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1 ársadalmi, közgazdásági és irodalmi hetilap.
Előfizetési árak:

E4»»z érre . . 12 kor.i Negyed évre . 3 kor.
Fó| évre ... 6 „ Egyes szám ára 30 fillér.

Bérmentpflen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatnak vissza.

Az iskoláról.
Az iskola év már a vége felé köze

ledik s az ilyenkor gyakran fel-fel me
rülő apró kis inczidensek mindig meghoz
zák a kellő anyagot, hogy magával az is
kolával s annak módszerével foglalkozzunk. 
Az egy pár diák szomorú bukását az év 
végi értesítő jelzi, ez azonban másodrendű 
dolog.

Mi nem kívánunk kitérni ezekre, egész 
más szempontból óhajtjuk megvilágítani a 
mi iskoláink s általában a gödöllői 
járás területén lévő iskolák tanítási mód
szerét.

így mindjárt nagyon helytelen, hogy 
az iskolában inkább az iskolának, mint az 
életnek tanítanak. Pedig elvégre még is ez 
a fontosabb. Az iskolába járó tanulók 
szeme előtt az lebeg csupán, hogy a klas- 
szifikácziónak legalább úgy a hogy meg
feleljenek. Így történik azután, hogy az 
iskola padjaiból kikerült ifjú az életbe 
lépve, vagy tovább haladva, igen gyenge 
legénynek bizonyul határozatlan tévelygő 
tetteiben. Az iskolában kiváló jeles tanu
lók korántsem maradnak azok az életben 
is, sől Jegtöbbnyire éppen azok kerülnek 
föléjük, a kik nagyon távol állottak a 
padokban tőlük.

T Á R C Z A

Anyám ljalála.
Irta: DURA MÁTÉ.

Hótiszta, fényes májusi éjjel, 
Gyönyharmatos u rózsaszál. 
Agybénitó irigy dühében
Aratni most megy a halál.

Madarak, fák fázóti remegnek, 
Üdítő álmuk megszakad!
A zord kaszás száll-száll nem enged 
S megáll ogy nádfedél alatti

Bonn a hajlékban egy öreg nö 
Billegi a vógsű imát.
Szemeiben örök a felhő —
S még látni véli n fiát.

Szólnak hozzá zokogva csendbon 
Ölelgotö leányai:
— .Öcsénklnincs itt, de ide rebben, 
Csak haza kell szólítani 1“

—„Ne bántsátok, feleli súgva, 
Sok száz baja nagyon elég — 
Betegségem úgyis ha tudja, 
Megkoseriti élő tót I

De hogyha Isten rendelóso 
Savát többé nem hallanom : 
Áldást kívánok életerő,
Neve zeng vógill ajkamon I*

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

Egy iskola helytelen irányelveken in
dul, a mikor igy osztja fel a tanulókat. A 
mai rendszer szerint inkább a szorgalmat, 
mint a tudást méltányolják. Mi is jártunk 
a középiskolába s habár elmosódó emlék
képpen, de él bennünk az emlékezet erre 
vonatkozólag. A ki hibátlanul (értsd n könyv 
szerint szóról-szóra) tudja a feladott lecz- 
két kétségtelenül szorgalmasabb, mint az, 
a ki csak átolvassa azt és úgy értve ta
nulja. De helyes-e hogy még is az kapja 
a jobb kvalifikácziót, mert ez a döntő, a 
ki szóról-szóra tudja, de nem érti a fel
adott anyagot, mint az, a ki érti s ez 
esetben legtöbbnyire a tanító magyarázatát 
is tudja, de nem a könyv szavaival?

Mert az nem mondható hogy ezen 
igyekezettel a növendék nyelvezetének gya
rapítása a főtörekvés hisz a könyvek java 
része erre éppen nem alkalmas meg aztán 
sokkal tanácsosabb eszközök erre a klaszi- 
kus magyar irók versei és egyébb müvei.

Angliában bizony egészen másképpen 
állnak ezen a téren. Ott a tanítás nem csak 
B szorgalom mértékéből áll. A szorgalom 
csak annak kell pótlásul, aki bizonyos hi
ányt szenved az értelemben. Ennek segé
lyével aztán elejét is veszik annak a szám
talan szomorú körülménynek, amelyek mel
let a tanító nem vonhatja ki magát a ki-

Feje vállára hanyatlik,
A csontember meghatva áll — 
Szivem álmomban úgy vonaglik, 
Fölviraszt u hajualsugár.

S miro a napfény s.-.erto áradt, 
Fekete gyászt hozott nekem : 
Elveszítőm édes anyámat, 
Kietlenné vált életem.

Éjjeli képek.
— Irta : F L A N E U R. —

A boulövnrdot sűrűn belepte a hó, a téli 
sxclvész minden (egomban dermesztő zsibbadt
ságot okozott. Fogaim vaczogtak, összébb húz
tam kabátomat félig lefagyott közömmel. Hazu- 
felé igyekeztem ... A bor gőze még kóválygott 
a fejőmben, egy-egy kép összokuszálódolt bent a 
másikkal, a mitől kábult zsibbongást éreztem. Az 
éles levegőjű éjszakában azután felocsúdtam. Meg
álltam . . . végig néztem a hosszú utón, Minden 
kihalt volt. Az ablakok redőnyei eltakarták az 
üvegtáblákat, a gázlángok sápadt, fázós fónynyel 
lobogtak s a hópihék egykedvűen hullottak ulá 
a földre.

Messziről tipegő-topogó lépésékkel jött felém 
egy roskatag alak. Előtte letakart áruk. Sietett. 
Vártam, mig hozzám ér. öiog ember volt a mot- 
sző hidegtől átfázva, lyukas kabátján a szél ké
nyelmesen ki és bejárhatott, szakadt czipőjóbe 
belevette magát a viz, könyezott, sirt . . , Riká
csoló hangon kínálta áiuját . . . Villogó szemek
kel nézett reám, miközben karjait csapkodta ke
resztbe. Megszólítottam:

— Jó estét, öreg!

Szerkesztőség és kiadok i vatal: 
Aszódon, Grosz. S. papirkereakedésében. 

Hirdetések:
egyezség szerint jutányos áron kőzőltetaek. Nyílt-tár sn 

60 fillér. Előfizetőinknek nagy arkedvennáay.

vételezés alól. Mert ez is megtörténik, még 
pedig igen gyakran. Különösen pedig az 
esetben, ha az illető barátjának rokonának 
vagy saját magának fiával mint tanító áll 
szemben. Ez esetben nagyon kellemetlen 
a helyzete, mert az iskolában és azon kívül 
egészen más hangon tettetés nélkül nem 
beszélhet a nebulóval. Azután a magasabb 
polgári állású egyének szinte megkívánják, 
hogy az ő gyermekeik egészen más elbá
nás alá essenek, mint a többiek. A tanító 
pedig nem egész független velük szemben, 
félniük is kell egy s más esetben nehogy 
azok haragját magára vonva, vele szembe 
kerüljenek. Első sorban szükséges volna 
tehát a tanítói állást a lehető legtágasabb 
függetlenséggel felruházni. Természetesen 
evvel kapcsolatban ismét felmerülne a fi
zetés javítás kérdése. Szükséges lenne pe
dig ez főleg azért is, mert a gyermek fo
gékony lelkületűre igen károsan hat az, ha 
látja egyik-másik társát a többiektől külön 
helyzetben. Ebből' az elvből kiindulva na
gyon károsnak tartjuk még a jelesebben 
tanuló diákok mód feletti előbbre helyezé
sét is, mely a szorgalom jutalmazásától 
eltekintve mindenképen csak rontó hatású. 
Az iskola elhagyásával pedig épp oly kelle
metlen uj helyzetet teremt a kényelemhez 
szókotlnak, mint az azt nélkülözőnek. Innen

Adj laton I — mormogta rá a választ. — 
Meg se állott. Utána mentem.

— Miért nem megy haza? Hiszen megfagy 
öltben az üvöltő tólviz éjszakában. Farkasoknak 
való mulatság ez a jeges hózivatar, nem öjeg 
embornek I

— Haza menjek? Hová? Nincs nekem ott
honom. Senkiin ós semmim. Elek, mert élnem 
kell, mert az Isten gyönyörködni akar a vergődé
semben, mert a halál utálja, hogy elvigyen. 
Elaggott, elaszott tagjaim még neki so kollenok. 
Élek ? ha I ha I

De itt már újra elfogta a didergés, rázta a 
hideg a testét.

— No káromolja az Istont. Semmi se tör
ténik ok nélkül.

— Ezt mondják az urak. Próbálnák meg 
álkószálni rongyokban uz egész éjjelt. Oh, as 
urakat szereti csak az Isten, a koldust nem. 
Azért utálják is az. urak a koldusembert. Egy
formák vagytok mind; mi szenvedünk legtöbbet 
az életért és minekünk jut a legkevesebb beiéin 
Még otthonom sincs, a hol megpihenjek, brrr! 
még ogy takaró se !

— Hát miért nem megy a hajléktalanok 
menhelvébe. Látja, ott tnelegot is kapna, meg 
nyugodtan aludhatna.

— Nincs miből. Az uraknak nincs annyi 
felesleges pénzük, hogy adjanak. Nincs egy fillé
rük so, Hahnhu I Éheznek, mindenki éhezik, llahl 
Nem jut a szegény koldusnak.

A zsebembe nyúltam. Kivettem egy pénz- 
daraoot.

— Nőm kell semmi I — rikácsolt. Semmi I 
Hadd veszszek el. Nem kell az uraké, nőin kell 
az Istené som. Ti csak akkor tudtok adni, mikor 
a földön fotmngünk ós kínunkban u szennyet, u 
sarat vájkáljuk. Nem kell semmi I

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes
t—hashajtó szer >—*•<
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van talán. az utóbbiak mégis köny-
nyebben érv-’liyesüllv Inuk.

De mód feiy/t kárhozalos dolog, a 
tanítóknak leginkább a szülök és az. egye
sek nagy kérése miatt megindult jószívű
sége is. Ezáltal, amit kegyelemnek szoktak 
nevezni, támad az iskolai proleláriálus, kik 
csúszva mászva "l .,.!<•» r I ■ vedül a 
kiinyiirg'-s-el a:: • i . i.s a vé
gén meg.ikadmik ; ■ ,g mar
valóban iga: gli Iftn ■- me; trt mert 
ezáltal csalt a prolelárisinus növekedik és 
igy tamad az elvi szett lehetetlen emkerek 
másokon élősködő serege.

Pestvárniegye liberalizmusa.
Meglepte az országot Peslvármegyo ■— e hó 

8-áu tar.lolt közgyűlésén hozott ismeretes ha- 
t.iroza a a kat mai i avjishL A ellen.

Az. or-zág‘(m-ő vármegyéje tehát nem ta
gadta nng hi./n.inyos iradiczióit nem tagadta 
meg önmaga!.

Ez az. igazi liberalizmus 1
Pest vármegyéhez méltó ez. a magatartás, 

mely példát statuál ós pedig követendő példát 
nemcsak a liberális elvek követésére, hanem az. 
igaz, őszinte -becsületességre is a törvényhatósá
gok közgyűlésein — hasonló ügyekben — ho
zandó határozatoknál.

Tanulhatnak tőle Magyarország többi vár
megyéi

A 1 izott-ági tagok előkelő névsorában ott 
voltak a töldx-k közt : Wekerlo Sándor, Harkányi 
Frigyes báró. I-dmaniezky Géza és Levente bárók, 
Teleky Gyula, Tibor és József grófok, Desseyfy 
Emil gróf, II ’.i-z. Z-igmond, Gajáry Géza, Wolf- 
ner Tivadar, Var.eso Gyula, Kossuth Férencz, 
Lukács G\u'a. Hol'ó Lajos, ós Krasznay Ferencz. 
orsz. képviselők «tb.

A nevezetes közgyűlés a következőleg 
folyt le :

Benic'.ky Ferencz főispán megnyitván a 
közgyűlést. Fazekas Agoati n főjegyző azalispáni óv- 
negyodes jclertés előterjesztése s tudomásul vé
tele után f lolvrrla Holló Lajos és Krasznay 
Ferencz Következőleg hangzó indítványát:

Indítvány.
Pesl-P;lit-S Il Kis Kun vármegye közönségé

nek nemes tradieziöil.oz tartozik, hogy az. elsők 
közölt legyen mindi/, midén egv-egy lépést aka
runk' előre tűn: i a ne::.: - ', jogainak kivívásában. 
Fájdalommal Latja a varmegye közönsége, hogy 
az. utolsó három évtized alatt valóságos lespedés 
ős visszaesés állott b • • :> nzeti jogok érvénye
sülése terén. íZ. feb .-ok : [gaz! l’gy van b

Fromm Antal: Nem igaz! (Ki vele 1 Ki kell 
dobni!)

Gujári Géza : Lehet véleménye mindenkinek 
(Nagy zaj )

Krasznay Ferencz : De osztrák vélemény- 
nv<! n - iöjiöii c ........ pe.

Az utcza.-arkr-d harsány nevelés ütötte meg 
a fülemet, Feste”. cifrába öltözött dámák csa
ta.igollak arrafelé. Az öreg oda szaladt.

— Nini, Péter bácsi ! — kiáltotta nz ala
csony pisze. ’

— M- mindig főn van? Ilyen hideg
ségben. n cg .. egyszer.

— Kp it k. 1 «m, nagyságos kisasszony, 
már hova mi. ■ ..)• k ? .u nni som vesz semmit, 
ki venne cg, u g kukhistúí?

— N i. i t van, c :k menjen !
Azzal n . , ' !j»-e ,;u a .kezébe nvo-

molt egy < p 'ír U..’.. ’iGl ■ z öreg mindegyikük-
nek a keze . i nyúlt, h< . i.o /‘sókolju.

-- M- i' . . Péter 1.;' íi. 1 ..<;•» még kap vala-
hol éj:' íi

A? Ö! " Ián tov b ment. Megvártam.
Egy ni • idt • .ullanul h; Lám melletto. Villá
niit n;< ru - in tőle
nincs-o i

— C.í.J.id j..i ? Ami. L uuom es teles.' „-m
is. C< il L •. . • Pfuj ; Eiökolók
jól élnek. . t i,! műk a n ■v utczában, az első
emeleten. De n m nem kell az a pénz, mihez
gyalázat é? b < g ■. i N kell. Ki-
tagadtam l. Úgy ám I Kitagadlam. Nem ismé
rok egyet se::;. Itt luknak it! az olső omelclen.
Még világít v; náluk. Még főn van u gróf.

— Miivon gr d?
-- Az.‘a . ’azdng m ignás, a í zorelöjo I A

leát'.youaj ! \ ’ ■ól ékier. Én i- a pénzéből éltem
egy id’ ig. Kasz ■illeli. iné .•csaltuk, azt mondták,
l-.ngy n í rje — .' leányom b<•esteien.
gyn ú-'tlos . . . ► i'i'l' ’• •.L'.atüs ! — kiálto’ta
1 edtvii nz. ab! ik a!a:l. i • n/.'.: v.ifogata \un.
na/.a : es ik beeriűi le nincs. Nurtcm meg
semmi, csak be •sületem I É>: nekem nem kell a

Az elnöklő főispán a szólásszabadság tisz- 
I leletére figyelmeztette a bizottságot.

Fazekas főjegyző tovább olvassa:
„Vérbeli és pénzbeli áldozatokat ez a nem- 

i zel nem szűnt meg hozni ez. idő alatt scha a 
kívánalmak teljesítéséi egyetlen egyszer sem ta
gadta meg, bárha anyagi ereje roskadozott is a 
terhek súlya alatt. Ám őzen áldozatokkal szem
ben egyetlenegy lépés sem történt, a mely viszon
zásul a nemzet jógiit tágította és nemzeti 
iramban vivmánv! < ,i .! id:i3t jelenteit volna.

Nincsen egyetlen civilizált nemzet. a mely 
t'Üü.ne. h »gy a ha:m <• a trón védelmére szánt 

..d r jenen gyermeken Idegen tisztek idegen jel
vényük íihitl vez-ssek. (Igaz! IJgy van!) Egyezer 
év óla fennálló neinzvtuéi ez a helyzet türholot- 

1 len és hi van zárva annak a lehoiöségo, hogy eh- 
, hoz. a nemzet önkényt nyújtson segédeszközöket. 
I Lehetetlenség. hogy a dualizmusra és a két állam 

paritásos állására fektetett törvényes intézkedései
nek jellegét elmosni ój a közöseknek megterem- 
tett intézményekből mindazt, a mi magyar, a mi 
az állam szuverenitásának követelménye, szó nél
kül eltüntetni engedjük.

Ha a jogfeladás lejtőjón egészen lesiklani 
nem akarunk, véget kell vetni ennek a pusztító 

1 áramlatnak (Igaz.! Egy van!) és kell, hogy « nem- 
| z.et a ‘törvénykönyvre léve kezét megkövetelje 
; államiságának érvényesülését a magyar haderőben. 

Megkövetelje a magyar vezóny szót, a magyar 
lisztek alkalmazását, a magyar zászló és czimer 
használatát. (Éjenzés.) Ezon szent jelvények alatt 
egyenlő hűséggel a haza és koronás király iránt 
akarja ez a nemzet teljesíteni odaadó lelkesedés
sel, századok viharai alatt mcgedzeVt katonai eré
nyekkel és hősi önfeláldozással a haza ós trón 
iránt való védelmi kötelezettségét.

Mindezen okoknál fogva a vármegye közön
sége meleg lelkesedéssel kiséri figyelemmel a 
nemzet jogaiért folytatott küzdelmet. (Helyeslés.) 
És bár hazafias megnyugvással látta azt, hogy a 
közhatalom kezelésének tisztaságában az utóbbi 
időben országszerto örvendetes változás állott be.

Főrster Aurél; Igaz! Ez igy van! Én ézt 
mondom, mint szélsőbaloldali!

Fazekas főjegyző tovább olva3 :
„Mégis helyesnek Ítéli, hogy a folyton kö

vetelt nagy katonai áldozatokkal szemben a nem
zeti követelmények teljesítése határozott feltétel
ként elállitlassék. (Nagy taps és éljenzés. Gujári 
Géza : Ez az obstrukezió helyeslése.)

Ennek a vármegyének közönségét a közügyek 
megbirálásánál sohasem vezették szigorú párí- 

j szempontok. A vármegye vezetősége és közön
sége minden viszályt kerülve, össze tudott olvadni 
mindig egy akaratban, a mikor a nemzet nagy 

■ érdekeinek véolinéröl volt szó. (Igaz! Úgy van!) 
i Most is ezen párlszompontokon felülálló elhatáro- 
I zás vezérli, midőn az igazság crejébo vetett hit

tel és a törvényekhez való szigorú ragaszkodás
sal kimondja, hogy cuiggedést nem ismerve kell 
(■'••re haladni mindaddig, mig törvényeinknek és 
ne.rze’i jogainknak érvény nem szereztetik.

A vármegye !. •zön.-égo elhatározza, hogy a 
nemzeti köveiéin enyek teljesítése érdekében ezek- 

' Len lefektetett aÜá-foglalása felirat, alakjában a 
képviselöházhoz fulterjosztessék. (Zajos felki áltá- 

i sok: Egyhangúlag elfogadjuk!)
HoHó I.szóval i< megokolja indítványát:

Aztán otthagyott és befordult egy nyitva 
felejtett pálinkamérésbe, hogy eligya azt a pénzt, 
a mit az utczasarkon a festett, feiczifrázolt dá
máktól kapott.

CalálhOxÓS-

Irti: Erdőst Dezső.
SsereUék (yymiist ey'.n forrón *
Aztán család v a váltak el,
8 taldlkostak, A lánnyal férfi
Es más lány tolt a férfivel.

Egymásra né£ickt Mint a villám 
("■:d:kásolt a két pillantás.
-1 férfi mondát „milyen sápadtí*  
A tió mondó : ,< s hat a más?^

Ashrn elmentek egymás mell éti.
Egyik r.ent n.íee.tl vt< :i >r. 
Szerelték egymást, és családiak . . 
Jdhanysod dal, igaz mesel 

l)t neon éjjel nem adródlák 
Álomra a nő ss<.mt:i.
Nem tadta, mért ? A Síivé agy fájl ! 
J-.'s hosscan folytak könnyei.

S a férfi ült uj kedvesével, 
Aki csókkal hiselke.dett.
S a férfi sKólt : ü ne csókolj meg, 
Ne csókolj mtg ma ingemet.

„Kél politika uralkodott mostanáig minálunk. 
Az egyik hagyta, mig a nomzot szivében a ke
serűség felgyülemlőit ós akkor aztán ovoluezióval 
tört ki az egszerro a nemzet köbeiéből. Ettől az 
evelueziós politikától el kell már térnünk. No te
gyünk ugrást, do tegyünk legalább egy lépést 
előre, A mai kívánságok meg igen me.sszo van
nak az önálló Magyarországtól és a 6f-es törvé
nyek követelményeinek érvényesülésétől. Ma csak 
egy lépést akarunk tenni, hogy magyar tisztjeink
nek, magyar érzéseinknek itt a hudseregbon he
lyid adjunk. (Élénk tetszés ) Egy nagy nemzetnél 
nőm lőhet megtűrni tovább azt. hogy idegen, 
dőlte ismerelleneszmékért küzdjön a hadsereg. 
És abban van a vármegye szerepű, hogy elte
kintve a pártpolitikától, a most folyó obstrukció-. 
lói, a vármegye részt vegyen ebből a küzdelem
ből, állást foglaljon nemzeti kívánalmaink érvé
nyesítése, a most folyó nagy nemzeti küzdelem 
mellett. Kéri ezért indítványának egyhangú elfo
gadását. (Elfogadjuk ! Egyhangúlag elfogadjuk I)

Szólották még Vancsó Gyula és Kossuth 
Forencz, azután Beniczky főispán kimondja a ha
tározatot, mely szerint, tekintettol arra, hogy 
minden szónok az indítvány mellett beszélt, egy
hangúlag elfogadottnak jelenti ki azt.

Ksto a fővárosi polgárság fáklyásmenetet 
rendezett a megyegyülés tisztoletéro.

Lipcsey Ottó t

Csöndes, nyugodalmas, egyszerű volt az 
élete, csöndes, nyugodalmas, zajtalan lett a halála.

A legszebb halál, a mit egy hosszú mun
kálkodásban eltöltött élőt után a gondviselés 
osztályrészül adhat.

Lipcsey Ottó, nyug, gödöllői postamester, az 
arany érdomkereszt tulajdonosa — o hó 7-én 
végelgyengülésben, életének 70-ik évében elhunyt 
Budapeö'en, a szent János kórházban.

A boldogult előkelő s köztiszteletben álló 
polgára volt Gödöllőnek s elhunytéval nagy a 
vesztesége a mélyen sújtott intelligencziának, mely 
csaknem teljes számban jelent meg koporsójánál.

A közhivatalok hivatalnoki kara, az ügyvédi 
ós orvosi kar testületileg, az egyletek és társula
tok küldötteik utján vettek részt a temetésen, mely 
f. hó 9-én d. u. 4 órakor mont végbe Gödöllőn, 
a gyászházból óriási részvét mellett.

A gyász szertartást Sziláid Forencz, domonyi 
ág. ev. lelkész végezte, remek gyászbeszédében 
fölsorolván az elhunyt polgári és közhivatalnoki 
nagy érdemeit, mig a inogható gyász énekeket 
Szabó Balázs rektor és Madocs Károly tanító 
énekelték.

Lipcsey Ottó. nyug. m. kir. posti inet-tciben, a 
gödöllői közéletnek egy régi, mindenki állal nagyra- 
becsült tagja dűlt ki a sorainkból. Az elhunyt 
ama régi s már-már nagyon megfagyott gödöllőiek 
közül való volt, a kire, mint a fiatal erdőn egy- 
egy nmgfára, úgy tekint fel a most virágját élő gene- 
ráczió- mely igy nőtt fel az ö szemeik láttára, s 
a mely mindenkor csak hasznosat és jót tanulha
tott ezektől a régiek:öl az élet számára. Lipcsey 
Oltó, a ki előbb az Athenaeum irodalmi társaság
nak volt tisztviselője, a 60-as évek elején jött 
Gödöllőre postamesternek s ezen állásából más
félév elölt vonult nyugalomba. A csaknem négy 
évtizedre terjedő postamesteri működése alatt 
mindenkor minta képe volt a lelkiismeretes, pon
tos és szorgalmas tisztviselőnek, a kinél soha a 
legcsekélyebb mulasztást sem találhatták felebb- 
valói, s a kit ezért a rendkívüli pontosságért 
felettes hatósága s kartársai is mindig nugyra 
becsültek. Az elhunyt minden idejét hivatalának 
szentelte őzért csak igen ritkán fordult meg lár- 
?aságban; egyetlen szenvedélye a korcsolyázás 
volt, a mit még öreg korában is nagy kedvvel 
i.uliivált, do mindig csak szabad idejében Az öreg 
urnák ízen szenvedélyéhez egy igen érdekes 

, epizód fűződik, a mely különben leghübben jol- 
! lemzi az elhunyt puritán jellemet.

A hatvanas évok végén történt, hogy uz 
( egész királyi család Gödöllőn töltötte a léinek 
j el.’-ö felét. A gödöllőiek akkor még ez alsó park 
; lb'itlyus tavára jártak koicsolyázni és olt gvönyőr- 
I köutek a már akkor is önfejű Lipcsey Olló pom

pa:; i1 ■.oziIu.<• l:rí, Egy alkalommal arra sétált 
neveiőjóvi 1 boldogult Budolf trónörökösünk is és 
sokái/ nézte a korcsolyázókat s oly kedvet ka
pott erre a sportra, hogy még az nap engedélyt 
kéit koronái atyjától arra, hogy ö is lejárhasson 
a jegre. Másnap dél elölt megjelent a postán a 
trónörökös tábornok nevelője s felkérte Lipcsey 
Oltót, hogy a királyfit a délelőtti óráklnn kor
csolyázni tanítsa.

A postamester rendkívül meg volt hatva a 
magas kitüntetéstől, de hirlelon válasz helyett 
sokáig nézett a tábornokra, s midőn ez biztatá
sul megjegyezte :

- - Tubái, posiamesler ur, holnup 10 óra 
kor a jégen leszünk!

De á tiibovnok — a legnagyobb meglepető 
sere — u/.t a vainszt kapta:
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Nőm lehet, tábornok ur, mert nnkem reg
gel 8 órától 12-iy. délután pedig 2 -6-ig tt kö
zönséget kell ki>zol,:ulnoin s igy csuk ÍJ ós 2 
óra között lehetek (') fensége .*< ’olgálatára !

— Csakhogy akkor - válaszolt a nevelő 
O fenségének óra -rend szerint tanulnia kell — 
ezzel búcsút véve l/pcsoytől távozott.

A trónörökös nem tanult akkor Gödöllőn 
korcsolyázni, ö felsége pedig, midőn értesült 
annak okáról, arany érdoinkeroszljét küldto el 
Lipcsey Oltónak.

Az elhunyt postamestert o hó 9 én. kedden 
délután, 71 éves korában temették el a gödöl
lőiek nagy részvéte mellett. A boldogullban Ripka 
Ferencz, lapunk régi munkatársa s a Ganzgyár 
főtitkára, továbbá Almássy Andor lugosi erdő
igazgató apósukat gyászolják. Silvanut.

* II 1 R ekT
Személyi hirek. Dolntr Lajos ügyvéd, a 

gödöllői és rákoskeresztúri takarékpénztárak 
jogtanácsosa négy heti fürdőzésre Abáziába utazott. 
— Szegedi Masaált Aladár udvari titkár család
jával Gödöllőre érkezett, a hol a nyarat tölteni 
f®gja. — Orbán János udvari ellenőr szintén itt 
fog nyaralni az idén és már meg érkezeti család
jával. — Dr, Szalag Sámuel kir. közjegyző Ab
báziából haza érkezett Gödöllőre. — Kárász Gyula 
a gödöllői takarék pénztár igazgatósági titkára in
fluenzában megbetegedett és most lakásán súlyos 
betegen fekszik.

Vöröskeroszt egylet Isaszegen. Csokonits 
gróf Őkegyelmessége és babarcai tíchvartzér ud
vari tanácsos a Magyar Szent korona Országainak 
Vöröskereszt Egylete igazgatói felszólítása folytán 
mozgalom indult meg 1-aszegen a Vörös Kereszt 
Egyletnek egy fiók egyletet felállítani. M a vasár
napi. évi j u n i u s hó 14-ó n d ó 1 u t á n 5 
órakor Isaszeg községháza tanácstermében lesz 
az alakuló gyűlés, mit megelőzőleg Dr. Schulhoff 
J. Zs. községi orvos fog egy felolvasást tartani a 
vörös-kereszt egylet történetéről és céljairól. Re
méljük, hogy tekintettel a nemes czélra az ala
kuló fiók egyletet Isaszeg lelkes polgársága fel 
fogja karolni és régi jó hírnevéhez méltóan fogja 
pártfogolni.

Tanító gyülos. Vácz egyházmegyei rk tanitó- 
egyosület „Fóth—Gödöllői Köre*  f. hó 4-én tar
totta meg községünkben a szokásos évi közgyű
lését.

Tekintvo az ezt megelőző éjszaka és reggel
nek zivataros jellegét — a gyűlésre a kör rendes 
tagjai, kevés kivétellel, mintegy 50-en, csaknem 
teljes számban jelentek meg s ezen felül nehány 
férfi s nő vendég is.

A gyűlést egy szerény ováczió előzte meg. 
Ugyanis Szvoboda Ignácz gödöllői kántor s fö- 
taniló a gödöllői esperesi kerület néptanítóinak 
megbízásából tolmácsolta a kerület tanítóinak 
örömteljes érzelmeit, a kör derék elnökét, Szedog- 
lavits József mogyoródi plébános s pápai kamarás 
urnák azon kedve; esemény alkalmából, hogy öt a 
pápa ö szoníséges, megyés püspökünk ö méltó
sága kegyes előterjesztésére az egyház terén szer
zett nem csekély érdemelnél fogva, kamarási mél
tóságra emelni kegyeskedett. Az elnök, könybe 
lábadt szemekkel, meghulottan közönle meg a 
tanítók o széf) figyelmét.

A gyűlés főbb lá gyai e-.ok voltak:
1. Tisztikar választása, a mely szerint, da- 

czára az újonnan megválasztottak erős s meg
okolt tiltakozásuknak elnökké Bazsanth Vinczo 
dunakeszi — jegyzővé Szvoboda Ignácz gödöllői 
kántor s f‘tanítok választatlak meg nagy lelke
sedéssel. kik ezen hivatalukat már évtizedeken át 
viselik.

2. A szőnyegen levő „nem állami tanítók- 
fizetése tárgyában megindult mozgalomhoz hozzá 
járul a kön hogy az ország minden tanítójának fizetése 
minden tekintetben egyenlő arányban álljon az 
állami tanítók fizetésével.

3. A körnek ez idei tanügyi munkálkodásá
ból megemlítjük, hogy a pályadijuí kitűzött s leg
jobbnak elismert dolgozat dijat az idén Szno
bod a Ignácz nyorto el.

4. Jövő évi közgyűlés helyéül Túra község 
tűzetett ki. A gyűlés lilán közös ebéd volt uz 
„Erzsébet" szállóban.

Hamis pénz Gödöllön. A múlt bélen dányi 
hamis pénzcsinalókat fogtak el Gödöllön A pénz
hamisító banda tagjait letartóztatták Dányon és a 
műhelyüket is lefoglalták.

Hivatal vizsgálatok. Gödöllőn, c hó 12 én 
Mogyoródon e hó 13-án tartattak meg a szokásos 
hivatal vizsgálatok a szolgabiróság altul u köz
ségi villatztAsokknl effvidejü'ríf.

Elgázolás a kastély park kapujában. Párosulni 
József pénzügyőri felvigyázót szerdán * lió ]0 ón 
unlyov baleset érte. Délután 3 órakor érkezett meg 
a Budapestről jövő személyvonattal s .midőn a 
vasúti pályaudvarról az Erzsébet királyné utón át 
hazafoló ment, n kastély kert Fero'noz József lóri 
kapujában Borzo György lovai ■ ■ molyokén kel 
suhancz gyerek ült i Igazolták. A súlyosan sérült 
több sebből vérző egyént u járókelők vezették 
■■izeit lal.a ; l'.z IM. I különben jellemző Gödöllő 

' :'.lon.-á,!Í állap iiuiru, mert mégis csak furcsa

I
1 dolog, hogy ilyesmi Gödöllőn, a város kellő kő- 
I zepeu mogtOrlénhelik,

Gar.izda legények. Versegen a gazdák pás 
1 kumán két ev elölt gyümölcs fákat ültettek az ut 
, mentére, melyek Murcj-ók Mihály mezőőr őrizetére 

voltuk b /.va. Tóth .1 nos és Kurucz Gábor vér
ségi legények haragban voltak Marcsókkal s hogy 
n. ki k'-'lcmollenséget okozzanak kiváglak f, hó 
G-án éjjel - c gyönyörű fiatul fák közül 100 
darabot. A kár igen nagy mórt a nemes gyümölcs 
fákat a ministoviumlól kapta a közbirtokosság s 
egyáltalán nem pótolhatók jelenleg mert Versegon 
a községnek gyümölcsfa iskolája nincs. Az esőt 
leijelentetett, a két legény azonban tagadja a tettet.

Tojvaj czigányok. E hó 6-án éjjel ellopták 
Pásztor Mihály mogyoródi gazda ember két lovát 
az istállóból, e hogy kényelmesebb legyen az uta
zás, loplak hozzá ogy tiszta uj kocsit s egy szűrt 
is. A nyomozás, daczára a rögtöni feljelentésnek, 
mind oz ideig eredményre nőm vezetőt, s csupán 
azt állapította meg a csendörség, hogy az ügyes 
tolvajok minden valószínűség szerint Fáraó ivadé
kai közül korúitok ki.

Vizsgák. Az aszódi ag. ev. ós rém. kalh. 
elemi iskolában e hó 3-án voltak az évzáró vizs
gák. D o m o n y b a n o hó 8-án tartatnak meg az 
elemi iskola vizsgái.

Junl IÍ8. E hó 9-én az aszódi izralita iskolás 
gyormokek á zöldfa vendéglő e czélra berendezett 
terén juniálist tartottak, melyen este 9 órától 
fogva reggelig vígan mulatott az aszódi fiatalság.

Betörés. E hó 7-én éjjel Englender Lajos 
jégvermét feltörték ős a tettesek egy hordó sört 
vittek magokkal. Ugyanazon nap Rajta József 
jómódú gazda, aki különnen a legenyvesebb kezű 
emberek közé tartozik, sört akart vásárolni Eng- 
lendernél. do a korc«márossal nem tudván meg
egyezni nőm vett. A korcsmáros rögtön Rajtára 
gyanuskodolt és ol is küldte a csendőröket kutatás 
véget hozzá, akik megtalálták a hordót egy kam
rában csapra ütve. Rajta József és fiait Józsefet 
ós Pált számos bűn terheli. Tavaly is egy sze
kérre menő gabonát loplak a mezőröl, amit nálok 
szintén megtaláltak. A törvényes intézkedések 
meg tétetlek éllenök.

Közgyűlés. Évi rendes közgyűlését tartotta 
meg o hó 6-én a rákosligeti telep. Erős két párt 
állott egymással szemben, melyek mindegyike 
nagyszabású actiót fejtett ki. A közgyűlésen meg
ejtett választás a „ Reform “-párt fényes győzel
mével végződött. Igazgatókul megválasztottak: 
Geyer II. Viktor, Deák Samu, Schochlcrus Ottó 
és Travnik Lajos, mind a „Reformu párt jelöltjei. 
Megemlítjük itt, hogy dr. Gálfy Dénes a telep 
eddigi elnöke ezen állásáról a postatanfolyamhoz 
tanárrá lett kinevoztolése miatt lemondott s ho- 
lyóbo a kormány Bíró Feroncz pénzügyi titkárt, 
ki szintén a telepen lakik, nevezte ki elnöknek,

Gödöllői elöljáróság választás. Pénteken — 
o hó 12-én történt meg Gödökön az elöljáróság 
választás dr. Iloydcr Ödön tb. főszolgabíró elnök
lete alatt. Bíróvá ismét Dinnyés János válasz
tatott meg óriási lelkesedéssel, helyettes bíróvá 
Jámbor András, közgyámmá llejk István, 
pénztáritokká Nagy András, gazdává Bura 
Mihály. Esküdtekké: Pintér István, Nesz- 
v o d a Antal, T o ó r György, J á m b o r József, 
Pásztó r István, N á u ü s y István, K a r á- 
csonv András, Nánásy Andias. A nagyszám
ban összegyűlt vál úsztok lelkesen megéljenezték i 
az elnökló főszolgabírót a választás után annak 
tapintatos vezetésért.

A házbérfizetós uj módja. Donszky József 
vérségi pékmester e ho 10-én reggel megjelent 
Kohn Jakab lakójánál hogy tőle a házbért be 
szedje, do porul jást, mert a szatócs fizetés he
lyett, megragadta a gyanútlan házi urat s fele
sége és 10 éves Izidor nevű fia segítségével vas
bottal alaposan elverték. A megrémült idős em- I 
bért az arra menők szabadították meg, a ki I 
vértől elborítva, jelentette fel esetét a csendőr- I 
ségnek.

Községi választások. Versegon f. ho 10-én I 
volt az elöljárók választása. Kapczy Vilmos I 
föszolgabiro a Hl, oszt, vaskoron^ rend ttb. 
lovagja, — elnöklete mellett. z\ választás a leg
nagyobb rendben folyt le, s az öszpontositott 10 
csendőrnek, ai.izolule semmi dolga sem akadt. 
Megválasztatlak közfelkiallu.-sul. Bíróvá Németh 
József, törvénybironak Kovács Mihályt pénztár
noknak Kovács Istvánt, Aözgvárnnuk Mészáros 
Jánod. Esküdtek lellek: Kqjes G/örgy, Bugi János 
Szónási János. Márton Imre.

A franczla forradalom a legnagyobb ese
mény, a mi az újabb körte n megrázta a nyu- 
godt-ourópui emberiséget. A XVIll. század sz.l 
lomé az anyagi és szel'emi munka felszabadítá
sára. az egyházi ós világi Önkény éltöriósérc, az 
emberi nem boldogulásara törekedett, az erkölcs 
humanitás és haladás ulain. Igaz, hogy nem szá
molt a hagyományúyal és nem vette tokintetbo- 
hogy nem csak az elnyomás óe visszaélés f«jlö. 
dóit történeti alapon, hanem minden ernbori in
tézmény és erkölcs. Nemes utón, filozófus írók
tól, fii nófus kormánytól várta a haladást, nem a 
szervezetlen és szilaj sokaságtól, a mely pedig 
később elemi erővel még i.< beleavatkozott a meg- ( 
inhudás prognunmjába. Igy jött lélrc$a szellemi 

egység a politikai ügyek megítélésében, mely épp 
oly jellemző a XVIll. századra, mint a renaisancu 
a Középkor végére nézve. Bsak egy kivétel van. 
Jeaii Jaques Rousseau. 0 nem haladást kíván, 
hanem visszatérést a természeti allapvlokhoz. Nem 
szabadságot akar, hanem egyenlőséget, nem két
kedést, hanem meggyőződést. Liberális voll min
den izében, do §.imokratikus nem volt. Ez Mar- 
cznli Henriknek főszempontja a franczia forrod t- 
Jom történetének megírásában, mire a Nagy Ké
pes Világtörténetben vállalkozott. Egész nagy 
tudása, rengeteg tanulmánya, élos történelmi 
kritikája összeolvadnak ebben a munkájában. A 
franczia forrodalomról szóló X. kötetből most 
megjelent itizet a mü 182. füzote. Egy füzet ára 
60 fillér, egy kötete díszes félbőrkötésben 8 frt. 
Kapható minden hazai könyvkereskedésben s 
részletfizetésre is a kiadóhivatalban: Révai Test
vérek Irodalmi Intézet Audapest, VIII., Üllöi-ut 
18. szám.

Diözkretió. Tudvalevő dolog, hogy nagy csa
lódásoknak vagyunk kitéve a fehérnemüek és me- 
nasszonyi kelengyék boszerzéso alkalmával, midőn 
a laikus rendelő ki vah szolgáltatva valamely cég 
önző tzámitábának avagy Iclkiismeretességénok. 
Teljes nyugodtsággal és legnagyobb bizalommal 
fordulhat azonban mindenki a nagyhírű Tausky 
J. fiai ez ég hoz, Pozsonyban mint olyan 
beszorzési forráshoz, hol a lelkiismeretes kiszol
gáláson kívül a rendelő a legolcsóbb árakat is 
élvezheti.

A fonclére Pesti Biztosító Intézet április hó 
16-án tartott évi rendes közgyűlését Kilényi Hugó 
minisztori tanácsos elnökleto alatt. A közgyűlésen 
27 részvényes jelent meg 326 szavazattal. Az 
igazgatóság jelentése szerint az évi tiszta nyeroség 
260538 korena 51 fillért tesz ki, a melyből az 
alapszabályok értőimében ennek 10 százalékát le
vonva a közgyűlés rendolkozósóio 224480 korona 
17 fillér áll Ebből 5o/oos osztalékul 1506000 ko
ronát fizetnek ki, az ezután memarads 8443. 
korona 16 fillérből jutalék fejében 15 százalék 
levonatván, marad 7180 koronaa 15 fillér, mely 
összegből u részvényesek közölt felülosztalék czi- 
mén további 2 százalésot, 60000 koronát adnak, 
s a fonmaradt 11803 korona 15 fillért uj szám
lára Írják A részvény szelvények 14 koronával. 
(7 százalék) már ápril 17-étöl bo lehet váltani 
Az Igazgatóság jelentésének tudomásul vétele 
s a felmentvények megadása után Kovács Ernő 
részvényes indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazott az igazgatóságnak, a felö- 
gyelö-bizotlságnak meg a tisztikarnak, mire a 
felügyelő bizottság tagjainak újra megválásztotat 
Auer Róbertét, Doctor Gyulát, Friedman Jattun 
Maiquet Lajost és Roich Lajost Ezzel a köz
gyűlés végeidért

NYILT-TER?)

!___ I
Dk. Kkoihihck József

fotf orvos |
rendel Gödöllőn Jokirs villában (a va
súti (fyaloyjfyró mellett) naponta délu
tán ti—(i-i(h ánueprs vasárnapokon is.

•) E rovatban közlő:n-kórt iinin vállul felelőséget, 
a szerkosztősóg.

3701. tkv. 1903.

Árverési hirdotmónyl kivonata.
A gödöllői kir. jár:M>lrősag miut ikvi hntrtság 

közliirró teszi, hogv a g ó ti <• I 1 ő i li 11 e I s z ó v <« t- 
k <• z e t végrehajtat ónak S i ni u n Antalnó sziil. 
Gódo r Ko zúli.i vgieimjtafást szenvedő elleni fi(H' 
kor. töko követelés ós jár. iránti vegi' liajtasi ugyrbeii 
a n«?tvid®kl kir. törvényszék, a gödöllői kir. jArnshii. 
ság területén lévő Gödöllö községben fekvő n gödöllői 
ll?0. sz tkví betétben Simon Antalnó szül Géd»r Jh ■ 
zália nevén álló A I 1—2 sor, 640. 611 hisz, üab ői ». 
ház és boltolekre az özv. Körösi Amliásné javára C 3 alat- 
hekeholezett holtig tartó lakás! szolgalmi jog épgégl 
tartana mollett az árverést 828 kor. ezennel megállapí
tott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebh meg
jelölt ingatlan az 1903. évi j ii I i u s li ó 8-ik n ap- 
ián d. e. 10 o r a k o r Gödöllön ezen jbirós.ignál meg
tartandó nyilvónos árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól Is' cladatni fog , .

Árverezni szándékozók tartoznak az Ingat lan hecsárának 
!(>• „ át vavyis 82 k. HU f. készpénzben vagy az l88l.60t-cz. 
4-2§-ában jelzett árhdvnmmalszámitotI é»az. 1881. évi 
borhó l-éi. 8888 sz. a.' kelt igazságügy minisiéri remielet 8|§- 
ban kijelölt uvadókképes értékpapírban n kiküldött kezehoz 
letenni, avagy az 1HS|. 60 t. ez. 170 paragrafusa értőimé
ben a bántdpéuznek a bíróságnál előlege*  elhelvezérről 
ki.illliott. xzaliáhszo.ü elismervényt álsz.olg.iltatni.

liőilöllón T.XI3. április ló
Kir. jbiu-i'g min’ tkvl hatóság.

|| ) LukáC’y s. k. kir. ulbiró.
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A Eoncinro PesliBizto si I ó I n t ézetnlepnnpyobb, és legrégibb

biztosiló intézetünk mérlegének főbb számadatait közöl-

jiilc. Teljes mérleggel az intézet vagy a gödöllői főiigv-

nökség mindenkinek, a ki e czélból hozzáfordul, a leg-

nagyobb készséggel szolgál.

Az intézel elfogad: élet, liiz, szá 11iImány, üveg, betöréses

lopás és baleset elleni biztosításokat. Nemkülönben jég-

bizlosilásokal a legolcsóbb díjtételek mellett

A GÖDÖLLŐI FÖÜGYNÖKSÉG: GRÁF ÉLIÁS.

Prokurista

^Vörösmarty- fS
sfilbum

ingyen! *<o*«<t>*

vagy

J e g y g yo 1
legjobb, lesktadósaib 3 amtélTtnva ,

legolcsóbb szappan. — Minden ' ’
kérés alkatrészektől inénles.

Mindenütt kaphatói
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy 
mindén darab szappan a „Schtcht" névvel és 

a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva.

A Pesti Napló, a mely cddígelé az 
Ember tragédiáját, Ara n y J á- 
nos balladáit Zichy Mihály tlluszt- 
ráczióival. Katona József B á n k-b á n j á t. 
a H i m f i Albumot, a Költök Al
bumát, tavaly a remek kivitelű Zichy 
Albumot, stb. udta olvasóinak a könyv- 
piaczón általánosan feltűnést kollö kiállí
tásban, az idén eddigi kiadványait felül
múló fénnyel és pompával a Vörös 
m a r t y Mihály Albumot fogja 
olvasóinak karácsonyi ajándékul adni.

A Vörösmarty Album a 
Z i c h y-Albumnál is díszesebb kiállításban, 
nagy kvart alakban fog megjelenni. Ma
gában foglalja a köllö életrsjzát. Cson
gor és Tündét, Vörösmartinnk o 
kedves drámai költeményét a Szózatot, 
a Vén czigányt, Szép Ilonkát és 
V ö r ö i m a rty-nak legkiválóbb költői 
alkotásait; kiváló művészek eredeti fest
ményeivel ós rajzaival. 20 mümelléklot- 
ben és számos szövegbe nyomott képpel 
ós illusztráczióval, valóban romok kivi
telű mülapoknak egyrésze gyönyörű szin- 7®
ieiu muiapuKnuK üíjroawijvujv*«  asj
nyomású lesz, a milyen eddig alig jelent

Fmiere Pesti Biztosító Intézet
BUDAPEST. V. KERÜLET. SASUTGZA w. SZÁM

meg magyar diszmübcn. A Vörös
marty Albumot megszerezhetik 
mindazok, a kik a .Pesti Naplóra", a 
mely a legrégibb, legfüggetlenebb és egyike 
a legelterjedtebb politikai napi lapoknak, 
egy évre előfizetnek.

Akik most lépnek az előfizetők so
rába és akár havonta is, do állandóan, 
legalább egy érig előfizetők maradnak, 
szintén megkapják a Vörösm arty- 
Albumot. Minden félreértés elkerülése 
végett megjegyezzük, hogy a kik a Zichy 
Albumot az 1903. évro való előfizetés 
alapján, tehát 1903. ajándékul kapták 
azok a Vörösmarty Albumot csak 
csak úgy kapják meg, ha újra egész évre 
előfizetnek.
A Pesti Napló előfizetési ára egész évre 
28 kor. fél évro 14 kor. negyedévre 7 
kor. ogy hóra 1 kor. 40 fill. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal: Bpest, VI., A n d- 
rássy ut 27 sz.

Med Univ.
DR IRITZ SAMU 

fogorvos 
(Budapesten, VII.. Károly.kOrut 3 szám.)

Kendet Gödöllőn, naponta dél után 
2-5 órái ff. Ünnep és vasárnapokon is.

RAKOS-UTCZA 406. SZÁM. 
(Eötvös Jenő ur házában.) 

Foghúzás. Fogtömés. Milfogak. 1
HÖLGYEKNEK tok Szülés •sstsknél 
nagy gyakorlattal bírok. Csölle Anna egvstsmi ssü- 
lásznö. Feroncz-József-tór ^Adler-ház) Gödöllén.

tVi-vi lc>r->«i Pl Aki ájulna, görcsök és más llysn 
Idegbántiilniakl.nii szenved, kér- 

jé11 í»rossüruu-rrlf. I.igy«nés bérmeutve knpheld a hat.yu 
gyógyszertár útján (SchwanenApotheke Frankfurt a. M.)

10 korona kezdő fizetései, fél 
napra felvétetik. Czim a kiadó 
hivatalban.

A magy. kir. áltaasutalt gépgyárának vezérügynöksége
BU PAFEET, V, KE I l LET. VAGI-KÖRUT »2-]K SAM

Ajánlja a mag jár kir. államultk géptyir; Lm kézDIt 4, 6, 8, 10 és 12 lóerejü gözcséplö készleteit, U, 16 és 2
----  ------ lóerejü (Joinpound-lokoii)obiljult és végre ------- —-----  

marokrakó- c-o-o-c-c*  
-------------------------------- és kéVekötő-aratógépelt, továbbá 

acxélöntésű ekefőVel ellátott ekéit és egyéb mezőgazdasági eszközeit. ■
imi -ti.-miri—öaár-i — - rirr- - m.n.nfkawuurumatMaMmaiaMMMiaMBMBanMaiMaaMaManuMuaKámMÚnMBilBBMBahMülMá^"

( í )i 1 | I 14í 7 íí legújabb szerkezetű fűkaszáló'

Gödöllői Erzsébetkönyvnyomda


