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Szent István napja.
A magyar nemzet szent liero.-a, kinek 

ii vei arany belükkel van bevésve nemcsak 
a lörléuilein lapjain, de egy ezredév óla 
ke; v> hitel őrzi emlékéi mind n magyar 
SZÍV és 1 Ikis'dés tör ki belőle nevének 
hallattára, hazánk első nagy kirá ya, Szent 
István, l.i a nagyok közt is Jegnaj vobb 
vak . Alkotás, il, lán.buzgalmá1, szellemi és 
lelki nagyságát, melyekkjl bevezette nem
zetünket a kul ur keresztény európai álla
mok sorába, a nemzetet corisoüdáló és 
femi.aradásánek évezredekre kihaló bölcs 
tői vényeit és intézkedéseit felesleges e 
helyen bővebben magy rá i,i, hiszi n azt 
ma inár, dic érőiére le yen mondva nép
oktatásunknak, minden iskolás gyermek 
tudja. Tartozunk neki azzal, hogy kegye
lettel őrizzük emlőkét s ül.essük át a kö
vetkező nemz dékek szivébe, hogy a mig 
egy magyar ember él a magyar f Időn, 
abban az egyetlenegy kebelben is oltár 
legyen állítva Szent István nevének.

Tettünk valamit e tekintetből, hiszen 
István király napja nemzeti ünnep. Vallás 
külö -bség nélkül kellene megülni a haza 
minden lakosának. Sajnos nem úgy van. 
Akadnak dissidensek, kik a kellemes har
móniába olyan hangokat vig.itenek, n ehek 
pr vokalnak minden nemesebb érzést. 
Hányszor látjuk még a mi vidékünkön is, 
hogy hétköznapi toikttben van a nép egy 
elég nagy része, peng a kasza, zakatol a 
gép. Nem mondjuk, hogy propagandát 
csináló szájhösök n.üködésének eredménye 
ez, hiszen a. t lehet mondani, hogy ilyenek 
a iei megyénkben talán egyáltalán nem is 
léteznek. Es még sem áll n ilunk ennek a

T Á R C Z A.

Beszélgetés a halottal.
Salamon Antalné két hét előtt megszökött 

az urától. A vidéki színtársulat mélázó szemű 
drámai hőse vitte magával művészi kőrútra a tü
zes menyecskét. Két gyermeke is volt, két gyö- 
nyürii csöpség, a lázüs vérű, lobogó szemű tsz
szuny itt hagyta ezeket is és elmenekült vágyai
val a becstelenségbe, ismeretlen gyönyörűségeket 
kii idokat hajhászni. Az elhagyott meggyalázott 
fé nem tartozott a mindennapi emberek közé. 
A porból küzdötte fel magát a királyi tanácsossá
gi, umelyiyel a niüipar és közérdekek terén kifej
tett működéséért tüntették ki. Szerelemből vet e 
el az asszonyt. Kelten udvarollak neki, Sulyok 
Altris, a törvényszéki jegyző és Salamon, akinek 
akkor már virágzó ipartelepe volt a Dunamcnti 
városka határában. A lányt akkor még Sugár 
Torkúnak hivlák szívesen fogadta mindkettőjük 
udvarlását s ugyanily szívesen fogadta volna egy 
harmadikét is. Ha a hangulat elragadta, csak 
olyan önfeledten hallgatta az egyik férfi szerelmi- 
ÖnA ngéseit, mint a másikét és egyik napon az 
egy.k Ciókolgalla vágytól remegve a kezét, má.-- 
npl a másik. Szóvul közönséges nöszemély volt, 
rab a a hangulatoknak ós vérmérsékletének s o 
mellett ravasz, főkötő alá vágyó kígyó és bahans- , 
nö egyszerre. Vannak okos ós öntudatos férfiak, 
Jkik azt állítják, hogy minden nő ilyen s mig egy
felől epedő'mohósággal vágynak a nő után s meg
hoznak érte minden áldozató1, addig másfelől 
Megvetik és gyűlölik. Azonban ne higyjünk az 
tlyen férfiúk véleményének, mert ezek rendszerű.t 
csai -diák a nőben, a kik először szerelték s meg
mételyezte leiköket, ítélőképességüket,. Van nő la- 
lán sok, a ki tiszta becsületes a lelkében is. Dl- 
eony van : kell lenni e*

Amerikai párbajt vívott a két velélytárs a 
közös ideálért ós Sulyok Abris húzta a fekete

megjelenik minden vasárnap.

nagy 1 em éti ü n p íek a meg zcn’elése 
azon a niveaun. melyen kellene.

Vannak és lesznek eldurvult lelkű, 
pénzsevár emberek, kik nyeglelésükben 
nemesik maguk köveinek <1 merényletet 
a magyar nemzeti szellemnek e meglesti- 
silö géniusa ellen, hanem bűnre ingerük 
a lélekben ugyan romlatlan, de anyagiakban 
rendszerint szűkölködő lakosságát is a 
községnek. A hatóságok erélyes beavalko- 
z isára volna szükség az. ilyen visszaélések 
ell. n. Hol vannak ilyenkor a hatóságok? 
A nagyközönség pedig egyeseibe se mulassza 
el ha tudomására jut, meglenni a felje
lentést a kegyeletsértő epigonok ellen.

Aratás után.
Az aratás eredményével immár tisztában 

van az ország.
'1\ rdre borulva, ajkainkon imával adjon az 

a nemzet hálát, hogy e nehéz észtéi.(löben és e 
még nehezebb viszonyuk közt jó, sőt Lő termés
sel áldotta meg Isten a magyar népet. A csapá
sok daczára leszen mindennapi kenyere. Ez pedig 
nem is kis dolog ám! Erősíteni fogja a nen zetet, 
kitartásra ösztönzi, hogy reméljen és küzdjön 
jogaiért.

És különösen megtanítja arra, hogy becsülje 
meg a fűidet, mert hej, ez a föld legdrágább 
kincso a magyar népnek. Mindenki megtalálhatja 
benne a maga kívánságát, minden emberfia tőle 
várhatja sorsának jobbra fordulását. Ha a paraszt
nak van pénze, akkor minden jobban megy — 

’ , A edz- 
a kereskedő is meg
van. És vájjon ak.k 
nem könnyebben ól-

szoksák mondani. És bizony ez igaz is, 
inad a több csizmát ad el, ' ’
érzi ám, hogy jó termés 
készpénzfizetést húznak, 
hetnek-e ?

Az aratás általában 
azt kellene hinnünk, hogy 
után elvégre van olyan esztendőnk is, melybén a 
gazda egy kis é magához terhet , fellélegezhetik. 
Gabonái a bőven, magtára t<-|i. olcsó lesz a kenyér.

kedvezően ütött ki b 
annyi kedvezőtlen év

golyót. Egy hét múlva agyon lötlo magát, Torka 
kisasszony keservesen zokogott a temetésén s 
két hónap nml.a Salamon Andrissal az oltár elé 
lépett. A férj a párbaj titkát megőrizte, csak ö tu- 
d jtt róla meg a halott.

Salamon neje szökése után mint az örült 
barangolt szerte kasul a határban. Még mindig 
szerelte az asszonyt, gyermekeinek anyját s a 
szökés irlóztató háborgás! a hozta. Első kétségbe
esésében nem a botránnyal törődött, a gyalázatul 
sem, mely ártatlan gyermekeire háramlik, csak 
magával, csak a szivével foglalkozott, melyet a 
fájdalom és düh ezer tőre murczangolt szakadat
lanul.

S a hegy ment mond' gélt, lehajtott fejjel, 
összeszoritolt öklökkel, elhaladt áz utmenti ke
reszt mellett, amely visszavarázsolta emlékébe a 
múlt komor eseményeit. Egy hangulatos nyári 
éjszakán itt, a keret-zl tövében vívták meg az 
amerikai párbajt s itt húzta ki a fék- te golyót 
Sulyok Abris. Salamon zakatoló agyában megvil
lant az első határozott gondolat.

El a teinúlőbo, Sulyok sírjához.
Félóra múlva ott volt a csendes, szomorú 

kisvárosi temetőben. Sulyok Abris sírját szépen 
benőtte a fű, helylyclközol gaz is termet rajta, 
mióta elköltözött az öngyilkos nagynénjo, nem 
ápolták a sirt. Salamon András leült a horpadozó 
dimbra és a gyö relem deliriumában beszélgetni 
kezdett a halottal, aki már nyolez éve nyugszik 

alant. . i. .
— Egye, nehéz vagyok Abris. Nyomlak, 

úgy-® ?
És a sirdomb válaszolt:
__ Nem vagy nehéz. Csak’maradj. Tudod e, 

hogy nagyon sajnállak téged András?
— Hát magadat nem sajnálod ? Hogy ilyen 

gonosz asszony n iáit kellett meghalnod ?
— Inkább jól esik, hogy meghaltam mert 

velőm is úgy bánt volna az az asszony, mint ve
led Te most meghaltál, százszor jobban mint én. 
Mórt nekem már nem fáj semmi, de reád átok 
szakadt, a sírig: két gyermek. Ha ez a két gyér

Szerkesztősén és k iudőh i ra ta l:
Aszódon, Orosz. K. pupirkereskedésébon.

I 1 ir<l<-l<'*sek  :
egye/.-éí.’szerint jutányos áron közölt étnek. Nxilt-tér sora 

i<0 fillér. Előfizetőinknek n >ry árkcslve/mény

Ámde ebben a föltevésben ah p >s: n c-uledik min
denki. Gabou-i van ugyan elég, de ára nincs s a 
liszt d ága, a kenyér nem olc ó. A vercjlékes 
nni..kának gyümölcsét termékét valamelyes gyo
mor eszi meg, csakhogy ez a gyomor, nem a 
t emelő gyomra, hanem a nnpy malmuké és a 
tözsdéjé. E poliphalozat c.-ápjui szívják fel a ter
mést s csutornr.szcrü eg szállítják az egészei a 
központi nagy gyomorba. Ez aztán megörül min
dent s a terme önck a haszonból mi sem jut. 
Valami azonban mégis: a drága liszt s a kenyér. 
Mert 2 3 v ggon Luzavul a tavalynál többet
szál ilani mit ér, ha a termelő a töbletéit alig 
kap valamit, avagy épp n sen mit. A kenyér pedig 
olcsóbbá csöppet sem lelt. Az ebből eredő kény
szerhelyzetnek súlyos követi ezménycit érzi a vidék, 
a gazda a központi gyomor éberségéin k egyéné- 
ren ki van szolgáltatva s azzal szemben véde
kezni nem tud. A kiváltságos csoport, a gaboná
nak szervezett uzsorája mindent elnyel, a terme
lőnek szabad mozgását megbénítja, lehetetlenné 
teszi. Százezreknek munkáján él, és a több százszor 
dolgozik-e privilegizált kisebb csoportnak. Helytelen 
dolog ez nagyon, de folytatása is van.

A magyar learatja, elcsépeli, zsákba rakja 
az eladni valót; az élelemre és.magnak valót pe
dig elleszi a magtárba. Az eladni valót, há nem kell 
mind amalmoknakés a tőzsdének, megveni a kAlföld, 
kt nincs verseny ; annyit ad a búzánkért, a 
mennyit akar. Ö pedig eladja mint lisztet, jó áron.

Ha nincs búza, jó az ára ; ha van, ükkor 
olcsó. De ha van ára és van is a magyar pa
rasztnak mit eladni, akkor is öles bban adja el, 
mint, mondjuk, az orosz, vagy az amerikai. Pedig 
nekünk is terem o yan búzánk, mint azoknak, sőt 
minőségre még különb is.

Mikor aztán a ki’ga, da kezébe kapja a kis 
pénzecskéjét: akkor jön a töbai átok. Már lesnek 
rá. Mikor a faluvégén jön, már rátörnek. Először 
is a végreh j ó az adóhátralékért. Akkor aztán 
jön a takarékpénztár egy kis kamatért ; végül 
pedig a boltos meg a korcsmáros. Mikor mind
ezeket kifizette, üres a nagy erszény. Murád egy 
kis rézpénz pálinkára.

Annak a ringó rengetegnek, amely oly büsz
kén himbálodzott az esti szélben, ez a sor a. A 
mapjút elviszi a malom, a tnz-do. a takarék ka- 

mek nem lenne, azt mondanám, gyere le hozzám, 
ide mellém, aludni, pihenni. Jó itt annak, akinek 
nincs mit keresni a világon.

— A gyermekeim megélnek nélkülem is. 
Örökség marad rájuk, a rokonság is vagyonos, 
felnihelnek nélkülem is, tisztességben, gazdagság
ban. Aztán jobb is lenne rájuk nézve ha meg
halnék. Nem volna aki gyalázátukra emlékeztetné 
őket, nem volna kegyetlen szívtelen gyűlöletes 
apjuk, mert én ezentúl ilyen leszek.

— Az mind gy szenvedjenek ők is. Az apák 
bűne megbosszullalik hotediziglcn.

— Igazad van. Mit gondolsz, Abris, szere
tem én még azt az asszonyt?

— Igen, jobban mint valaha.
— Akkor mégis jobb, ha meghalok. Mert 

Mert egymás mellett n.i már nőm élhetünk. Ha 
visszajönne hozzám és vissza fog jönni rongyosan 
alázatosan, megölném vagy kirúgnám. A bestiát 
nem tűrnöm meg magom mellett. S ez borzasztó.

— Mindegy. Mi nem azért jöttünk a világra 
hogy b< Idogok légyül k. Én (ldobtam a kerosztet 
huszonhat éves koromban, te hordani fogod mig 
el nem jön a halál. És ez az igazság. Te ker
gettél ide, a hideg gödörbe, s te nem jöhetsz 
utánnam, visszatart a férflatlan csúf szerelem és 
két gyermek. Visszatart a hamis gyönyörűséges 
csókok, a mérges, mámoros éjszakák emléke, egy 
egész élet, amely elmúlt boldogságban, gyönyörű
ségben, reménységben. Élni fogsz, sötétségben, 
reménytelenségben, kiellenségben .... Ez a te 
sorsod.

— Kegyetlen vagy Abris.
— Lehet. De tud meg, hogy irigyeltem, irigy

lem még most is tőled, azt az asszonyt, aki a 
tied volt úgy, ahogyan már senkié ezen a világon 
nem lesz.

Iuy beszélt a balett.
És Salamon András belátta, hogy a halott

nak igaza van.
Ez a büntetés. Amely sújtja az utódokat is 

hetediziglt n.
Erdős! Dezső. 



o ASZÓD ÉS VIDÉKE

maira i*s  a kórcsmúros az adósaj fejében. S mire 
megérik a búza, megint lesz adóhátralék, ílzelol- 
len kamat és uj ndóssúg.

Az idén is hiúin termeti 45 millió mázsa 
husii, 12 milióval több, mint tavaly, a magyar 
most sem lesz boldogabb mint tavaly, i.z idén 
sem eszünk liibb hűd, csak egy kicsit több ad) 
súgót lizctiink ki.

Ha nem tetszik elhinni, leslek megnézni az 
újságban, mi az ara a magyar búzának (az oroszt 
és amerikait is tessék megnézni !) és tes-ék meg
nézni az adófökönyvet. Továbbá lesnék megkérdezni 
a pénzintózetaket és a külső kire mároso!:at.

Tetszik ismerni azt a találós kérdési, ’ ogy 
melyik volt előbb, a tyúk o, vagy a tojás? Ember 
legyen, a ki megfelel rá. így van a magyar em
ber is a buzáv-l Igrn összenőtt k, A tyűk tojj a a 
tojást, a tojásból Ic.-z a tyúk; a magyar ember 
veti a Luzái, a búza adja kenyerei, a miből áll a 
magyar ember. De miként az Inn képére lön 
teremtve rz ember ; úgy hasonlít a magyar em
berhez a búza. üüs ko, hegy’s a b:j i-za ; egyenes, 
szálas az á lÁ«a, Ha estefelé a tücsök rágyújt a 
nótára, a lágy szellőben táncra kéred k és m igá
hoz szo iiji kókszemü párját, a harmatos búzá
vá ágot. Itt hullatja el a magyar földön a virágát, 
de a gvümölesét ell.ordják messze idegenbe, ép 
úgy, mint a magyar emberét . . .

Közejjészséífiigyi •állapotok Gödöllő 
piaczán.

Az elmúlt évben Gödöllő közs-'g a korona 
uradalom kezelésébe adta a 1’i renez Józs f teret 
parkírozás végeit.

Annak mogkozdéséig ám az uradalom lo 
kaszálk.tla és olhordatla onnan a fűvel s mig a 
szekerei szénával megrakták, az ökröket szim- 
szorint költőt, kifogta a béres is engedto őket 
legelni.

Ekkor egyes községi képviselők őrös tiltako
zás mellett egyik közgyűlésükön visszavétették az 
uradalom kezeléséből a Ecrencz-Józscf teret azon 
ind kiássál, hogy az disz terét képezi a község
nek és nem legeltelöjét.

Nagy port vertok föl ekkor némely képvi
selő urak, kik ebben a község jogának megsérté
sét, kigúnyolását hangoztatták és appelláltak még 
még a képviselő testületen kívül álló jó ízlésű polgá
rokra is felhiván őket tiltakozni az ellen, hogy 
valaki egy dísztéren legeltetni merészeljen. És 
i no mire használták fel a t. képviselő urak a tilta
kozást ?

Arra, hogy eddig évenként csak egyszer, a 
széna eltakarításakor járt rajta két darab igás jó
szág, ma pedig minden nap. Hol több, hol keve
sebb, sokszor 40—50 pár ló legel rajta és rontja 
inog és teszi büzhödlé a levegőt, s rövid idő alatt 
p'i /.tolásnak indulta a disz teret.

O.ikónytelenül eszombo jut Heine a híres 
német .'.".’tő, midőn azon sóhajtozik, hogy jön idő, 
midőn az egyéneknek a szépmiivészot iránti haj
lamait a haszonlesés váltja föl.

„Rémülve és borza’onimal gondolok azon 
sötét korszakra — i. j i — midőn ezen képrom- 
l'jluralomra jutnak és kérlelhetetlenül összo- 
totik a szépség márványszobrait és csocse-bocséit, 
i:. yek s .ivemnek oly becsesek. Kitépik kertem
ből a li iomot, mely bár soha som öltözött, mé
gis küiömb palástot visel, mint Salamon király 
teljes pompájában. És majd az én lantos költe
ményeimbe piskótát vegy burnótot fognak csoma
golni a jövő vén asszonyai számára.4*

Szegény Heine! .Vii:rt is kellett az általad 
jósolt hö'.ét időnek o község egén feltűnni I Miért 
is kell tt a madárkák lomb hintáját kivágni dísz
terünkön, a Ferencz József-téren, és a kátrány- 
fedc.ü fabódékat helyébe felállítani.

S hogy teljes legyen a szatíra, a Kubicsek 
Mátyás vendéglős udvarán lövő illem helyet egy 
szerb kertész raktárrá léptette elő és felállította a 
l erenez József-téren, a piaezon. Ez aztán márva- 
lóban, több a soknál ! Ezzel teljesen fejére van 
állítva közegészség ügyünk és ez utón kell föl
hívni az illetékes közegészségügyi hatóságot arra, 
hogy a gomba módra szaporodó, különös kinézésű 
<‘s díszesnek épen nem mondható bódé rendszer 
felelt határozzon : és hogy különösen a Kubicsek 
Mátyás-fclo ezelőtt illőn.hely, most zöldség rak
tárban az élelmiszerek áiusilását tegye orvosi 
vizsgálat tárgyává, annak használatát eltiltsa és a 
benne levő élelmi C/ikkekot sommisitso meg.

.Lyy gödöllői polgár.

E botrányos és felháborító esetből kifolyó
lag o hó 22-én a következő féljék ülés tétetett 
járásunk f Jszolgabirájáboz :

Nagyságos főszolgabíró ur !
Alulírott a kövolkező botrányos o'-elet va

gyok bátor a föszolgubiró ur tudomására hozri.
Kubicsek Mátyás vendéglős udvarán egy 

tágas illemhely állott, ezt megvette egy szerb 
kcitész zöldség és élelmiszer raktárnak és felállí
totta azt a Eercncz-Józief téren a piaczon.

Tekintettel srrn, hogy ez a bódé, melynek 
faji az előbbi haznál.il folytán tele szívta m igát 
mindenféle a közegészsép'e általira? baczilus?!.- 

kal, a legnagyobb mértékben veszélyezteti a pi 
arcziól élő közönség egészségét. Arra kérem a ngys. 
főszolgabíró urat, méltózlassek azonnal elrendelni, 
hogy a község elöljárósága orvosilag megvizsgál
tassa és azonnal eltávolítássá ama bódét a piurcz 
(érről, a szerb áruit pcd'g ki a magyar közönség 
egészégót veszélyeztető, eme cselekedetével köz
ségünket telte gúny tárgyává szig'ru. n meg 
bűntesro

Gödöllő, 1902. aug. 22.
Toljos tisztelettel 

Rótsa István, 
czipész mos'.or.

.......... I II R E K.

A király születésnapja. F. hó 18-án nagysza
bású egyházi ünneppel Ünnepelte meg Gödöllő 
népe ősz uralkodónk 73 ik születésű napját. Az 
ünnep: szent misén dr Pruzsinszky József apát 
plébános c.’.elobrált fényes s g’(Lettel. A zenei 
részt a templomi /énekkar a szóló énekeket Só 
váry Béla énekelte sikkcrrel. Délben a hivatal
noki 1 ar 1 ankéttel adott a Károlyit lo ven
déglő első emeleti dísztermében.

Személyi hírek. E 1 e f á n t y Béla közs. 
jegyző f. hó 25-ón kezdi meg egy hóra terjedő 
szabadság it. Ez idő alatt Faragó Ákos s. jegyző 
fogja helyettesíteni, ki f. ho 15-én foglulta el ál
lásút.— Éles Gábor közs. s. jegyző Sátoralja
újhelyre aljegyzőnek választatván nreg, Gödöliö- 
jőI eitávozott. — Kálix Zsiginond isaszegi jegyző 
f. hó 15-én 35 napi fegyvergyakorlatra bevonult 
Bpestro. Helyollcso G< bora János s. jegyző lett. 
— N y o m á r k a y Kázmér nyug, adótárnok, a 
gödöllői borászati egyesület főkönyvelője behíva
tott ideiglenes szol^álattételro Tordára, a kir. 
adó hivatalhoz.

Nyilvános nyugtázás. A mentő kocsi javára 
rend’ zott ünnepély bizottságától vettük a követ
kezőket: „Tekin tetős szerkosz tő úr! 
A gödöllői tűzoltó testület részére beszerzendő 
mentő kocsi javára rendezett jólékonyczélu mu- 
lutság alkalmával a következő folü’fizelések tör
té tok: oda terjed kérésünk méltóztasséka nemes 
adakozók neveit becses lapjában közzó tenni. 
Walter Sámuel 40 kor. Wolfner Tivadar orsz. 
gy. képviselő 20. Hevesi Bischitz Lajos 20. Raj
osán János 3. Pirkner Ernő 2. Gödöllő és Vidéke 
szerkesztősége 5. Fenyvossy Emil 10. Gallé Antal 
2. Pirkner Ernő 2. Fround Zsigmond 1.20. Hand- 
ler Ignácznó 60 fdl. Jámbor Andrásné 50 f. N. 
N. 40 f. Fogadják a nemes szivü adakozók a 
tűzoltó testületnek és a rendező bizottságnak 
hálás köszönetét. Gödöllő, 1902. évi augusztus 
.14 én. A bizottság,44 — Megemlítjük itt, hogy a 
rendező bizottság f. hó 21-én tartotta ulólsó 
gyűlését, melyen a véglcszámolás megtörtént s e 
szerint a mulutság tiszta jövedelme 7G kor. 80 
fillér, mely a létesítendő mentő kocsi alapjául 
elhelyez'.eiett a gödöllői önk. tűzoltó testület 
pénztárában.

Tűz Vorsegén. Nagy tűz volt Verse gén f. hó 
17-én éjjel 12 órakor kigyuladt a falu széle felé 
egy zsúp tető és csakhamar három szegény em
ber háza állott lángban és teljesen le is égett. 
Azon esto c?ett cső következtében a szalma te
tők vízzel Ulvék, aminek köszönhető, hogy a tűi 
tovább nem harapódzott. A tűz gyújtogatásból 
eredt. A tot'es ismeretlen.

Házi müvészest. Kedélyes családi ünnepély 
volt szombaton f. hó 16 án dr. Kiéin József gö
döllői rnbbi úri házánál azon alkalomból, hogy 
Róvy Aurélia a hírneves opera énekesnő, ki lég 
utóbb Londonban a kir. operában vendégszerepelt 
és aratott siksreket s ki a családnak közeli 
rokona látogatóba itt időzött Gödöllőn. A mű
vésznő önmaga kísérte zongorán és hegedűn az 
énekét, melyei valósággal elragadta a müórtö 
meghívott közönséget. Szünet közben a bázi asz- 
szony és Baszevics Erna kisasszony énekelt szép 
magyar dalokat.

Haszonállataink. Járásunk 26 községében 
a legutóbbi össze számítás szerint összesen 46*283  
darab haszon állal van. Ebből ló: 8191 drb. (56 
mén 8662 kancza, 8074 heréit, 1399 növendék 
csikó) szarvasmarha: 16760 drb. (140 bika, 7726 
tehén, 3500 ökör, 3394 növendék marha) juh: 
4399 drb. kecske 176, sertés 17686. szamár 70 
drb. h statisztika mutatja, hogy mily pusztítást 
vittek véghez nálunk az utóbbi évek különféle 
állatbetegségei. Az öt óv előtti haszonállat létszám 
pld. 37.639 drb. volt, tehát majdnem kólszor 
annyi mint jelenleg.

Égy gödöllői polgár sikere. Ugyan e czim 
alatt közültü't múlt év november hó 21-én meg 
jelent vámunkban, hogy Weiszkopf Adolf gödöllői 
ezikvizgyéros szabndnlmat kapott egy ügyesen 
konstruált, „szikviz palaczkra" moly tényleg ugy 
van összoi'llitva, hogy csakis kizárólag az ivó- 
fogyasrlilsrn'lchot az üvegben levő szikvizet föl
használni. Nevezetes előny még o találmányban, 
hogy semminemű leülepedések, vagy bacziluíok 
nem férhetnek a szikvizpalaczkhoz, mint az ed
digi palnmkokbu. Kivonatos volna ezen szabadal
mit a közegészjógitgy érdekében minél előbb a 
a forgalomba hozni. Weiszkopf most a mér kéBz 
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i égőiéit porczellénból való mintákat mutatta be 
j szerkesztőségünkben, melyeket ti hazai Zsolna, 

gyér készített tökéletes és nagyon Ízléses kivile 
ben. A mindenkép életrevaló magyar taAlmftny- 
ban csak az a bion, hogy tulajdonosa nem képes 
azt itt nálunk, Magyarországon értékesíteni. A 
magyar tőke elzárkózik az ilyen dolgok elől. 
Weiszkopf Adolf is kénytelen most kész szabadal
mát kihasználás végett külföldre vinni, honnan 
majd még az vissza fog kerülni hozzánk s míg
fogjuk mi azt még vonni annak idején majd 
drága pénzért. Mert ez a mi-JIscrsunk. Más 
nemzetek ugyan az ilyon dolgot élhetotlonségnek, 
korlátolt-ágnak nevezik, legyünk^ mi szerényebb 

bek.

Népgyülés. Ma vasárnap o hó 24-én d. u. 
U órakor Újpesten népgyülés lesz az önnálló vám- 
tcrtHotr-érdeliében. A népgy ülést — melyen a gö
döllői választókerülot polgársága s több orsz. gyűl, 
képviselő is részt fog venni, uz újpesti ipurtoslület 
hívta össze.

Vásárok. F. hó 22-én volt megtartva az 
aszódi vásár. Igen látogatott, jó vásár volt. Hm- 
geteg nép jölt össze rajta a környékből. A buda
pesti országos vásárra menő hoves és nográd- 
megyei iparosok is útba ejtették ós kirakodtuk 
rajta. Vevő is akadt elég. Szóval régen volt 
Aszódnak olyan nagyszabású vásárja, mint ez. 
Hatvan mezőváros f. hó 31-én és szeptomber 
1 én fogja megtartani országos vásárját, mely 
szintén látogatottnak Ígérkezik.

Gondatlanság áldozata. Versegen f. hó 19-én 
Kiss Gábor 8 éves fiacskája, játék közben a 
gőzmalom udvarból az utczára kifolyó forró víz
zel tolt árokba esett, s bár azonnal kimentenék 
két napi iszonyú szenvedés mán égési sebeiben 
meghalt. F. hó 21-ón volt ez ügyben a hivatalos 
vizgálat, melynek megtörténte után, esto 6 óra
kor a község lakosainak általános részvéto mel
lett temették el. Igazán csodálatos, hogy ezen 
állandóan forró vízzel telt holyot kellő védő kor
látokkal nem láttatja ol az elöljáróság, hogy ilyen 
módon elejét venné a hasonló szerencsétlensé
geknek. Végtére egy ember élet is valami és Vcr- 
seg község érdemes elöljárósága tudatával bir 
annak, hogy neki a lakósság élet biztonsága fe
lett is őrködnie kell és nem csupán az adó be
hajtás a kötelessége.

Találtatott. Gödöllőn, az Erzsébet királynő 
utón egy arany emailirozott amulett (filibhcn) 
Rajta ezen szó égetve „ Anyikának.' Igazolt tulajdo
nosa átveheti. Hol: megmondja-o lap kiadóhiva
tala.

Ebzárlat. F. hó 20-án kora hajnalban egész 
hajsza volt Gödöllőn, az alvégben egy veszett 
kutya után, mely egész csomó kutyát megmart 
az Erzsébet utón, Gizella- és Faiskola utczákban 
Végro sikerült a dühödt állatott a Faiskola-utcza 
4G. szám alatti ház udvarába beszorítani, hol 
Méhes Péter Pál erdész két lövéssel leteritette. 
Az elöljáróság oz csott miatt 40 napi ebzárlatott 
rendolt cl s ez dobszó utján tudtára is adatott 
a közönségnek, azonban végrehajtva mai napig 
sincsen, amennyiben még most is annyi nálunk 
az utczákon szabadon kóborló kutya, mint talán 
hasonló kis helyen sehol. Erélyes intézkedést 
kérünk ezen közérdekű ügyben és nem dobszót, 
a mi — mint látjuk — nem használ semmit.

Közigazgatás egyszerűsítése. Kedélyes bon- 
mot képezi most közbeszéd tárgyát járásunk köz
igazgatási tisztikarában. Egy járási föszolgcbir? 
körrendclolet bocsátott ki, mely a területéhez tar
tozó elöljáróságokhoz egymás közt továbbítandó. 
Néhány jegyző a torrend szerint megkapta és tu- 
domásvótol után láttamozta is, az y—i jegyző 
azomban nem láttamozza, hanem egyszerűen minden 
megjegyzés nélkül visszaküldi azt az előbbi x—i 
jegyzőnek. Erro az x—i dühös lesz és ismét el
küldi azt Y. község jegyzőjének azzal, 
hogy tartsa magát a főszolgabírói rendelethez. Az 
y—i jegyző ismét visszaküldi az átíratott az x-i 
jegyzőnek, do reá Írja e négy betűt „I. f. a. s.11 
Az x—i jegyző a körrendeletét erre méltó felindu
lással beterjeszti a főszolgabírónak s kéri a remi- 
tons jegyzőnek őzen nyilvánvalóan illetlen kifejo- 
zéso miatt megfeddését. A főszolgabíró ur hason
lóan dühre gerjed és hatalmas jelentés kapcsán 
folterjeszti az ügyet az alispánnak ki azután föl
hívja, hogy intézkedjék. Erro a főszolgabíró fel
hívja az y—i jegyzőt, hogy tegyen kimerítő jelen
tést arról, hogy mit jolenl azon négy betű és igazolja 
eljárását, a jegyző erro jelen'i, b.ogy azon 4 betű 
azt jelenti, hogy: „Mssa fenti a sorrendet." mert 
a sorrend szerint más községnok lett volna az 
irat előbb megküldendő. Hogy erro mit fog most 
tenni a főszolgabíró ós az alispán — azt már 
Iclemónycsségéro bízzuk. Tény azonban az, hogy 
oz az eset a felvidéken megtörtént.

Házi tolvaj. I’app Bálint mátyásföldi lakás
nál szolgálatban állolt Vágás Eszter rovott múltú 
leányzó. Gazdája előtt nagyon szelídnek, sőt iste
nesnek, vallásosnak mutatta magát úgy, hogy ez 
és háznépo megbíztak benne. Hétfőn viradóru 
azónban megszökött s magával vitte gazdája egy 
140 korona értékű gyűrűjét és 90 korona papír 
pénzt amit az asztal fiókjának feltörése után 
szerzett meg. A nyomozás foylik.

hazn%25c3%25a1l.il
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Árlejtés.
Az aszódi magv. kir. javító in'óz.-i ,,,_

,-,v tülvitmáii szlil<>ógkmiló mim,.gv 4'0 , '

kemény tüztr.i szallita-aimi: vállalkozói liiztositásk .ir 
Imii. „ nyilvános arlejlis f. Bvi aIfpteaiker h6 l? •• 

I, órakor Mg az árlejtést l„„|..t., ki,, , ■
(. rniélmn megtartatni.

Az árlejtés u v.„, ,|„ , „I1)#| ,.m]i
téridőig írásban h I •hrt a-anlat<»t t -;nj

Az iigyncvrzctt pót- ós titcaii'iuLtuk ll(.In f,,_ ll!t l(. 
itak cl-

A ki 67.ól> lilog óhajt .u'.it.'hi, hói,],. ,
megkezdettet eltilt az árlejtósl lölt,'.ll.|,.|i..,i •-
r.seúl, hogy azokat olvasta, megéri,'tto ... ,,
f„ga,IJtl, sajátkezűié^ aláírni és ÚH.k„,r 
In-Z az nrlejtesl töltete ekl.ell megáll;,pit.,,! |, , •
készpónzben, vagy pedig oviul •kkópa. . rtik1..,..i,■ Jki„ 

letenni.
Az Írásbeli ajánlatokat ivenként 1 koronát ni- 

mányltélyepgel kell ellátni, lepwsótelni és a l,„llték„n 
a következőleg czintezin; , A nmgy. kir. javiti 
Igazgatóságának Ászodon. Ajánlat az aszódi m.w |jr 

javító intézet 1903. évi tűzifa s/űk-ő Jh,-sza|ilá^.. 
ra, mellékelve 200 korona bánatpénz.*•

Az iiilojtési föltételekben jelzett bánatpénzt az 
írásbeli ajánlatokhoz is kell csatolni és azt is kijelenteni' 
hogv az ajánlattevő az árlejtési feltételeket olvasta’ 
megértette és töltetlenül elfogadja.

Az Írásbeli ajánlatokban az ajánlati árakat nem 
csak számjegyekkel, hanem betűkkel is korona értékben 
tisztán ki kell Írni.

Áit árlejtési föltételeket a f. évi szeptember hó 
17-ikónek d. e. 10 órájáig a vasár-, ég ünnepnapokat kivé
ve mindennap <1. <». 9 órától 12-ig és <1. u. 3 órától 5-itr 
lellet az árlejtést hirdető kir. javito-intózet irattárában 
megtekinteni.

Magy. kir. javító intézőt igazgatóság.

a».odou 1UU2. aug. 12-én. Krajtsík Soma
 igazgató.

MAGYAR KORONA
GYÓGYSZERTÁR

T . ez .

Van 
#h e1y b e1i

Gödöllő, postabelyeg kelte.

szerencsém szives tudomására hozni, 
gyógyszertárammal kapcsolatosan:

miszerint

SZIKVIZGYÁRAT

rendeztem be, mely nemosak szorosan vett és a törvény ál
tal is előirt egészségügyi szabályok- és rendeleteknek 
fölei meg, hanem föl van szerelve a modern technika leg
újabb vivmányaival.

A Végytiszta-szikv1zet folyékony szénsavval gyártom 
és szabályos vízszűrőt is alkalmazok: szóval nem kíméltem 

semmi költséget, hogy a t. közönség legmesszebb menő igé
nyeinek is megfelelhessek.

Midőn tehát b. bizodalmát kérem, nem mulaszthatom el 
figyelmét még arra felhívni, hogy szikvizes üvegeim, gyógy
szertáram czégével vannak ellátva.

381 szám| 1902,

Ariéj tés.
Az aszódi magy. kir. javito-intézot részére az 1903, 

év folyamán szíikségl ndő mintegy 60 (hatvani mm. mar
hahús, < (hé!) mm. sertds-húj, 5 (öt) mm. borjú hús. és 30 
(harminca) mm. házilagjjolyasztott (ikrás) sertés-zsir szállí
tásának vál atkozó! biztosítása tárgyában a nyilvános ár
lejtés a f. tvl szeptember hó 18-án (esűtörtökoni d. e. I> 
órakor fog az intézet tanácstermében megtartatni.

A i árlejtés szóbeli ugyan, de a Kik a szóbeli árlej
tésen nem jelenhetnek meg, Írásban Is tehetnek ajánla

tot.
A ki szóbelileg óhajt áriejteni, köteles az árlejtés 

megkezdése előtt az árlejtési föltételeket, annak elismeré
séül. hogy azokat olvasta, megértette és föltétlenül el
fogadja, sajátkezűiig aláírni és az árlejtés vezető kezé
hez i megállapított bánatpénzt készpénzben, vagv pedig 
ovadékképes értékpapírokban letenni.

Az írásbeli ajánlatott ivenként 1 koronás okmány
bélyeggel kell ellátni, lepecsételni és a borítékon a követ
kezőleg czimezni : „A magy. kir. javító intézet igazgató
ságának Ászodon. Ajánlat az intézet 1903. évi hús, vagv 
sertés zsir szükségletének szállítására. Mellékelve______1
korona bánatpénz,“

Az árlejtési feltételekben kikötött, bánatpénzt az 
írásbeli ajánlathoz is kell csatolni és < g.vut(a! azt is ki
jelenteni, hogv az ajánlattevő az árlejtési feltételeket ol
vasta. megóitetto és föltétlenül elfogadja.

Az Írásbeli ajánlatban a szállítási epv.«égi árakat 
nemcsak számjegyekkel hanem hetükkel es korona eltek
ben tisztán ki kell irn’.

Az árlejtési föltételek a f. ovi szeptember hő 18-án 
d. e. 10 órájáig naponként a hivatalos órák alatt az in
tézet Irattárában megtekinthetők, esetloglc l< másolhatók. 

Magy. kir javító intézet igazgató ág.
Ászodon, 1902 augusztus ho 12 en

Krajtslk Soma
Igazgató.

I Hztelettel hozzuk a n. é. közönség szives tudomá
sán, hogy Gödöllőn, az „Arany 8as"-liázban levő, korsze
rűen berendezett -__  ■ ■ ■ ■■ ■ .................

20
20 
fii)
40

könyvnyomdánkban b 
áz alant felsorolt nyomtatványokat a kővetkező Olcsó 
árak mellett készítjük ;

109 drb. jó minőségű névjegy . . — kor.
V 0 „ eljegyzési ••rtesités ... 1 „
100 „ lakodalmi meghivő 1 „
1000 „ levélpapír czégnyomással . A „
IC00 ,. levélhoriték „ . 4 „
1000 „ számla, negyedről ü ... (5 „
10 0 iv ügyvédi, jegyzői, pénzintézeti vagy 

szövegű nyomtatvány legfinomabb fehér papíron . ____
Mindenféle nngvobh szabású nyomtatványokat is 

rendkívüli olcsó árban készítünk.
Kiváló tisztelettel

„Erzsébet-‘-kön vvnyonida
Gödöllőn, „Arany Sas**-ház.

bármily
10 kor.

Cde
+-S--4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN, Váczi-utcza 460. szám. -*+-*+

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényeiéit diófából, 
kisebb-nagyobb méretben Szemfödelek, virágok, szalagok, sirkoszoruk, viaszgyertyák. 
Szobabehuzások, ravatal-felállilás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott haloltaskocM vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel i Ifogadtalik.
SatT- Gyászjelantések I óra alatt elkészíttetnek.

Kiváló tisztelettel

S z e n t m i k 1 ó s s v Bel a.

j--

Cladó
6ödöllőn, az Erzsébet liírólyné 
úton egy 2110 l_ j-Öllcr iiíclű

Vil leltelek
gyönyörű gyümölcsössel. 

Bővebb értesítést Laukó Mihály 
ad Gödöllőn, lsaszegi-út 67. szám.

?■> Viszontelárusitók kedvező feltételek mellett kerestetnek I
„líMKIí11 píllllofcnyiTKÍZ ! Magyar gyártmány l

Hazai ipari
~ Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes föle

padlódén tjmózí
■ „íz 1 I I i„zí„i,i, muevnr svártmánvt kaphatunk s 0 mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, meit 5 SzázalékVu: a szobapadlók fenyezésésro kMtóan alkalmas, mórt 0
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lögttin szárad s igy a fényezett szoba már 1 óra mu'va liaszn.il.illm vehető, 
szagtalan, tehát nem kell u kellemetlen terprnl n szagot nrpokig a szobában tűrni 
mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
víztől nem lesz, foltos, n int a többi lakk.
fényét a többi hasonló gyártmányok közölt lcg'ovább tartja, tehát ltglarlósabb. 
üveg keménységűvé válik s igy legkovésbbó kopik.
szcszszel hígítható.
kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyuk mázolására, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

szobnpadló fénymáz : 
szobapadló fénytráz: 
szobapadló fénymáz: 
szoba padló fény máz : 
szobapadló fénymáz: 
szobapadló fénymáz.’ 
szobapadló fénymáz : 
szibapadló fénymáz: 
szohttpodló fénymáz :

„EMKIi“
„EMKE“
„EMKE"
„EMKE-
„EMKE"
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R.rtnla’n'‘Nagyvárad. — Eludási helyek : Murczkó Endro koreskedéso Hatvan, Klóin Adolf Czcglód, Turnay 
és föolárusiló Herger Vilmos Jász-Berény. Boros B„ Péter Mór Szolnok.

Berkes félő 
Berkcs-lélo 
Berkes-félo 
Bei kos-féle 
Berkes-félo 
Pcrkos-fólo 
Berkes félő 
Bcikesfélo 
Berkes-félo
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Gyümölcs- és szöllöprésekröl.
Bár az idei iava*z  általában lulnyomólag 

hideget és a komi nyár némelyült a kívántnál 
több csapadékot hozott, mégis olég gazdag szöl ö 
termésnek nőzünk elébe, és sok mezőgazda, iletve 
Bzöilőlu'ajdonosnak szü sége lesz — szakítva 
a czólszcriillen eddigi rendszerrel — egy prak
tikus szőllősajlóra. Ha gazdag s/.öllöévekben a 
gyümölcs lehetőleg tökéletes kipréseléséré ke- 
vésbbé nézünk ós egy csekélyebb munkaképesség
gel biró régi sajtót használunk, ez látszólag igen, 
de a valóságban nem takarékosság, mert minden 
oly takarékoshág, mely jó, a munkát gyorsan elő
segítő és gondosan kivivő eszközök be nem szer
zésére vonatkozik megbosszulja, magát Ez vonat
kozik különösen, mint a követkevzökböl kitűnik, a 
boraajlóra is.

Tökéletlenül szerkesztett prések IC—£6% I al 
kevesebb levet sajtolnak ki, mint n legjol b rend
szerű sajtók. A jó sajók alkalmazása ál
tal elért nagyobb saltolási eredmény csaknem 
tiszta nyereségnek tekinthető. A h putoljára lo- 
folyó ló különösen gazdag czukorltHalomban és 
más a bornhk tartóságot és jóizt kő csönzö anya
gokban; a tökó'elesen kiprése't must n agasabb 
czukcrlartalma következtében e'lenlétben a töké
letlenül kipréselt lével az előbbiből kel tkozett al- 
koholdúsabb és ez oknál fogva tarlósabb is, mint 
az u'óbbiból keletkezet.

Egy borsa j ó b. szerzésénél arra kt II nézni, 
hogy az a legnagyobb nedvkizsákmányolást szol
gáltassa, kifogásta'an anyagból és gondosan lo- 
gyen készítve ós es kély erő alkalmazása mellett 
rövid munkaidő alatt a legmagasabb nyomási 
eredmény legyen elérhető. Ilyen sajtók tekintetbe 
véve a munkaképességüket és működésűknek biz
tosságát, a legolcsóbbak.

A Mayfarlh Ph. és társa, Bécs II, Tabor- 
strasse 71., által szerkeszti tt bor-, gyümölcs- és 
bogyóprós „Hercules mely különböző nagyságban 
készítetik megfelel mindazon követelménytknek, 
melyeket egy jó sajtó irányában támasztunk.

Nagy bútor eladás!
Rendi Ívül olcsó áraki
Jelinek B. A. és Fia

butor-áruházában

Budapest, VII., Kerepesi-ut 8. sz. 
földszinti helyiségek.

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.-- —— •
Nem tetszőért 

a pénz 
vlsszaadnlik.—

Schönwald Imre 
ékszergyáros, órás és látszerész. 

PÉCS.
Ne küldjük pénzünket külföldrel

Három évi I 
iiáíbeli | 

jótállás. | 
-------------------------- O

Hazai Iparunkat előmozdító czégemnél mind nnomü arany és ezüst tárgy «k. órák ós minden e szak
mába vágó czikkek tokkal oc,óbban, jobban és megbízhatóbb in szerezhetők be, mint a külföldön.
Valódi ezüst női reinont. 

óra frt 6.—
Ugvanez dupla fedéllel 

frt 8.—
Valódi 14 kar. arany női 

renr óra frt 14.—
Ugyanez dupla fedéllel

fit 18.50

Valódi ezüst pánciél óralánezjk m. kir. 
fémjelzéssel

(5) gr. súlyban 
70 gr. súlyban 
80 gr. su’yban 

100 gr. sitybin 
150 gr. súlyban 

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

súlyban frt P4.— I .jO gr. siilvluin 
. -ulyban frt 30. - 1 50 gr. súlyban

gr. súlyban frt 37.— | GO gr. su yban

Egy 25 grammos nranyiánczlmz egy 
mos köves függelék véve összesen 40 gramm 

31 írt 50 krajczáiba kerül.

I 15gramm-ulyban frt 1.20
2 gramm súlyban frt 1.50 

1 30 gramm súlyban frt 2.20 
i 40 gramm súlyban frt 2.G0 
, 50 gramm súlyban frt 3.25

m

frt 
frt 
fit 
fit
Irt

B.8)
4.50
5.20
6 51)
9.50

47. - é
kar. aranv peesötgyurü

frt 0.80 
aramból 6 kar.

frt 3 ő '1
Double nrnnv frt l.őO
Mértékű! elegendő egv 

paplrszallag. I . .......................
Ugyanaz erősebb 9 frt. Ugyanez arany szeg. 12 frt — Tula ezüst ankro romon. (lup a fedéllel 12 frt. Valódi

11 kar. arany ankre-rem ntoir Őrá í’4 frt. -- Dupla fedéllel Bő Irt.

Nagy képes árjegyzők Ingyen és bérmer.tve bárkinek 

küldetik- Valódi ezüst rém. Óra 
frt 5.— 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezüst mikre rom. 

[ dupla fedéllel 'rt 8 -

Mc Corinick Haivesting Maschlns-Company
(Chicagói aratógépgyár)
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Szénagyüjtö gereblye 
Fükaszálógép, „Daisy**  marokrakó aratógép és kévekötő fonal.

gyártmányai.
No vásároljon, mig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte. Olcsó tarlalékrészek óriási raktára. 

Tessék mintukönyvet kérni.
Évi termelés:
362,000 gép.

William J. Stillman,
igazgntó.

Budapest,
V. kei ülőt, Váczi-ut 80. szám.
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ttér JCálmán

Elvállal n inden e szakmába váfeó dolgot, 
úgymint: épület munkák, tűzhelyek, szi
vattyús kutak, fürdőszoba berendezések 
elkészítését.
Javítások elfo^acltíAtnak, jrvor- 
snn és olosón eszközöltetnek.
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§ Kerékpár javító műhely! @
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HIRDETÉSEK AAA Aáb
jutányos áron felvétetnek

kiadó hivatalban

Clayton & Shuttleworth 
meitguduUl íipgjirosok ~Q> Budapest 

által a legjutányosabb árak mellett ajánl tatnak:

«d»:

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek
továbbá Járgány-cióplögépek, tóhere-ciéplök, tliitltó-roiták, konkolyoiók, kassáié- 4a arató

gépek, nénagyOJtők, boronák.

„Columbia-Drill"
legjobb aorvettígípek, 

aiecakavAgók, rtpavAgók, 
kukorlcia-morieolók, 
darálók, őrlő malmok, 
egyetemei acxíl-ekík,

3*  ét 3-vasa akik 4s mlndan sgy4b caidaairf <4p«k.

D

^éstletes árjegyzékek kívá
natra Ingyen és bérmentve 

küldetnek.

Lincoln! törzsgyárunk avilág legnagyobb 

locomobil- és cscplőgép-gyára.
tat

Qödö'löl Erzsi bel könyvnyomda.


