtóval már előzőleg lejátszott inczidens folytán 
gondnoki állásáról lemondott, mit a gyűlés — mi
vel Berényi kapaczitálhaló nem volt a további 
maradásra, tudomásul vett. Erre Szabó Endre el
nök nyomban uj gondnok megválasztását propo
nálta. Páíztor István gondnoksági tag személyé
ben, azonban a gyűlésen jelenvoltak egynéhány, 
számszerűit négy ki/ételével ez ellen határozottan 
állást foglallak és nem Pásztort, hanem Csarnay 
Károlyt választották meg. Ennek folyományaként 
Szabó Endro elnöki, Pásztor István, Rédoy Imre, 
Rédoi Ferencz és Nagy Lajos gondnoksági tag
ságukról lemondtak s így most az e'nköi teendőket 
a további intézkedésig Szegcdy Albert községi fő
jegyző látja el.

Felolvasás. Múlt hó 25 én nagy és előkelő 
közönség jelenlétében tartott felolvasást Gödöllőn 
a polgári körben dr Tegze Lajos kir. palota orvos 
és dr Bezsi la István gödöllői ügyvéd. Az előbbi 
kairói útjáról olvasott fel nagy érdekű részleteket, 
melyek szinto megelevenítették a hallgatóság elölt 
az ekzotikus világrész társadalmi életét s a tengeri 
utazás kellőméit. A felolvasás különben csak be
vezető része volt egy nagyobb értekezésnek, me
lyet február utolsó vasárnapján fog tudós szer 
zöjo folytatólag felolvasni a polgári körben. Dr. 
Bezsilla István az alkotmány jogi fejlődéséről az 
átalakulási időszak s a forradalmak alatt — tar
tott nagyon érdekes és tanulságokban gazdag fel
olvasást és február utolsó vasárnapjára szintén 
megígérte nagyérdekii érlekozéso folytatását.

Közigazgatási gyűlés. Pest vármegye közigaz
gatási bizottsága febiuar ]2-én tartja rendes havi 
közgyűlését a megyeház dísztermében.

Bimbó hervadás. Jonász Ju'iska, Jónász Ja
kab gödöllői tekintélyes polgár 10 é\es leánykája 
rövid szenvedés után meghalt Gödöllőn. Nagy 
részvét kísértő el utolsó útjára január 30-án az 
élte hajnalán elhunyt gyermek leánykát.

Pestvidéki esküdt bírák. Kedden, múlt hó 
27-én so:soltaltak l i a pcstvidéki törvényszéken 
a február havi esküdlbirak. Járásunk területéről 
rendes t a g o k lőttek : gróf Ráday Gedeon 
(Ildad), Nyomárkai Kázmér (Gödöllő), Martin Ist
ván (Rákos-C-aba); p ó l o s k ü d t e k : Schmidt 
Ödön (Gödöllő) és Egerváry Feroncz (Aszód).

Próba bál. Fényesen sikerült próba bálát 
rendezett Kiéin Mór lánc dénár vasárnap mull hó 
25-én Gödöllőn, JSzalay V, Aranysas szállója nagy
termében. A mulatság — melyen 40 pár tán- 
czolla — reggelig tartott.

Munkás Otthon Rákos liget. A munkás 
ot’hon lakó ága a múlt évben folyamodott a 
„Munkás Otthon'’ nevének „Rákos 1 i g e l r e“ 
leendő megváltoztatása iránt. E kérelem figye
lembe is vételi tt, s a belügyminiszteri jóváhagyás 
a „Hivatalos Köz öny“-ben mull hó 24-én meg is 
jelent, igy most már esik napok kérdés?, hogy ez 
hivatalosan is érvényesitlesék.

Farsang. Az aszúdvideki gazdák társas köre 
logniip, január 31-én kitünően sikerüli tea estélyt 
rendezett, melyei virradlig tarló láncz követett.

Hangverseny. A gödöllői dalkör mai hang- 
versenynycl egybekötött lánczmulalsága iránt óriási 
az érdeklődés és valószinülcg a siker som fog el
maradni, a dalkör eddigi mulatságai sikere mö
gött. Az elöro kiadott jegyek már nagyrészben el 
keltek s igy fényes anyagi sikerre van kilátás, a 
mi mellett az erkölcsi siker is biztosítva van a 
k.tűnőén összeállítóit programúi állal.

Jjdl a V'isutndl. Az aszódi máv. tisztikara, 
- mint érte ülünk — zártkörű túnczeslélyl ren

dez tíz aszódi vasúti reslauráeziohan,
Tiaately. A gödöllői intclligenczia e hó 7-én
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zártkörű tánczczal egybekötött tea-estélyt rendez 
az Erzsébet szálló összes termeiben. A tea-es
télyre az ízléses meghívók már szét küldettek. 
Kezdete este 8 és fél órakor.

Az arany sas bálja. Szalay Vincze vendég
lős e hó 8-án, vasárnap zártkörű tánczestélyt ren
dez Gödöllőn az Arany sas szálló összos termei
ben. Az arany sas mulatságai híresek arról, hogy 
kedélyesek és rendkívül sikerültek szoktak lenni, 
kétségtelenül sikerülni fog ez is, a mit ezen bál 
törzspublikuma már is biztosított, de biztosit az 
a nagy érdeklődés is, a mely a csinosan kiállított 
meghívókat már szétküldésük alkalmával fogadta. 
Személyjegy ára 1 családjegy 2 korona. Kezdete 
csto 8 órakor.

Az aszódi leány nevelő hangversenye. A bányai 
egyházkerület aszódi leánynevelö intézetének 
tanítótestülete tegnap január 81-ón fényesen si
került hangversenyt rendezett az intézet díszter
mében, a műsor igen gazdag, tudósítónk azonban 
a hangverseny sikeréről csak lapunk legközelebbi 
számában fog beszámolni.

Czigány bál. Vidák Béla gödöllői zenekara 
e hó 26-án az Erzsébet szálló összes termeiben 
zártkörű czigánybálat rendez, melynek sikerén a 
derék zenekar minden tagja buzgólkodik. Elnök: 
Vidák Béla, alclnök Vidák Sándor. Titkár ifj. Vi
dák Lajos, czigánybiró Radics Sándor, jegyzők 
Radics József és Vidák Mátyás, pénztárnok Vidák 
Géza, ellenőr Berki Ferencz, tánezrendezö Csám
pai András, rendezők ifj. Vidák Lajos és Vidák 
Kozma és Radics Ignácz.

Bál Kerepesen. Hiusz Ádám vendéglős Ke
repesen, a nagyvendéglöben ma, vasárnap táncz- 
mulatságot rendez. Kezdete 8 órakor. Személy 
jegy 1, családjegy ára 3 korona.

CSARNOK. ____
CSENDES TÖRTÉNETEK?-

A ozigfány igfeizn."ionclá.sa..
Nagy sebbel-lobbal czibálta be a kisbiró az 

öreg Dani czigbnyt a községházára ; lökdösve, ta- 
szigálva, mint az igavonó állatot.

— Jösz le Ácsi? Megint a biró uram kertje 
aljában találtalak, még pedig a gyümölc.ös közi
ben. Most mái nyilván látom, lngy mit kerestél 
olt. Jösz to I

Azzal nagyot lódított u czigányon. a ki min
den tagját fájlalva ezihelödött be az ajtón.

A biró ur komoly hivatalossággal ült asztala 
elölt és szigorúan vette szemiigyre a belépő czi- 
gányvajdát, a kit hivatalos minőségében már nem 
egyezer volt alkalma maga előtt látnia.

— Mi jót hozott I ?
— Hál, tekintetes, nemzete, biró uram, csó

kolom a kézit lábát, ez az imposztor hozott ide, 
hogy a devla vájja ki a látókáját.

— Csendesebben Ácsi I — intette meg a 
biró. Azután a kisbiró felé fordult, a ki azonnal 
előadta a panaszt,

— Hát biró uram 1 A Dani czigány megint 
rosszban járt. Ott találtam a biró uram gyümöl
csösében, hogy mi dolga volt ott, az mindjárt ki 
fog derülni,

Azzal minden előzetes meghagyás nélkül 
hozzá kezdett a motozáshoz. A czigány zsebeiből 
mog csak gurult elő a sok mosolygó gyümölcsféle, 
a sok alma, körlo és ki tudná megmondani, hogy 
még mi minden fajta, Mikor a kisbiró elvégezte a 
hivatalát, biró uram méltóságteljes haraggal fordult 
a szurtos képii moró felé.

— Hát már megest rosszban jártál ?
— Nem jártam én, biró uram, csókolom a 

kézít-lábát, rosszban, csak rosszkor, hogy a ló 
szijja ki a szemét, Aztán mondanék én valamit a 
biro uramnak, hanem ez a szedle-vedte is meg
hallja.

-— Ugyan mit mondanál ? Eredj csak Lörincz, 
hátha valamit csakugyan kikottyant ez az Isten 
férge.

A kisbiró erre eltávozott, a czigány meg 
bizalmasan közeledett a bitó asztala felé.

— Beszélj, Duni! — sürgette a biró, a moro 
meg csudamódra elfintorította ábrázatát.

— Hej biró uram, csókolom u kezit-lábát, 
nagy az én mondani valóm I

— Csak ki vole, szaporán ! Úgy sincs sok 
vesztegetni való időm.

— llát, biró uram, csókolom a kezit-lábát, 
üres otthoz a ház, kiröppent az aranymalinkó I

— Mit beszélsz, te czigány ?
— Csak azl, biró uram, hogy vót monyccske, 

nincs menyecske ! Vót jegyző ur, nincs jegyző ur.
Biró uram felugrott az a.zlalu mellől s úgy 

megrázta a czigányt, hogy ez a községháza ud
varára pendertilt ki. Aztán hazafelé sietett, nem 
is dühöngött, nem is könyezott, csak egyenkint 
dobált ki mindent, a mi még emlékeztetné a hűt
len asszonyra.

A kisbiró pedig felfogta a hentergö czigányt, 
és vitte le megkölözvo, mialatt a czigány busán 
mormolta:

— Egyszer mondtam igazat, akkor is kive
tettek érte.

ioncl%25c3%25a1.sa


1903. február 1.

Csontos István mcíjtóróse,
4 Csontos István, a pénzes gtizdiiomber már 

régen hiii-ngban volt n leányéval, mert az máshoz 
ment feleségül, mint Csontos uram kivántn.

Juliska pedig az alatt boldogan, bár sze
génységben élt főije urával, Kovács Gyurival.

Hanoin ez a boldogság nem tartott sokáig 
Kovács megbetegedett, hiába volt minden ráolva
sás, egy szép napon meghalt, magára hagyva az 
asszonyt és egy gyönyörű szökofiirlii fiúcskát

Csontos István még ekkor sem engesztelő
dön meg. Juliska bánatos szívvel temette el fér 
jét s aztán megindult, hogy becsülettől dolgozzék 
kis Laezikájáért.

Laezika pedig szépen fölcsercpedetl, min 
denki csudálla, szerelte, beezézte d faluban még 
Csontos Istvánhoz is eljutott a híre a szomszéd 
faluból Kovács Laczikának, a kit az örog — min
den haragja daczára — szeretett volna látni

A sors aztán úgy rendezte bo, hogy Juliska 
betege lett a sok nehéz munkának. A jó 'szom
szédok ápolgatták és gondját viselték néki es 
szőkefürlü Laezikájának is.

Úgy alkonyai tájban egyszor kedvo kereke
dett Csontos gazdának szétnézni a szomszéd fa
luban, nyilván kis unokáját szeretto volna meg
látni. k

Épp Juliskáék háza elölt mont el, mikor 
egy gyönyörű szép kis fiúcskát lótott a falhoz 
dőlve szomorkodni.

A gyermoknek olyan kék szeme volt mint 
a derűs ég azúrjának és szőke haja dusan’omlott 
alá vállára.

Csontos István valami különösot érzett a 
szive tájékán és a gyermek felé indult. Megcziro- 
gatta Laezikát és jóságosán megkérdezte :

-— Hogy hívnak fiacskám ?
A fiúcska felvetette szemét és bátran válaszolt
— Laczikának I
— Aztán miért sírsz?
— Beteg az édes anyám s nem akarja meg

gyógyítani a jó lstonko.
— Hát hol van az édes anyád ?
— Erre ni I s behúzta magával Csontos Ist

vánt. Erre ni I segéljen rajta bácsikám. segéljen 
rajta, az Isten is meg fogj t érte áldani I

Csontos István belépett a szotába és ösz- 
szeszorult szívvel állott meg Jul.ska leánya beteg
ágya előtt. Laezika pedig hangosan kiáltotta :

— Édes anyám, behoztam ezt a bácsit, se
gíteni fog rajtad I

Juliska fölvetette nehéz szompilláit, aztán 
ijedton merodt Csontos Istvánra.

— Rossz helyre jött apám!
— Dehogy. Az Isten vezérelt ide. Laezika 

megfogta Csontos uram kezét.
— Maga az a nagypapa? Hát miért nem 

jött előbb ?
Csontos István pedig fölemelte a kis fiút és 

megszégyenülve, könyezve ölelte szivéhez szépsé
ges kékszemü unokáját.

A. rettenetes Juon,
Egy esztondö telt már el azóta, hogy Juon, 

a kit szerte rettenetesnek neveztek, oltár elé ve
zette a szép Miiénél.

A mi Juonunk széles, hatalmas ember volt, 
kiben a vasgyuró Góliátot látom megtestesülve, 
ha olykor vissza gondolok reá. Egész legény-éle
tében csak egyszer akadt veszekedése, a mikor 
a duhaj Dimitrovicsot, ki megbántotta Milenát, 
amúgy Istenigazában ehigyabugyáltu.

Azontúl oszt csendesen éldegélt, mint az 
oroszlán a ketreezében, óriás termetét megcsodál
ták s erőjét rottegte az egész falu apraja-nagyja.

Milena apáthin-anyátlan árva volt, a kivel 
szerettek a falu legényei incselkedni, dj mellette 
bizony senkise gondolt komolyan arra, hogy el
vegye. Bedig szép volt Milena, mint a tavasz vi- 
ráglukadása, rózsás ajkai úgy mosolyogtak, mint 
a hajnalpirkadás. mikor aranybibor sugarai keresz
tül törik a szürkület ritkás fátyolét. Egyedül nőtt 
fel, mint a vadon virága, melyet az úristen táplál 
az ég harinutkönyeivel s azé lesz, ki először lépi 
lo magának, ki először tűzi kobléie.

8 .Inon volt a l.-gclsö, neki mcgtettszelt a 
lány s Milena nem is ellenkezett. Tetszett neki, 
hogy a faluban mindenki rettegi az ö Juonjét. 
Talán ez a büszkeség érlelte meg benne azt a 
szilárd elhatározást, hogy örökre adja kezét — n 
rettenetes Juonnak.

Aztán megtörtént az eskelés.
Juon a lakzi után szorgalmasan tovább dől 

gozott a sóbányákban, de arczárói lecslllogolt a 
megelégedés sugárzó fenyő, a mely tészére be
aranyozta a bányamunkák egyhangúságát,

Történt pedig, hogy egy szép napon ti hetyke 
Dimitrovics vissza tért a katonasorból.

Elointo újra folytak a dáridók, de ké-őbb a 
legény nagy érdeklődést tiinusito'.t a szép Mikiin 
iránt, hiába figyelmoztetlék pajtásai, hogy vigyáz 
zon. mert Milenát a rettenetes Juon őrzi, a ki 
öklével elsöpri a föld sziliéről.

Dimitrovics csak nevetett ezen, aztán meg 
— borittas fővel — fogadott, hogy egy kerek 
héten belül övé lesz Milena és itt hagyja vélő — 
a rettenetes Juont.

A fogadás állt.
Dimitrovics pedig úgy szállta-kerülto körül 

Mnénát, mint a tarka pille a himporos virágot. 
Szépen csöngő szavakkal ámította s lágy dallal 
o.ringatta lolkiismeretét, bűbájos szorelmi álomba, 

1 Nem csuda, hogy Miléna viszonozta a le
gény szerelmét, I j volt neki a gyöngédség, a 
melylyol Dimitrovics elhalmozla. .huntól nőm 
szokhatott ahhoz, mert benno megvolt az a testi 
nyerseség, a mit nem tudott kellően elpalástolni 
sohasem . . ,

A gaz Diu’ui, a ki régi ellensége volt Di- 
milrovicsnak, mert az mindig csúffá telte a leány
sereg elölt; s besúgta Juonnak a fogadást.

Igaz, hogy remegve, félve telte, mert attól 
tartott, hogy dühöngése önmagát fogja először 
érni. De csalódott, A rettenetes Juon nem töri 
ki, csak a szeme szórta a haragos pillantásokat, 
mint az ég a villámait.

Milena pedig elidegenedett egészen Juontól.
Dimitrovics alapjában kiforgatta lelkűidét, 

ugyannyira, hogy már kész volt a legény utolsó 
kérését is megcselekedni. Dimitrovics már előre 
örü t, hogy Juont kijátszhatta és a fogadást meg
nyerte . . .

A legények már lesben állottak a lilovai dű
lőn meglátni, hogy Miléna csakugyan követi o 
Dimitrovicsot.

A lealkonyodó nap bai álságosán pislantoll 
le a földre és sűrűséget megremegtette a susogó 
szellő, A völgyből oda hallattszolt a harang csen
des bongása, a mely lassan-lassan beleveszett a
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Kapható: Gödöllő: Sz,ntmiklóssy Béla. 
Alberti: Langhof Gyula. 
Aszód: Sárkány László.
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Egger mellpasztillái,
az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek

Doboza I kor. és 2 korona. PKÓBADOBOZ oj FILLÉR 

Fő- és szétküldési raktár :

„Nád o r “ g y ó g y szert á r 
Budapest, VI, Váczl-körut 17. szám.

ÉLJENI

Egger mellpaiztllla 
csakhamar meggyógyított

Meghívás.
A Gödöllői Takarékpénztár XXXIV- Rendes Közgyűlése

f. évi mározius hó 1-én d. e. 10 órakor Gödöllön az egyesület 
helyiségében fog megtartatni, melyre a t. ez. részvényesek 

tisztelettel meghivatnak.
Tanácskozás tárgyal:

1. A közgyűlési elnök és jegyző, továbbá a jegyzőkönyv hitelesítésére 8 részvényesnek 
megválasztása.

2. Az igazgatóság üzleti jelentése a lefolyt 1902. évről.
3. A felügyelő bizottságnak az 1902. évi üzleti számadás és mérleg megvizsgálásáról szóló 

jelentése.
4. Tiszta jövedelem felosztása, osztalék megállapítása és fulmontvény megadássá.
5. Tíz napi biztos megválasztása.
6. Egy igazgatósági tag megválasztása.
7. Netáni indítványok tétele.
Kéretnek a t. ez. részvényesek, hogy saját nevükre irt részvényeiket az alapszabályok 

37. § a szerint a közgyűlés kezdető elölt, az egyesület pénztáránál letenni s azokért a szavazati 
jegyet átvenni szíveskedjenek.

A mérleg a mai naptól a pénztárnál megtekinthető.
Kelt Gödöllőn, 1903. január 28. Az igazgatóság.

1902. évi Mérleg számla.
76 1901 decz. 31-ilH pénzmaradvány 31788,79 1 Alaptőke számla 800000 —

~4 Váltó számla 897980 — 71 Belétek 1431723 84
75 Jelzálog 97291044 >0 Hitelbiztosi lék t) 27946 82
77 Hitel kölcsön 2818-45 06 82 u n ti n 1-1860 54
86 Előleg kölcsön 1800 — 70 lhlclcgyleli tartaléktöke
18 Vidéki házak és földek 87386,35 és alakulás 226 04
14 Gödöllői ház 25000 — 78 Viszloszámitolt váltó 233697 —
64 Előlegek 37-40 76 81 Tartaléktöke n 22424-’ •12
6° Folyó számla adósuk 9081 03 72 Kétes követelések tartaléka 5270 97
20 Értékpapír 104CO 52 16 Jutulékdij 98 34

46 Fel nem vett osztalék 2773 70
79 Lelátok 2920 27
18 Tisztviselők nyugdíj alapja n 34039 86
85 Hitelezők 11160 74

1902 évi nyoremónv 31489 -4!
Összesen : 2821441 96 Összesen: 23214 41 9í

Gödöllő 1903. január 24.
Kapexy Vilmos, J)r Teyxe Lajos, Fekete Imre, Gráf Fii ás, Szondi/ I.njn V,

elnök ig. lag. V. >g. íg. t«g. <6 ■ üli;
Ezen mérleg számla az 1875 évi XXII I. ez. 115 §. ét-leimében a gödöllői takarékpénztár 
felügyelő bizottsága által megvizsgáltatván s a kezelési könyveidtől össtoluison.'i'.Ulván helyesnek 

ós mindenben egyezőnek találliilo'.t.
Gödöllő, 1003. január 28.

J)r. Hxala// Síi ni u fi Gilnvxu llenii Gráf Igníttx
felügyelő bizottsági tag. felügyeld bit. ilnölf, fe’ilgydö bit. tag.

_____________________ ______________ 8 

mély rengetegbe. Valamivol később, alkonyat után 
szekércsörgés ütő meg a legények fülét.

Milena volt és - Dimitrovics.
A legények előléplek a sűrűből és köszön

tötték a szökevényeket
Dimitrovics pedig olégűlt, büszke mosolylyal 

szorította magához sápadt kadvosét.
így mentek a válaszúiig, a hol hirtelen fel

tűnt — Juon hatalmas alakja. Kezében a csákány 
munkából jött,

Épp jókori
A mint Milena megpillantó — felsikoltolt. 

Későn ! Juon oda ugrott beléütötlo csákányát. 
Aztán kicsinylö gunynval nézett a felelőmtől meg
dermedt Dimitrovicsra.

— Vidd, most már a tiéd! — kiállá vad 
kétségbeesett hangon . . .

— Biró uram .' Megöltem Milénát,
— Mit beszéisz, Juon ?
— Itt a csákány, ezt vágtam belé — n ért 

hűtlen volt, megcsalt Dimilrovicscsa).
— Hát miért nem Dimitrovicsot büntet

ted meg ?
— Mert az legényvirlusból tette.
— S volt szived megölni azt a szépséges 

Mileniát..azt a szegény asszonyt?
— Volt . . . volt I Mert az asszony, csak 

akkor szép, ha él, — do halva hű is I
Láng Jenő.
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nniil I PVill fi (SZÉN .3 SANOOT UTÓDA)BRULL GYULA Bi.a.p. I. V.. N.ilbrut la 16.

Mcj hízható

Kiv’ló munkai

i7.:r.a:n löyMMOjyiis:
Síiikaejct' l-.cszcr éso előtt ne K 

mii r.osza il
J. Feaű | 

ruha- és íehcrncnsüok-gyárától | 

Pozsony
$(rcinlis ÍTjegyzckc’, moly

Ült.-'e < tivii .-sszeAllitott
kelengye kelt cgveti sebet taital- 

n . bérmcntescii meghozatni.

ezéfl ! Pontos kiszolgálás I
Jutányos szabott árak ! *

jó anyag I

fit 
»

K
ftf» »I

I Nem tetszőért 
n pénz 

vis-zaatbiiik.

Magyarnak Pécs. Németnek Pécs.

Schönwald Imre
ékszergyBros, órás és látszerész.

■ > PÉCS.
Ne küldjük pénzünket külföldre!

-------- - — ••
11 áront évi 

írásbeli 
jótáll á s.

-------------------------•

Hazai Iparunkat elömoziO czégoniiiól ini.il -nncmii nrmy és ezüst liir.-y itt...rak es minden n szak
mába vilim <-z.il.kek sokkal olcsóbban, jobban és megbízhatóbban szerezhetők be, mint a külföldön.

Valódi ezüst pánczél óralánczok in. kir. 
fómjolzéssol.

1.20
1.50
2.20
‘.’.GO

60
70
80 

ino 
150

gr. siilylmn 
gr. stílt Imii 
gr. súlyban 
gr. stilyhait 
gr. súlyban

15 gi'itinin snl\ bán Irt
20 gramm súlyban frt
30 gramm súlyban frt 
(0 uramm snl\ Ima frt
50 gramm stiK bán frt 

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

frt 24.— |0 gr. sn’ylmi 
fit 30. - 50 gr. .-iilJia 
frt 87.— 60 gr. ■‘■u-x lm

’rainmos nraiiylnimzhnz

í írt 50 krajezárlm kerül.

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmontve bárkinek 

küldetik'

<:• -Mér

VakíiH ezüst rém. Óra 
frt 5 — 

Dupla f< .1.11.1 - fi t 7.— 
Valódi ezü-t atikri 
dupla fedéllel frt.

!• frt. Ugxanez arany szeu. 12 frt — Tula ezű-t ankre romint. dupla fedéllel 12 frt. Valódi 
lí kar. arany ankre-rem »tit'iir óra Irt Dupla fedéllel 3-> Irt-

8
ffi 
ifi, 

•fc-j Íi Kar. aranv aiiKiv-r<*m  •iitiir óra ” irt impia ie<fn<-i .>•> in

W Sí 1 íO *s  Hí íKffi Hí tó & Hí Hí

rom.

raE&JSTEB^ FÜLÖP
ezuUs-ozait 

hashajtó f aátiacsai
mit mar evek óta a legelőkelőbb orvosok, mint has- 
lii. t > cs oldószert ajánlanak, nem gátolják az emósz- 
test és teljesen ártalmatlanok. C’zukrozott külsejük I 

végett meg gyermekek is szívesen veszik.
EtiY 15 pilulát tartalmazó doboz 39 fill., egy tekercs, mely 8 dobozt, 
tehát 128 piliil.it tartalmaz, csak 2 kor. 2 kor. 45 fill. clólegis 

tckuldesa után 1 tekercs porlómentesen küldetik meg.
PtT Óvás ! Utánzásoktól különösen óvakodjunk.

NEUSTEIN FÜLÖP
.Szent I.ipóthoz" críir.zott gyi'g-Vszertara

Wien, I., l’lanl.ongasse 0. S

^listill Sde
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váczi-utcza 460. szám.

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vay fényezed diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemföíblek. virágok, 'Zilagok, sirkoszoruk, viauzgyertyák. 
Szobabehuzások, ravatal-felállilás. a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkoc.si 
mellett fáklyával, — nyitott Inlotlaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel elfogadtalik.
StET- Gyászjelentések I óra alatt elKószittotnok.

lvaetke n i át kv«zit::iviiyü j • min. súgó árúinknak
árjegyzékét íiucktnicsre ajánljuk.

1 drb Kési piros paplan........................................1 frt 80
1 „ b : : u _ _ .......................................2 . fO
1 » b-it n i’b-.u'.niir paplan ....... 3 „ 80
1 - n; a paplan.................................5 .
I . s '.-.............................................. X _ 50

£> részit . matratz..............................  4 _ 50
3 . i'rúi de nhi.nie..............................................7 _ —
1 . s- ...............................................................10 . —
3 - r..............................................................14.—
I .- i’. ik lefűzve............................................. 2 _
1 drb a I -. .h v ágybetét................................. 5 „ 50
1 - P i •'.i .i i.uiyos matratz......................... 15 „ —
'• ' ■ ■- így tenget mi inatratzal . 10 —

..............................................1 , fiO
1 asztal. 2 ng.teriló..............................................5 _ 50

Gichner Mór és Testvére “““?P3ESJ
1.' ■ aup: .-.tni !> • 1 t i IV., Miizenni-körút 27.

REIOTlX. FIAI
üiégnáiesök, cs. és kit. Lázári szállítók

BUDAPEST, VII. kér.. Lövölde-tár 2. szám.
Ajánljak legjobb minöóígl-n gyártott i-ypbon-és guzruso 

palcetk 'kát l« árak r •is pedig:
q 1 Lúill kb. ?.Q; drb. 1# aacxlí' fe'7'r v. ilAt-os kék (« írni 

taarir.i ..ima E'/’Loiip.iiaí'V::! : • : .d .vs: talp :• ' 62 kirítta
i Lóié kJ. 2C ■ Crb. casu«j;i! ... ,<.?;■ i i
golyóval f .--r vagy i .1 i.ek pqutHUsr- -.ml,
maga*.  i»v hl*.  -.iy nini. ..................... L2 líH'ODG

tauIIU 1 :i. b.: n.i budapesti pályaudvarig Mr-
drutvr . I ■ . .‘iii ■ t i Ifi.'n rrndrJM
mtj • *batt  MA 1
védett a!a k tt • . Jva < 0 sál .
MógvétéMkréi csakis atollt esshési OnkOIiM jeti ■ nben
a- alak k' Tik.!' r« mst .rn'.töi.k . r a
n.cf .. ‘ irt. • ■•••
b»o vak tiiirj’jojrn i.

Budapesti nwloméfcifészef]

■..... ■■■ - és gépgyár á.— |
popVinecz és Heisler

BUPAPEST, VACZI-Ur iti/v.
GVAT(":

benzin motorokat és I 
BENZIN LOKOMOBILOKAT : 
szelepes vezénymíivel 2 50 lőerőig. 

Megbízható képviselők kerestetnek.

festék-, kenéze- és lakkgyár

WLMO
. z'ir. í >ii, n.vjjndr 02 {

- • "•■/■■■'•' .t í. . ■*.«z..*n*«nuawáta0>uKaeal

a ttgjobü «8 stéjltö-
M<jf. £ *iv»a Ata 2 korona. EAkei 
íiyglsn. bjéi06fn-w.j?pa-'. 60 fillér.

EL ÉsTS P
— Jissef fSksi-swj uAtuví EZÍUttó|ft, 
t stíjar t'imwdf'i t

BUDAPEST, V., VAeXl-ÚT S. S3<M. g 
aV , .t . .. á L;-^.>r/ta!>v.»7 > ... ~ ■ »,ir m*U*

'• 1 ’

fanningena
siójuk és tagaknak rfü M S® K. Í.7S ei 
legesleglohb az 88 1111,

Cremy-trile kalüti

BÓZSAVEJ
I FűszaltüldóiJ holy: Czerny J. Anta. Becs, XVtll., Cári üiiWgsIr. G.

Lohr Mária kXVz
Csipke-, vegyészei! tisztító és niüfű3tö intézete 
ooo Megbizámk álvétolnclc: o o o 
BI'DAPEST, VIII., BAliOSS-UTCZA 85. sz. 
Trlef.n 5708. Telefon 5708.

Ve i'gyójn hás (Hemopath). Uj és ere
dő i lő év óta kipró’.'á t gyég.vinód, a tne’y 
h<; Ánü cs a külföld jobb köreiben általános 
c . au’rssnek örvend. Rcndkiviili jó i-i ette! 
!«»•' alkalmazva aslhma, szív-, gvonior , hólyag- 
ia i.iiii’l'Ap?:<b*n,  vér- cs bőibántalmak ellen 
é» ki'át ja az clmezxvar és szélhűdes bcá’llát. 
A kezelése ke lemen, nem gátolja a beteget 
napi f glalkozásában és tartus, gyökeres gyó 
gyuláit eredményez. E gyógymód megalapítója 
Dl*.  Kovico I fővárosi orvot, a ki .ek Buda- 
pisit*,  1’., Váczi-l:''i-út 18. sz. alatt egv, cz. n 
czélra berendezett orvosi rendelő intézete van, 
melyet mindazoknak legmelegebben ajánljuk, 
a kik a fent elősorolt bajok valamelyikében 
sze- vednek. Dr. Kovács .1. levélbeíi meg
keresésre készségesen válaszol.

I C] )*ll( '] >HÍí l.

Aki njiil.K. uőicsök és más 
liypii ideghánlaliniiklmn 
szenved, kérjen hrossür: 
nrrdl. Ingvrnés bórmentve 
kapható a hattyú qyógy- 
tzertár úliáii (Sdiwanen 
Apotheko Frankfurt a. M )

cinció a 
Halul- 

czábnn.
Bővebből a klndóhi/.
Euy jó házból való 
fin nyomdánkba ta- 
lionczul felvélotik. Bö- 
sebbel n kiadókiva- 

(alkun.

krtzkol való fi i szokafestő és mázoló 
titttonczul felvételik ifj, Jutka Fe« 

retifzt ól, Gödöllőn,

Segélyt és lanácsol nyuj- 
Í'kJÍL.'íJ í tLbiliMilíu 0 1°^- z 11 I (! s (’H(dekncl 

nagy gyakorlatiul bírok. 
Csölle Anna ogynlemi szülé-zt ö. Ferencz-József- 

lér (Adler-há/) Gödökön.

KÖNYVNYOMDA, könyv és kir- 
lapkiadó váikil.it Gödöllőn.

S állít mindennemű papir-áful,
iiészoit, üz'eli könyveket és nyomtatványokat.

Gödöllői Er/jcbet kö»iyvnyonidu.

piliil.it
v%25c3%25a1ikil.it

