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A közigazgatás egyszerűsítése.
A jelenségek után Ítélve belátható időn 

telül csak egyszeiüsitéi lesz az úllimosi- 
lés helyeit. A vármegyék megmaradnak 
úgy amint most vanmk, ellenben gyökeres 
reformokon f^g keresztül menni már a 
legközelebbi jövőben a megyeházak ügy
rendje, a hivat di ténykedés teknikáj'.

Hát helyes is ez! Maradjon k meg a 
vármegyék, maradjon meg a szervezet, de 
az aztán jó) működjön! Bizonyos hazafiui 
aggodalommal láttuk volna úgyis, ha egy 
radikális törvény megfosztja a vármegyé
ket olyan jogok gyakorlásától, melyekkel 
hosszú időkön keresz'ül a magyar alkot
mányt védelmezték. S még mindig nem 
múlt cl az idő, amikor az alKotmány s a 
szabadság ez ósdi bástyáira szükség lehel! 
Fejlődő á'lami létünket, szabadsági intéz
ményeinket még mindig fanyegeti külső és’ 
belső ellenség. Maradjon meg tehát az öreg, 

de szívós, b c-üleles bástya: a vármegye.
De annál többet várunk aztán azoktól 

a törvényektő1, melyek a vármegyék szer
felett lassú, felületes, maradi közigazgatá
sát reformálják. E reformot a közigazgatás 
egyesilése gyűjtő név alatt fogl Iják össze. 
Mohát ez az cgy-zcrüsilés alapos és mo
dern legyen! Zárja ki a czopfot és a gyű
lölködésekéi szülő n potizmust máregysztr 
valahára, hogy a tisztikar fe'f issülhessen.

A belügyminisztériumban szó galm isan 
dolgoznak a közigazgatás egyszi rüsilésének 
törvényjavaslatain. Az óriási anyagot már 
feldolgozták s m sl c oporlos lj k. Mini 
vezérelv lebeg a reform megalkotói elölt 
az, hogy a vármegye tisztviselőit nem sza
bad munkával lulhalmozni. Hogy a mi köz-

igazgatásunk rossz, annak egyik fő oka az, 
hogy egyes reszortban a tisztviselőknek 
óriási munkaköre van, a mellyel nem bir, 
mégha éjét és napol egybevetve is dolgozik.

S ez nehezítette meg szerfelett az el
lenőrzést és az egyöntetű munkál is.

A közigazgatás egyszerűsít esőről egyéb
ként van már két törvényünk: az 1902: 
111-ik és az 1901 : XX-i“, melyik igen jól 
beváltak. Különösen tapasztalható az utób
binak hatása. Az irka-lirka az illető hiva
talokban jóval kevesebb, az eljárás gyor
sabb és pontosabb. Sokat várnak az intéző 
körök a közigazgatási tanfolyamoktól, a 
melyek müveit, szakképzet jegyzőket ad
nak a falvaknak, akik a rájuk bi. ott mun
kát az egységes és színvonalon álló elő
tanulmányaik folytán jobban fogják elvé
gezni, mint a régi jegyzők s nagyban hozzá 
fognak járulni a közigazgatás javulásához

Megnyugtató, hogy a belügyminisz
tériumban serényen dolgoznak a refor
mokon. A nyáron tartott ankéten elké
szít t a vármegyék ügyszerelésére a köz
igazgatási bizottságokra, a községi és köz
jegyzőkre és i.z árvaszikek ügykezelésére 
vonatkozó reformtervezet, amely még ez 
évben tövrénynyé váltván, valószínűleg 
jövő évi január 1-én lép életbe.

A jövő évben egy má-ik naiv rész
lete a közigazgatás e.vszerü ilésének fog 
lénynyé válni : a kézbesi és. Megszűnik a 
kézbi silő kisbirák, rendőrök és hajdúk ne
hézkes rzerrpe, mert a kézbesítést a sík
kal pontosabb és megbízhatóbb ni. kir. 
postahivatal fogja végezni, Végül a vár
megy i számvevőségek és pénztárak is 
minden valószínűség szerint az 1903. év

elején mennek át az á'lami kezelésbe, ami 
pedig a legfontosabb részlete a közigazga
tás rendezésének.

Fővárosi levél.
— zl hétről. —

Budapest, 1902. október G.
Az is vajmi titkán történt Budapesten, ami

nek most nézünk elébe. Az uj országházát értem. 
Országházát nem mindig építenek, kiváltkép az 
olyfélékel, melyek építését most fejezték be. 
Ország-világi a ti ijedt a hiro n.ielölt elkészült s 
hasábszámra írtak róla különféle dieshvmnusokat 
a külföldi la, ok. Meg is lehelünk vele elégedve, 
impozáns s nem mindennapi látvány ez a kolosz- 
szális épü'el. Felejtsük el ha sokba került, a nagy 
Budapestnek nélkülözhetetlen kiegészítő része ez. 
És ha már a t. képviselő ur,.k úgy gondolták, 
hogy az á'lamia oly le lette fontos tanácskozása
iknak szűk volt a régi parlament, feléppült a má
sik s most rajtuk a sor, hogy a nagy palota no 
kongjon a nálánál még nagyobb ürességtől. Mert 
félő, hogy uz uj országkáza csak a külsőben lesz 
különb a régin 1. Makkay bácsi talán kissé többet 
fog mozogni uz uj házban a kelleténél, mert az 
eddiggi d Igokból az szivárgott ki, hogy a kép
viselők ülőhelyeit nagyon szűkre szabták. Do se
baj ! Annál tágasabb uz étkező! . . . S elvégre 
mégis csuk ez a fő, s a jó képviselő urak egy 
Cíepet se bánják, hisz az üiés nagyobb részét 
úgyis ott töltik. A legnagyobb gondot az uj or
szágház talán a szabadelvű pártra hozta. Hová 
helyezzék majd a nagy Deákunk fentarlott üres 
széket, s mit csináljanak majd vele ? A régi ház
ban helyén való volt, do itt aligha. Hát ott ma
rad ...

Nem tudom, osztoznak e véleményemben, de 
én azt tartom, hogy nagyon érdemes dolog, fö- 
herczeg gyem.okévé lenni, ha mindjárt olyan 
iczi-piczikénc'.í is kerenez Ferdinánd trónörökös
nek gyermeke szülele't, nosza megindult a vita, 
vájjon Ichet-o majdan a kicsi uralkodó is! Ha 
nincs más téma, ezt is jó feszegetni. írlak is róla 
hatalmas vezére-ikkeket, mig rájuk nem koptatott

T A R C Z A.

13a bánat ént • . •
Ha bánat ért az elet alkonyán, 
S hervadt rományid nyíló bimbója. 
Ha rád legyint az elet zord szele.
8 /elröpül féle élted illata : 
jVe hagyd hervadni végkép a reményt, 
Hogy lesz még éltid fiiján zöld levet; 
Meri boldogságot, földi örömet, 
A fájdalomtól tört szív is remél.

Ha minden környez, mit szemeit kíván, 
S a fényben nem vagy megelégedett;
Ha míg vakít a fény. a csillogás
S boldogtalanság bántja létedet; 
He hagyd hervadni vegtép a reményt 
Ha annyi fény l'özl boldog nem levet.’ 
Hogy a sok bánat s fájdalom után 
Less wt'g éltednek Iáján zöld levet.

Ha boldog is vagy s hozzá gazdag is, 
A földön ildvlnn és örőnibtn élsz,
S mert itt a földön fény s boldogság környez, 
A t alvilágon is üdvöt remélsz: 
Vigyázz; ne hogy hervadjon a remény 
8 földi bánat legyen helyette bír.
Mert ne feledd hogy bn és fájdulom — 
Boldogsággal teli sziveket is ír.

Szabó B Gáza.

A szép matéria.
— Euv nsszunv öiun.igaről. 

Irhi : Békeft Anti’.
Hallgassa hát.
Nőm vagyok rút, ugyebár, nézze mrg a In

gámat, csinosak, eléggé ápolom okét. A novellád
ból tudom hogy az ilyen egészséges, deli sugár 
asszonyokat, u kikon a legnagyobb biyciFz se

fedez föl kiálló csontot, a férfi dk különös rántás
nak tartják s ha valahol valami házasság
törési drámát okozó telivér hősnőre van önöknek 
szükségük, hát mi közöltünk válogatnak, mert mi 
rettenetesen izgató teremtések, forró drámai vé
rnek vagyunk az önök modern novelláiban.

Nem ön az első, a ki azt mondta nekem, 
hogy feltűnően hasonlítok azokhoz a szerelmes 
vérű asszo lyokhoz, a kiket a novella irók en 
gcos fogyasztanak és arra az eredményre kezdek 
rájönni, hogy nekem voltaképen két nagy lényem 
van: az, a kit én meglehetősen régen ismerek és 
az. a kit önök mutattak nekem. Az egy ostoba 
gyermek, ez egy hősnő, a ki nagy előadásokra 
van hivatva.

Iligyjo meg kedves barátom, még ma is 
megfoghatatlan félig-meddig elöltem: miért törőd
nek az emberek annyit egy csinos fiatal asszony 
sorsával. Sokszor olyan kü.önösen néznek reám, 
leginkább a balban, mintha urezukra ez a kérdés 
volna fölirva: „Boldog-e, vagy boldogtalan ez az 
asszony?- Engem rettenetesen feszélyez ez a né
zés, diskrétebben kivágott ruhát nem merek föl
venni. S gyakran rajta kapom magamat, hogy c 
tekintetek elöl mene. ülni igyekszem, lesütöm a 
szemem. Mintha bizony bűnös volnék. Ez annyira 
bosszant, h igv ösjzeszidnn magamat, mert ez 
valami megfoghatatlan gyávaság, meiy mm ma
radt utolsó rövid ruhácskámban, hanem tovább 
viselem és sok keserűséget okoz nekem.

Nagyon, n igvon gyámoltalan voltam mindig, 
attól van o az, h >gy sokat ijesztgettek a zárdá
ban vagy épen velem születőit alk tlréizem, mint 
akár a szivem, azt nem tud >.n, de az bizonyos, 
hogy védekezni nem tudtam soha.

K s'ány koromban csak eh iülhető volt, bár 
akkor is csak a könyök voltak a védői mező fegy
vereim. végtére is, ha valaki nekem jött, még
ha Hot, mind g akadt valaki, a ki páilomat fog’a 
és vedehnez e a gyáva kislányt, a ki irigyelte u

fecske-fiókot, mert az ugyan tud csípni, ha bánt
ják és karmolni.

Kétségbeesve győződtem meg arról, hogy én 
vagyok a jo Istennek ezen a földön az egyetlen 
teremtménye, a kiről megfeledkezett és nem látta 
cl semminemű védelmi eszközzel és sem véde
kezni, som tá riadni nem tudok.

Hiába lőttem erős, egészséges" asszonnyá: 
ott vagyok, a hol voltam mindaddig, mig önök 
föl nem fedezik bennem uz erős, merész szabású 
asszonyt, a ki ha ukar, rombolni tud, csuk no 
süsse le a szemeit és no ijedjen meg olyan ha
mui', mint egy gy. rmek.

Már nem a zárdában van, ahol soror Beata 
ijesztgeti a \ ilági veszedelmekkel és ha férfi kö
zeledik, a fülébe sziszeg :

— Mária, lesütni a szemét.
Ha rajtam álma, higyje meg tisztelt novella

író ur, én örökké uz ablakon keresztül szemlél- 
getném a világot, mely ma már a nőnek se en
gedi meg, hogy .szentimentális legyen, hát még uz 
ilyen erős, egészséges asszonynak, mint én. A ki 
az otthon szárnya alatt szeret csendesen üldö
gélni, mint a csirke a kotlós alatt és érzékeny
kedik, az buta A világnak ez a véleménye engom 
úgy csöppet se feszélyezne, ha én is kÍ3 fészkein 
szárnya alól kandikálhatnék ki ölökké a világba, 
de nem lehelem, nem lohol

Miért? Gyáva vagyok, félek az — uramtól. 
A ki azt nem veszi észre, hogy az ö egészséges, 
nagy erős oldalbordája gyávább egy repülni ta
nuló fecske-fióknál, de attól irtózom, hogy ö is 
butának tartson.

Ha ez bekövetkezhetnék, akkor sommiről 
som állok jól. Még arról som. a milyen sorsra a 
novollairók uz ilyen magamfajtája „észbontó" 
termetű asszonyt predesztinálják, Ha valaha míg- 
tudnék szabadulni a gyávaságtól, mely gyermek
korom óla sajátom, vétőmmé váll, csak ez az
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n Budapesti Napló. Dj hát mirö való is volna a 
B. N. ha nem arra hogy ü.Kön a hol tud. Meg- 
érdemli a dicséretet, fel is használj a az iibiulmil 
ah)l csak lehet. .Szegény Alkotmány, ő is dsiólla 
magút egy kis-é filsü-nl olt termelt a B, N. s 
galléron r galvaainwi, alaposan megi’AnezigiUla, 
egyre azt koröoz.vc: kivá jcsí-o ? !■’.< pedig, mint a 
laniló nadrágja közé szundi gyeim? k csuk fesz 
kötődött, mit som akar.a hullani a hozzá intézőit 
kórdnckrőL De a B. N. nem olyan lap, melynek 
egykönyen kisikolhulni a kizél.ö. Ha nem felel 
az, megmondja o, de nii.cs köszönet benne. Így 
töltik ná'unk az időt, meri hát tölteni csak kell 
valahogy . . . Pontokén volt a Nemz'ti Színház- 
premierjo : A föld. K intehoy és Malonyai iiták 
B felvonásban. Jól ismert, jeles Írók, kár hogy a 
darabjukról nem mondható ugyanaz. A tárgya uj, 
s mégis ujy lolszik, mintha u'.on-útfélen örökösen, 
egyre I alotiuk vól ti. A föld éhségét és szeretőiét 
tárgyalj ', ... de hagyjuk el I . . .

Szordán nyitottá*  meg az uj országházat 
Óriási közönség nézte a Dunapar.i uj színház 
első előadását. Az ellenzék kölolességtudárból 
löktönzölt vihara s Széli Kálmán kormány el
nöki minősegében hasonló kötelességtudásból Ba
rabás és Rálkay képviselőknek adóit válasza — 
voltak a kiemelkedő momentumok az olöadásban, 
mely megdöbbentene az országot s melyben csak 
egy szánalmas eltörpült alak volt: a ház elnöké. 
A nagyszabású megnyitó előadás szemtanúi azon 
egyhangú vélc.nénynyel távozlak a színházból, hogy 
nz a nagy ember csodálatos, milyen kicsinynyé 
tudott törpülni statiszta szerepében ezen az elő
adáson

A méhes források.
Gödöllő északi határán, a Szndára vezető 

megyei u'tól jobbra homok buezkák hálán pom
pás zöld csokorként di-zlik egy kis tölgyfa erdő, 
melytől mintegy puskalövésnyiro az öreghegy felé 
kristály tiszta forrásra akadunk. Grassalkovics 
herczeg méhgazdaságot tartott itt egykoron s in
nen van meg még ma is ugy az erdőnek mint a 
forrásnak a méhes elöneve.

Azonban Grassalkovics nemcsak méhosül 
használta őzt a helye*,  hanem itt csináltatott víz
gyűjtő tava*  i-, hennán csöveken folyt a viz a 
kálvária ala.'l lévő hatalmas larlányba, mely a 
kastély v'z^zül.sóplolét látta cl.

Amint a kastély gazdát cserélt, a nagyszerű 
vízvezeték is oipu-ztult las.-mnkint, ugy hogy ma 
már nyomát se találjuk annak.

A fü:dő Érvével kapcsolatban felmerült az 
az eszme, hogy a méhes forrás vize használtas- 
sók fel cr;o n czélra s amennyiben fölös meny- 
iivi-cgíi vízi t IchtHi i'.l nyerni, a:: a község ren
di' : /. -séro * - -a .Ui'.i-1.. A fürdő tervének elö- 
kcszkéséro 1 ikiddö t bizottság igen alapos és 
beható tanulmány tárgyává tetten viz-kérdes meg- 
oldú á-iak o -dozHiiit s a bizottságot ebben a 
fontos munkáh. n a f- jlcsztési és szépitési egyc- 
sülit i •• ig< n Iwithaló-an támogatja.

Az. egye-ülőt közbenjárására mull hó 80 án 
reggel Gö.jöilöro érkezett dr. Szontágh Tamás 
országcs fő;eol gus hogy megtekintve a méhes 

egyetlen -ír hetöség irthatná ki belőlem; az ha 
uram, a ki! i nádó -: - hutának tartana.

Sók!.;.1, d > sokkol könyebben viselem ezt a 
szenvedést, a mit gyávaságom okoz nekem, ön 
író ember léiére, a ki nz emberek lélektanával 
kod, hogy f giulhozzék. bizonyosan ért engem, nz 
én lelki helyzetem t. Röviden kifejezve : mindig 
nagyon durvának találtam magamhoz a világot, 
moly erős, n;i„y testein izgató plasztikája miatt 
sohase gondolt felőlem jót és sohase vette raj
tam észre, hogy pirulok, ha szeméi mellétül reám 
tekint.

A matéria, n szép matéria . . ugy-e, tisz
telt novcihiiró ur? Ez az, hogy én íj mindig 
matéria vagyok odakint, még a férjem Karján is.

Ma nőm nz az asszony varázsa, ha naiv, 
érzékeny, mint a virág, lányé® kedélyét megőrzi 
és szf !■?:. nz otthont, mint a mudtr nz anya
szárny me'c/ó’; hanem az, hu megkívánják 
mások is. Ere?

Kedves barátim, nz ön tekintető n kérdője
lek í'-. ó-z özönét zúdítja rám. Keltőt veszik csak 
ki belőle, hogy mindezek után azokra válaszoljak.

• Nem!
Ön »ro>i I.< dv< > n-.vel'airó ur, az arczúból 

i tlom, azt ‘ <-gy nz uram ingom nem sző
rét. D hogy is. Nagyon :.j szeret. Majd megesz.

( ■'•it mi l ej i akkor, kérdi ön, a ki n nö
l'-i ik!. naya! is zolu/l lo^luliozni. Ilii mind azok- 
^ál. a mi' I ' zéllem, meg nem tudta magának 
mcgi j.na'i.i Eleiétől, hál itt vau, sej ilek :

i un non Ind vdtm hinni.

ASZÓD és VIDÉKÉ

I forrást ariól vó.eményt monJjon.— főgcoEg/.sl 
| dr. Tegze Lajos és dr. Sebőn Gyűl?, orvosokon 
. kívül a köz'óg löszéről Ehf.mly Béli jegyző u 
i fejlesztési egyosü’et részéiöi Itipkii Peron ez el tök 
j fogadták, a helyszínen pedig Jámbor András 
i kahtuzólia n kiváló szakférfiút.

I)-. Szoulé.gb Tamás alnpoan megfigyelte n 
forrást valamint annak lEniiyékól, s kijelenté, 

I h«gy sokkal többet talált, mint amennyit reméli: 
; a víz oly kitűnő, hogy ilyet. csak ritkán lu’á Ir.ilni 
I s r.jnnin Régre nézve is mind. hogv egy kisebb 
1 fürdőtelepit ol lehet abból látni. Dr. Szontágh 
| azon a némten van, hogy a méhes forrás táján 
' még több foirásnnk kell leíró, s hogy a források 

megnyitása áliul esolleg annyi viz volna nyerhető, 
! melyiyrl n község szükségletét is fedezni lehelne, 
i — Min'lmgy o fontos kérdőiben teljesen kimerítő 

véleményt kivan adni, szükségét látja ununk, hogy 
I a jövő hót folyamán ismét kijöjjön Gödöllőre s 

Fai kas Kálmán műszaki tanácsossal együttesen 
ejtse meg a vizsgálatot. A szakértők próba fúrá
sokat is fognak végeztetni, hogy egész pontosan 
megállapítsák a források vizböségól. A fúrások 
díjtalan nmgejlheléso ügyében a fejlesztési egye
sület sürgős kérolmot intézeti a földmivt lósiigyi 
miniszterhez s igy a község költség nélkül jut 
ezen rondnivül becses adatok birtokába.

A fögoologus igen megütközött azon, hogy 
a méhes oidöt a télen kiakarják vágni, egyrészt 
azért mivel annak az cidőnek h tározottan véd
erdő rendeltetése van, másrészt pedig azért, hogy 
az erdő kivágása káros hatással lesz a méhes
forrásokra.

Mi is észszerűden dolognak tartjuk, a szép 
kit erdő kipuszlitását; még n közbirtokosság is 
alig lát hiszmt belőle, mivel alig jut 1 — 1 szál 
fához a kivágás révén : a forrás pedig, melyhez 
oly sok reményt füzünk veszélyeztelvo lelt nz 
erdőirtás állal, s végül a legelő - miből logtöbb 
haszna van a közbirtokosságnak — szintén sokat 
fog az ordö hiányában szenvedni; igy tehát sem
mivel sinc! megokolva a Mohos erdő kiirtása sőt 
az volna igy inkább észszerű, ha még több fát 
ültetnének a homok bicskákba, hogy igy megköt
nék a talajt s jó legelőt biztosítanának a köz
birtokosságnak. — N -gyón ajánljuk a váczi erdö- 
mesiernik, venné ismételten fontolóra e kis erdő 
sorsát, inelyro különben felsőbb hatóságának, a 
minisztériumnak ügyeimét kü ön is fel fogjuk hívni.

A fürdő ügyre visszatérve megemlítjük még, 
hogy dr. Szontágh Tamás megtekintő azt a kőt 
he yot is, hova a fürdő elhelyezése lervbo van 
véve s mindkettőt igen mcgfcle'önok találta erre 
a < zélra. — Mind a két hely sokkal alacsonyab
ban fekszik az egyik 90 a másik 40 méterrel min 
a inőlk'S forrás s igy a viz természetes folyással 

■ s egyszotü és olcsó agyag csövekbm vezethető 
| a rét d 'Ihetési holyro.

Mindannyian tudjuk és érezzük, mily nagy 
fotrosága van c kérdés sikeres megoldásának 

. Gödöllő fejlődésére nézve azért örömmel és ér
deklődéssel várjuk az ügynek további szerencsés 
fejleményét,

< «♦ •
Itt említjük meg, hogy Hajós Menyhért min. 

tanácsos szadai nagybirtokos levélben ft-jczle ki 
készségéi arra, hogy a fürdő-ügyet előkészítő bi
zottságot bármikor szívesen kő z munkájában 
támogutni.

IT I R E K.
Őfelsége nevenapja.Gödöllőn a király neve- 

nnpja alkalmából az udvari kápolniban délelőtt 
iimicpios istentisztelet volt, melyet dr. Pruzsinszky 
József apálplébános celobrá t s amelyen Ferdinánd 
loskánai nagyhorczegen kívül rő-zlvollek a Gödöl
lőn időző udvari tisztviselők a a göd jllöi hatósá
gok tisztviselői. Délbe bankettétől rendezett a 
hivatalnoki Jár Karolt „Erzsébet* 4 szállójában, 
este az egé‘z községben (innepies kivilágítás volt.

Udvari hitek. I, i p ó f bajor hcrczeg hétfőm 
inggel < -kezeit u‘g Gödöllőn.' s azóta naponként 
vadászik és púiig kiváló vadász szerencsével. 

, Pénteken nagyobb szabású udvari vadászai volt 
i \ a:kon, melyi n •) fensége u luscunai nagy herczeg 

is részt vett.
Kitüntetések. 1\. Ferdinánd toscanai nagy- 

| herczeg már évtizedek ó a minden őszön felkeresi 
; tiégy öl heti lar'.ózkodárra Gödö löt, ahol mint 

Uráliunk vendége vadászattal szórakozik. A nagy- 
hciczfg a király névnapja alkalmából szombaton, 

I I. hó 4 én magához k< rello a gödöllőiek közül 
azokat, akibmk szolgálatait itt-időzéso alatt 
iténybo szokta vinni s bárt) Lilién kamarása 
u'ján rendjelekkel tüntette ki az illetőket. Knpczy . 
Vilmos fö'zolgnbifó a III oszt, vaskorona rend 
stb. lovagja, Gulln Antal vátkupilány, Niek Ede 
kir. tanácsos, jószágigazgató és Pirkner Ernő 
erdőtanácsos a toscanai Lpófnnd keresztjét 
Lénáid Pál csondőrszázados (s Egyed Lajos állo
mási főnök a toscanai érdemkeresztet, Lépárt 
csondőrörsparnncmok ped ga loseánai érmet kapta. 
A gödö lőiek Id zül eddig csuk Pi t éra Iliiben 

fövadászmrsteinek, lhijc«án I.hj - föeidcszm l.. 
R |Au Fercncz Ganz gyári vezér tákárnuk, Kruuu

Géza erdőmoslcrnck és dr. Tegze Lajos királyi 
palulaorvosnak volt foganni kilünlolóso.

Atholyozés. \ vallás- és közoktatásügyi mi- 
ni’Z.ler Rill Anna gönc/.i óvónőt a rákoskeresztúri 
Mim' á”Olllion telepi ovodához holyezlo át.

Az Erzsébet szálló bérleti). A gödöllői Er- 
zsóbol szálló háiom évre szóló bórboadása tár
gyában megtartotta az m. kir. korona uradalom . 
— mint tulajdonos — u pályázatot, melyen négy 
pályázó jelentkezett: a gödöllői borászati egyesü
let, mely 24(0 kor. Káro'i Nándor, ki ugyan 

, annyit, Gold Ignácx, ki 3600 és Deutsch Ignácz, 
ki 6300 koronát ígért. A \crseny pályázat eddig 

( rendben volna és bár biztat bonnünkot u romény, 
hogy a döntő.: jogát a földmivolésügyi ininiszlor 

: nem azért tartotta fenn magának, hogy mellék
körülményekre való tekintet nélkül adja át o bér*  
letet a legtöbbet ígérőnek, mégis szükségesnek 
tartjuk ez ügyben a közvélemény megnyugtatására 
a következőket előadni és az irányadó körök 
figyelmébe ajánlani. Az Erzsébet szálló bérlete 
nemcsak Gödöllő, hanem az egész gödöllői járás 
közönségéi, sőt magát az’udvart is érdekli, s 
igy nem szabad, hogy e kérdés-mól a döntő fak
torokat a — bizonyára különben is csak rövid 
ideig tarló — anyagi előnyök befolyásolják. Az 
Erzsébet szálló évi tiszlu jövedelmű ugyanis a 
jelenlegi kiváló kezelés mellett sem több évi 
3500—40( 0 koronánál. Bérlő kezeli most is és 
pedig olyan bérlő, amelyben meg van nem csak 
a szükséges vagyoni garanczia, hanem a megbíz
ható, ág cs a szakértelem is albérlője meg válasz
tására s kellő garanczia még arra is, hogy tiz 
üzletet annak jó hírnevét vagyoni tekinletokböl, 
sem más okból meg nem rontja. Gödöllő közön- 
Eégo s a magas udvar is — meg vannak 
ológedvoa jelenlegi szolid kezeléssel és 
aggódva néznek az eló, ha esetleg u miniszteri 
határozat a nagyobb haszonbér kedvéért megvá'- 
tozlatná a jelenlegi helyzolot.

Nem akarjuk ezzel a többi pályázók igye
kezetét kisebbíteni, tény azonban uz, hogy ők 
n e m s z a k e m b e re k s attól félünk csupán, 
hogy a nagy haszonbér összegyüjtéso végett kény
telenek volnának esetleg még az üzlet szolidságát is 
feláldozni egy vállalkozó albérlő utján, mert hi
szen sem Gold sem Deutsch urak — egyéb üz
leteikkel lévén elfoglalva — nem személyesen 
kezelnék az üzletel, ha esetleg a szerződés velők 
köttetnék is meg. Gödöllő közönségo tehát szo
rongva lesi a miniszteri döntést, mert csak az 
esetben lesz ez ránk né/.vo megnyugtató, ha őzen 
egyedüli nagyobb szabású szálloda üzletünk a 
jelenlegi vendéglős szakértő kezeiben marad; hogy 
közvetlen vele, vagy a borászati szövetkezel, mint 
föbéilövol kötött szerződés utján-e; uz teljesen 
mellékes.

Hymen. Folyó hó 11-én d. u. 4 órakor a 
helybeli református temp’omban vezolle oltárhoz 
dr. Gaál Elek aszódi ügyvéd dr. Szalay Sámuel 
gödöllői kir. közjegyző bájos és kedves leányát 
Margitot. A templomot már jóval 4 óra elölt 
megtöltötte Gödöllő közönsége. Az orgona me- 
lancholikus hangjánál vonult bo a násznép. Kolozs 
Dóra, — Jelfy József. Lázár Irma — ifj. Szánthó 
Pál, Lázár Fery — Polner Zoltán karján mint 
koszorúi lányok és koszorús legények. Ulánok 
jöttek báró IVimmorspcrg Munóné — Bezerédy 
Gyula, dr. Bczsilin Islvánnó - - Gaál András és 
Gaal V.drásné dr. Bezeilla István karján, végro 
az örömszülök. Midőn fájdalom tölt el e kedves 
egyének távozása felett, kik itt Gödöllőn oly 
végtelen szerelvo voltak, s kiknek hiányát pótol
hatatlanul érezzük, boldogságot kívánunk nekik, 
kérve, hogy gondoljanak mi reánk is, őket oly 
igazán sz< retö Gödöilöiekro.

Erzsébet alapítványi ülés, A gödöllői Erzsé
bet szobornál megtakarított 1013 kor. 17 fillér 
és a Gödöllő köz.*-ég  által megszavazott IC00 ko
rona összesen tehát 2013 korona 17 fillérből 
a filoszlott szoborbizottság feloszlása előtt Erzsé
bet ulupitvunyt határozta el létesiteni melynek 
kamataiból évenkiat Erzsébil emlékünnep rendez- 
lessék és iskolás gyermekek »Ogélyeztcssenck. Ez 
ügyben uz ulapitó oklevél clké zilésére s a leszá
molások incgcjléséto bizottság küldetett ki, mely 
f. hó 9 én délután 5 érakor gyűlést tarlóit Gö- 

I döllön. a köz egházán. A bizottság elfogadván nz 
i ah pitó oklevél lei vezetet, az ügyet végleges le

számolásig függöbou lu gylu s akkora ujubb köz
gyük s összohivásál határu? la el.

Öngyilkosságok Lukás Etelka 21 éves haja
don f. hó 1 cu sigoránál Jankovics Gusztávnál 
Pusztaszeritimhályon agyonlőtte magát. Teltének 
oxa ismeretlen.

Uni/ Máié Si-mu 73 éves gödöllői elszegé
nyedett giizdacmlcr f hó 9 én a délu'án folya
mán felakasztotta magát Iránya Kobzi Mihálynó 
Máté Juliánná h.kásán Gödö.'.ön. — Miro a ház
nép észre vette, már nem volt benno élet. Teg
nap szombaton le mellék a Icinelöi l.ulla házi ól. 
.1 ízeiül.) • ólleni nagy nyomom villo a végzetes 
telire.

Meglopott testőr százados. Vngváry Oltó 
I(‘!'h százados iirliúny napja Kúriaion taitózko- 
dik S<'.<• i.rig r I. jós vei dögéként. E hó 6-án 
azt uh: : 1.. :i,ell< n mrglcpctés értő. Fényos i»p- 
i : ??'•; mi ifiidrul'jiínuk egy részel. A Itt- 
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test n cscndőrség Vorsegcn Kis Antal l-„(vargó 
szornólyóben épen abban u pillanatban fogta el, 
midőn oz a lopott s mintegy 2)0 kor. órlókfi 
egyenruhákat árulta.

Gyászrovat. Arany Guszlika, Arany Gusztáv 
és neje szülé éit Fejes bőim hólhotes íiac-kaj.i 
október negyedikén 1’éczclcn meghalt. - 77/Z//
Béla, Pest vármegye f számvevője u somogyim-, 
gyei Sui'd községben, a hová mint nagybeteg ment 
nemrég gyógyulást keresni, csütörtök este mog- 
balt. A javakorában elhunyt tisztviselő egyik ér
demes és derék tagja volt a vármegyei tisztikar
nak. Baky Bélát pénteken délután temetik el 
Kun-SzontMiklóson a családi .sírboltban.

Elfogott templom betörő. I. bó el ején fel
törték Gödöllőn az/ izr, templomot. Betörték az 
egyik ablakot s azon ál bemászva, kifeszi'.elték 
és kifosztották a perselyt. A '■ ndörsóg a betö
rőt Furulyái Jár.os rovott műim gödöllői egyén ' 
szemólvében elfogta.

Uj Ipartelep, Jégtermeló telepet létesített ' 
Czinkolán Goldmann I’íilöp czinko'.ai lakon Ható , 
sági megvizsgálása f..hó 10-ón pénteken történt 
meg a már kész vízműnek, azonnal meg is koz- i 
detle az üzemet.

Betörés. Galga Hévizén o hó 4-én feltörték ! 
Kohn Fülöp fiiszor üzletét s onnan mintegy ő0 I 
korona érő szivart és d. liánynomüt elloplak. A tét- i 
tesekel eddig elfogni nem sikerült.

Szüret. Aszódón az idei szüret a héten vette 
kezdetét, do igen rossz a termés a a must silány 
minőségű, savanyu, mirt java récze a szőlőnek 
teljesen elfagyott.

Betörés. Vasárnap virradóra ismét betörés 
volt Aszódon, közvetlen a városház épülete mel
lett lévő Salezor Nándor röfös kereskedésében 
melyet teljesen kiraboltak. Csudálatos dolog nz 
Elöljáróság eljárása az iránt, hogy a napi renden 
jövő betörések után semmi nemű intézkedést nem 
tesz. A folytonos betörések után látjuk, hogy a 
kirendelt G őr nem felel meg rendeltetésének 
mikor a piacz kellő közepén ilyen nagyszabású 
betörést keresztül lehet vinni. Az esetről mint ér
tesülünk jelentést teltek a belügyminisztériumban 
Sélley miniszteri tanácsosnál hogy itt. alig rgy 
órányira a fővárostól, alig múlik cl éjszaka, liogy 
valahova bo no törnének. Titokzatos a < ologban, 
hogy a betörök minden lakásban hihetetlen ott
honossággal mozognak, mindenütt a legbiztosabb 
járatokat használják fel és a legértékesebb tár
gyakra akadnak rá. Az alvókat ritkán ébresztik 
fel, a legdühösebb házőrző ebet h elhallgattatjAk 
és nz ellopott tárgyakat nyom nélkül tudják eltün
tetni Harminczn.ll több betörést követtek el eddig 
s a szó szoros értelmében nincs ma már jobb
sorsú polgár A. z dón, akinél a betörést meg ne 
kísérelték vo'na. Sélley tanácsos megígérte, hogy 
gondoskodni fog a légi rólyesebb és legsürgősebb 
sogitségről.

Vasúti vondóglö bérlet A ni. á. v. gödöllői 
állomásán levő tendég'ő bérletét 8 évre a m. á. 
v. elnökigazgatósága F i k k o Antal, a jelenlegi 
vendéglősre ruházta C(O korona évi haszonbér 
összeg fizetése mollolt. Eddig a gödöllői borászati 
egyesüld volt ugvanily összegért n bérlő.

Uj doktor. Dr. Nagy György ügyvéd jelölt, 
lapunk kiváló munkatársa, f. hó 4 én jogtudorrá 
avattatott a k I u. v; ri egyetemen. Örömmel üd
vözöljük őt n gyszámu helybeli ismerősei és jó 
barátai nevében is ez alkalomból.

Helyreigazítás Lapunk legutóbbi számában 
a közönség részére fenn tarlóit lovaiban felszóla
lás jelent meg az ellen, hogy a róni. kath. egyház 
hivatalos ünnepi istentiszteleteire nem hiv meg ; 
másokat, csak az állam hivatalokat. Piái na jár 
tünk a dolognak s illetékes helyről azon értesítést 
nyertük, hogy i r á s o s meghívóval tényleg csak 
a közhivatalok hivattak meg, ez azonban . záza- 
dos és orrzágs/.c.rte dívó szokáson alapszik. A 
nagyközön-ég azonban szinto meg lett híva nz i 

• felsége nevenapján tartott ünnepi isteni tiszte 
letre, ann nny : >vi» nz őzt mog -hizö vasárnapon 
tartott isteni tis leleten páter Giirni Sánd- r a 
szószékből publikálta i is hívta meg arra a hi- 
veket, A k- • köréből jött fcDzóíalá-ra tehát | 
ily értelemben adjuk meg az érdemleges feleletet I 
azzal, hogy mint <■ sorokból látható, mulasztás ' 
ez őseibe.: i> m nem forog.

A Vasárnapi Újság október 5-iki száma 81 ; 
képpel a a következő larialommai jelent meg: 
.Az uj őrs;. Jiáz“ (IG képpel az uj parlamenti ; 
palota kthTjv.il és holsej’-iŐl) ( Ltnyi Károlylól.
— .Az akárzligel.*  Költemény. 1’almady Gyöz dől.
— Hegén,Iá-.-: „Varga Imre.” Hegény. lila Vél-
teyi Arr.í'hl. (Go’o Lajos rajzaival'*  .Pi-esivc-*  
orosz tál -/nők vándorlásai és kalandjai.“ Saját 
clbcnzólé ■■>. A -z.l.Av eredeti után k-.<i III zár 
Imre (képekkel) - „Mérellen hús Tólhéknál.**  
Közönség— fahíd cSel. Irta Mikszáth Kálmán.^ 
..Kától”-(Képekkel). — „Magyar remekírók.*  - 
.A Vörömnariy szobor pályatervei.” (II. közlemény 
képekkel) „Zola Emil4 (arczképpd). - Iro
dalom és művészet. Közintézo’ek és 1'gG lek. 
Sakk-játék, Képlalány, Egyveleg slb. rendes bili 
rovatok A ..Vasárnapi I pág" olölizdéd ára ne
gyedévi - ;i- - ‘i -na .P -'ilikai l'jdonságok"-kai
és „Vila/1.. a vő c^a í ha’ k no a. .Megicm- 

dapcsl, l\., kor. Egyetem-ulezn 4. sz.) Ugyanitt 
megrendelhető a .Képes Néplap" legolcsóbb új
ság u magyar nép számára, fel-évre 2 korona 40 
fillér. Megemlítjük- egyúttal, hogy legújabban 
Mikszáth Kálmán kitűnő írónk rendes f munka- , 
táisa lelt a „Vasármipi Újságának s kizárólag e 1 
lapba lógja irni migybocsü szépirodalmi müveit • 
regényeit, elbeszéléseit, tárczaczikkeit.

Orvosi körök In n. már rég ismert lény, hogy 
a Ferencz József koserüviz valamenyi lusunló 
vizet, tartós hashajtó hatá a és említésre méltó 
kellemes izénél fogva, már kis adagban is tete
mesen felülmúlja. Kérjünk határozottul! Ferencz 
.József keserüvizet.

Társ.sxerK'es.^tö : Szabó /}. Géza,

NYÍL T T É R.‘)
Oan szerencsém a t. liözönség 

tudomására hozni, hogy

ügyvédi irodámat
Pesti utcza 403. sz (a l’lesznik féle 
hii'ba) helyeztem át.
Hiralalos órák napout'i <1. r. 8-12-lu.

<lr. Zeke
ügyvéd.

•i E rovat alatt kőz.lőttokert nem válal fvh lí--i i 
SZt-lkesZtŐ.

Irodai teendőkben $

lattal bittó Ciafalembev, Ügyvédi I 
irodában alkalmazást licites.

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

Mindrnnemü koporsók kephaték érrz-, keményfa- vagy fényezett diófából, 
kisebb-minőbb méretben Szemfödtlek. vlrigok. szalagok, sirkostoruk viaszgyertyák. 
Szobabih'uasMk rav.ital-felállilá-. a -zrniélyzet disses egyenruhában, a gyászkocsi 
mellett fáklyával, nyitott li ilotlaskooi vapv díszesebb üvegkocsi, akár vidékre 

is, minden felszereléssel < Ifogadlatik.
MK- Gyáitjdtnléttk I óra alatt elaésilttctnek --*■

MAGYAR KORONA
GYÓGYSZERTÁR Gödöllő, postabelyeg kelte.

T. cl.

Van szerencsém salves tudomására hozni, miszerint 
helybeli győgyszertáremtnil kapcsolatosan:

SZtKVIZOYARAT

rendeztem be, moly nemcsak szorosan vett és a törvény ál
tál is előirt egészségügyi szabályok- és rendeleteknek: 
felel meg, hanem föl van szerelve a modern technika leg
újabb vívmányaival.

A Vegytiszta-szikvizet folyékony szénsavval gyártom 
és szabályos vízszűrőt is alkalmazok : szóval nem kiméltem 
semmi költséget, hogy a t. közönség legmesszebb menő igé
nyeinek is megfelelhessek.

Midőn tehát b. bizodalmát kérem, nem mulaszthatom el 
fi íiyo?mét még arra felhívni, hogy szikvizes üvegeim, gyógy
szertáram őségével vannak ellátva.

Kiváló tisz lelettel

S z. c n t m i I ó s » y B é 1 a.

1902.
sz..

V. 600. szómhoz. 1902, vógrh. 791

A voréai hirdetmény
Alulírott löki hl ;tt birósáai végrehajtó ezoanut k íz. 
v v n bpc-ti V' kerületi királyi járásliirósi'i;'
, . ,\\ 25(1(1:1 szánni \<'-gz.ó.sóv<-l Dr. F a t k .< s

éti által képviselt F r u a 1 s t- 
• S z. ö 1 I ő s s y Pál l.il.uo 

rn tőko kö-o-

liirró
1808, . _____...
E in i I hpostí lakó”. űg\ vi.<
v á n utóda végrehajtató részén . ... )a„ua
v-greha.itast szenvedett <dhn 77 kor. 50 fill. 'töke kö-o- 
hd'-s jnr. iTcjolí’ (dreudHt kielégítési végrehajtás fo v- 
tan v. greliajta-t >zenvcd. iiuól lefoglalt és 179Ó kor. t.l 
h-csiill ingóságokra, a fentidéz.ctt uódőllrti kir. járásbiió- 
ság fenti számú vég/.é.óv(d az árveiés<drend<-het vén am.ak 
a gref Keglevics Hóhért Promoiitori Cognac gyár G0 l< >r. 
\\o|fl l'ctei 21G kor-, tllős?, Béla '■•ód, töm. goiul. 20G k ír. 
12 I1H Szöllőss) Oszkár 8(rt) kor. és a töldd üdülfogl.jl- 
tntók kö\ctidése erejéig |r, amennyibon azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedett lakás'.ti 
Aszódon leendő megtartására határidőül 19J2. évi o k t A- 
b o r h ó 2H. n a |> j á n a k d ó I ti t á n 3 ó rája tű
zetik ki. mlkoi a biróilag lefoglalt szobabútorok, hol i- 
bmendez.ós. - ognnr, borok s egyébb ingságok a legtőbl et 
íl- tőink kó-zpóiizfizetv mellett, szükség esetén becsár »n 

alul is - I fognak adatni.
F-dldvatiiak mindazok kik ez . lárverez.ondő ing .- 
\ "l'dáráhél a •..■'.-r.diaitat', követelését megelőző I • 

ekgii. «le z tartanak jm-ot, a mennyiben részükre fog’i- 
l.is |<nr,ibl>an (-/i»"7.őlti?tett volna é.s ez. a végrehajt si 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket 
az árverés iii"gkez.dés.dg alólirottt kiküldöttnél va,.y 
irá-ban beadni, \au\ pétim szóval bejelenteni tartoznak.

A t"i\-‘n\.s határidő a hirdetménynek a biros,.g 
tábláim kiIül-'J' -ztósót követő naptól számlttntlk.

Kelt Gödöllőn, 1902. évi szeptember ho 2G. napján.

Trsztyánszky Kálmán s. k. 
kir bírósági végrehajtó.(P II.)

Eladó
Gödöllőn villák és vasút köze
lében, 2 hold héztelek, fele 
szőlővel beültetve.

Bővebb felvilágosítást ad 
özV. Reretzky Gerőné

Gödöllőn, Isaszcghi ut (saját ház).
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Tudomásul.

Van szerencsém a n ó fogyasztó közönség
I szives tudomáséra hozni, hogy az őszi Idény be

álltával raktáromon bármily mennyis gben és lég- 
ju'ányosaboan kapható :

I. (ts.-.f. tatai sálán K'(isx:rnt
/. o. budapesti léf/sves^-Coalcs, 

valamint a legj >bb minőségű

s^ára.f cser- és blikk tűzifa.
kiváló tisztelettel

J31titneall|nl \[nnó
ópliletfa-kereakrdö Gödöllőn.

•-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- (

Legjobb ítizífa
az ecshcndi eudöben kapható, :~— 
alulír, fi szövetkezel Gödöllőre hhhozszállít

igazo'ványt visz a kincstári furaklárbók 

5S3~ Megrendelést levélben, vagy posta
utalványon Leiünk és pontos szállításért 

sz-.vjtolunk.

fél öl 2 iir.1.3 csorlüvábfát 8 frl 20 kir.-ért
, M tölgyliHsÁbfát 8 n

w , „ c-crdorongfat 7 „ 50
„ » tölgyib. r mgfát 7 . 30 n

• - „ „ seloj testál 6 . 60 n

A fuvaros a r'kiárba n álv.tt darab
;án lót köteles a vevőnek át adni. — (rról

GaIgamácsői hilelszöoefkezet.

Gödöllőn
Illés Ferencznél 

(Pestl-utrga) 
egy jól berendezett 

kovácsmühely-lifz 
való 

szerszám 
olcsó áron eladó.

IC| >i 1<'| rsiu.
Aki ájulás. gArc«ök és tná< 
Ilyen idovhíiiittilniakb.iii 
szenved, kérjen hrossűr 
arról. Ingyenes hérnientvo 
kaplm'ó a hat'yú oyógy- 
tzerfár út ián (Srhwanen 
Apothtke Frankfurt a. M )
\/\z szw \zwsz

mAj K l< 

r> x-F
KORONAESETLEG A LEGNAGYOBB NYEREMÉNY!!

<•

JEGYZÉKE >i
55,000 ryerenié.ijn ’;.

L írnafrvobb ny r-ná-ir y le?. • ti ■ » • .. m

ll«O®O45!!>9 ko'onti.
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JCiváló szerencse
TÖRÖK-nél.

•»o Nigyon .-o'cn norencsesok lettek általunk, aca 
Kilenc/ iiiHlió koronánál többet nyer
tek nálunk nagyrabecsült Vevőink.

Ai ogóu világ lago.e'ydusabb sorsjátéka n mi 
kir- szab. o.zialpui-j.au kui.k, mily nem.okára újból. 
|(H 'I ’lrtt V'»«7j.

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYERíMENYNYEL ior elintik ki. tehát az ös*zfs  
- • • ,yt k feh nyer a mellékelt s.rsoláti jegyzék ki 
mutatnia hre*inl.

•’ h>. <n|» .falt 8« zo«en Tlier.n.gy millió 4Z9.000 
koronát. rgv lin'.'ihuis összeget Hir-oniak ri. Az e^ész 
74-Irat firl >m; f l<•</',f\t áll.
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Az I mí i>.z 
a körolki 
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75 rnggís 150 korona
150 . 3 —
3- . 6- ;
8- . 12. .

trt'lntfttd vrpy a />»í*r  Z*  Zá’(7d«í

frl

etilénében kehijük szél. Il.vatnlos tervezet díjtalanul.
Megrciid léseket kérünk azonnal, de iogkóaűbb ’

f. ívi cktoher tó i9 ig 
bzilcmmal hozzánk küldeni 

Török A. és Tsa
bankháza

" 1 B II D A P é S T------
Hazánk leunauyoltb oszt, soisjáli k-üzlete.

Fiárutla k osz'á’yo'ijáték ontilyai: 

Föüzlel: VI, Téréi, örül 4Ga 
Fiokek ; li \ac/iköiut 4 f) Mu/.t um-körut 1?«

.’») t>7«fhri-köriit 51.

C

IÓNOK A. ÉS TAKSA bankháza Budapest.
eredeti sorsjegyet t

I ii' Hi lcl>z« törlendő.

QjJj.löí En«ébt< lö yvnyotr.da.

IflIMUVEl
16 KÖTET 

ARUK EGYÜTT: 
.40 Koao^ 

KÜLÖN

Most jelent meg a II. sorozat! g 
TARTALMA :

Arany János munkál II. kölel. lg 
Snjti> alti rcmlezte és beveteiétael ellátta H 
Ihftil Erífiyea. g

Kossuth |.a|os munkáiból. |h 
Saitá alá renileste és bevezetéssel ellátta | 
Kossuth l'et enei. ' - |

Heylczky Gyula összes köllc- 9 
! méllyel. Sa/Iö alá veiulezte és heve- Q 

z( tés.-el ellátta twivda l'ál.

Szigligeti Etleszinművel I.köt. g 
Saitá alá rendezte és bevezetéssel ellátta 
llayer József.

Vörösmarty Mihály munkál II.
Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta 
(tyulai Pál.

Az öt kötettől álló első sorozat tartalma: j

Í
 Arany .János munkái I.

Sajtó alá rendezte Ihedl b'ibjyes.

Vörösmarty munkái I.
Sajtó ahi rendezte Gi/ulai IMI. '

Tompa Mihály munkál I. K 
Sajló alá rendezte Lévai/ József. H

Gnray .János munkál.
Sajtó alá rendezte l'erenczi Xoltdn. li

Csiky Gergely színművel. g
Styió alá rendezte Vádnál Kárait/ H

r-?* Minden )<ŐDVvk*rMk»dóFb>n kapható. H ■ 
e SKT. TCV^BQE£ZSU3n: 3SHH*na -■
Lűü^flc..-Acaa

Z-ITgVT"’


