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5o flIIAr ElófizoióinkiiHk ángy m-Hiigedniány

Levél a magyar nőkhöz.
Szerelném, lm minden szónak, ami' leírok, 

bűvös ereje bmne Szeretném, ha elhntolna széles 
Magyarország minden nemesen érző asszonyának 
leikéig s meséket mondáim tok sok kincsről, 
ines.- g izdags.-igról. a mely a mienk, csak meg 
kell látnunk és kinyújtanunk érte kezünket.

Népip minkről a árok Írni. A téma nem uj. 
sőt napjainkban, mikor országszerte megindult 
az akció a ház i ipar pártolása ügyeben, tálán 
unalmas is. Ezt a szót leírtam, de rögtön vissza 
is vonom. Nem hiszem, hogy a magyar flott 
unalmas lenne az. ami a magyar népéletnek, 
népmiiveszetaek egyik legérdekesebb niegnyilat- 
L 'zása: a nepipar. illetőleg minek különösen 
azok az agai, a melyek m r lerim’s/íóükiiel 
lógva is el'O sorban érdekesek elöltünk: >i var
rott ások szőttesek. fal .lgasz ii és ;ig\ ajpalí 
termékek. Alig van hamuknak vidéké, ahol a 
uep val-uiiilele házi iparral ne foglalkoznék. 
Földmivel') és alimteny •■sztfi vidékeken ez tisz
tán a Imz szükségleteinek előálii sasát*  i szorítko
zik. de olyan h-lyeken. Ind a föld nagyon sóvá 
mon táplálja tini, mm van hivatva. hogy az ezt 
űzőknek f» jövedelmi forrása I-gyen. Szaval: 
vannak vidékek, hol a népnek ebből kellene 
megélni, sói m-g is élhetne, jólétre tehetne szert, 
lm arra hivatott lemezük ipari foglalkozását 
tokai éi, iniiii (a-.i<<\ng besze’r esővel. a termellek 
érl(‘l«esjtésé\«d tani -gatnák. I ne a I un -gátasra 
nagyon rászorullak Igaz, hogy a m‘pipar (■>///,■< / 
bit-’, go páfiolásav.d iijib'rin lendületet \e1'. de 
\ajnii keveset llaszi'.ll lla t eg\e<‘k buzgólkod is ( 
olt. a Ind egy egész országlesz lakosságán ik 
keres -Ii forrásáról van szó A nőket különösen 
eid -klo kalotaszegi varrót (ásókról beszelek első 
: orboi I inéra; < bog. < íy ír n i'liy Zugi ne 
V'‘gh'fc||(‘ii buzgalm i odaado pártolása milyen 
virár.z sra juitaita e remek \ .r o las ipirt. A 
kalotaszegi nép újból megt mii a osainai hím
zéséi \ iriji l>u 'g dó. mii il ej’, napol egy nevelve ; 
elől.eriil: I i | .1 ..mól i bhi. ’l szebb minták, 

I

hogy uj alakban a főrangú szalonok ékességei 
legy e lek. Tény az is. hogy alig van varos 
Magyarországon, a Imi a ka ota<zegi varrott ist 
ne látnánk ; a kii fül I is kapva kap a kiválóbb 
darabokon Es m gis azt mondom, hogy a kalota
szegi varrottns neai élte él virágzásának del-|o 
jót. s hogy elérje, pirt dúsra, anyagi es erkölcsi 
támogatósra van szüksége

Tulaj lonképmi nem is méltányoljuk mi 
eléggé ezt az ipariig ő. Míg vagyad; rl i győződve, 
hogy Angliában. - a hova tudvalevőleg Hagyni 
sok varrott k vándorol ki tőlünk sokkal 
nagyobb becsben tár j ik. mint mi. Vagy nincs 
meg eléggf kifejlődve műihlesüllk. vagy - s ez 
a valószínűbb m-g mindig es ik azon a nívón 
állunk. Imgy bármilyen silány külföldi portok i 
becsesebb, mint a sokkal különb hazai. Pedig 
tmm képzelek szebbet, női lelket, tinóm ibb izl *sü  
kedély i. jobban gy ÖllVÖl ködtelot. n ini \ alatlli 
szép kalotaszegi varr dtas. \ It alkalm am igazan 
remek millióinkat látni: fmlorvisz-nra fejlővel 
hímzettek ol liliom Imivászonr.i s-lycinmel vártul 
t kig es azt mondom: vétkezik az a magyar . <». 
a ki ot hon it di-ziten ló. egy ket d ir.ilmt be nem 
szerez. Hiszmii bámulatos olcsón adjak. A em
ber szinte gondolkozik vájjon az anya ot, vagy 
a munkát tize te meg rajta. Mar kel koronáért, 
szép fel m hosszú e- pír (•zeiitimé:erre k ske 
nveldi teritocskét árulnak. A ki valah • bűn eit 
epeiét, tudja hogy alig van megli mtve. Es ilyen 
aranyban tovább. M u*  120 körömiért nagyon szép 
kollekcziot .-llithat link ös<ze : ágy, asztali eritó, 
függöny fi ablakra), p nilagvéd" — V jjon nem 
gyönyörű szép e egy ilyen b••rend-zés ?

Most, a mikor a lak -s b rendezés divatja 
a büket, k-(l'dyt •»< izlást megbinió eg\őiit‘tii- 
segbol kivetkőzve, val mi i; izéin Iliüles .i*<  m 
sz.epie törekszik, mily mi nagy szerep juthatni a 
\ iiTollasoknak. \z elő obniol kezdve ••g'szna 
s'.-ilonig minden szo’i.i ' m helyet fogadhat. 
(Imid I; ni ik ■ gy p ictikus leány </.obal • az agy 
leri'o. i figg iiyók i l'iilet’ is.,| dkn leii-oje, a 
varr • isztnlka b > i:ój i k-k f-jto' el val mit tinó 

na i vágd alá*  ’s minta után linóm vászonra Ilim- 
z ót v irottas. Vagy n ‘in lenne szóp egy f ilusi 

beül., kalotaszegi farag-ól bútorokkal, piros 
lejtővel hiiiiz ai kollekczioval ? Hál azok a remek 
s-d ciirii-l himzetlek vájjon nein v d innak diszere 
a l.’gelegánsahb salmiuak is?!

Mar hallen az ellenvetéseket a vnrrottu- 
sok nagym drágák s kevés asszony engedheti 
m g magiunk < t a luxint. hogy egy«egy kollek
cziot maginak beszerezzen. Igen, drága, mert aa 
értéke ités m ’dja m-g annyira k« zd-óleges, hogy 
mindenkinek előnyös, csak a termelőre és a 
fogyás<tóra nem.

Kelfele módja van t. i. az eladásnak. 
M ig i a n'p ja ja he mit lkaival nz országot, 
ni mdh ltom n ig.vo i kelletl-nül teszi, — vagy 
s ez. a l<‘gg\ ikoribb eset - lelketlen kereskedők 
megszimmoiv i. hogy mikor \ >n a ládafiában 
szűkön a pénz, összevásároljuk az elkészült 
mif ik lkat p »l - u áron, s továh'> adják k-ó, három 
annyiért Azt mp sztaltam. Imgy a h iziiparnak 
ez a ny ereségvagy a megölő betűje. Ezért üdvö- 
xö heti termelő és fogvnsz ó őszinte örömmel az 
Erdélyi Kupa Egy ileln-k azt az id ális és 
prakii-ius tervét, Imgy I.-- jök közvetítőnek áll, 
s ler nesz óesea öii'.etlenül m ink ilkodik, hogy a 
népipay minden agat virágzásra juttassa.

Érdekes enimk a tervnek a története. A 
neveze’f egyedil ó K loz<várt. M ilyás kirá'y szü- 
leié-i hnzaban néprajzi múzeum »t szervez; ősz- 
sze gyűjti mindazt, a mit a n‘plelek es népmű
vészét eddig terem élt.. E< ö<«zegyiijto akezi 'mák 
ermlmenyeképe i meses kincs és gazdagság 
k-iiiii n.ip’enyre. E ezikk-m szűk keretében 
foképvn a női kézimunkák!* ’d akarok megemlé- 
k ’zni : régi száz meg száz eszlmidős hímzések 
kuilt’k a <vüjtó\ fürkésző buzg dm i*  folytan n 
m i '.1 oh i I.- se Írhatom mennyi érdekes minta 
\ in it’ ö-v.ehaInmzva : vnrr"ttasok. írás után 
\ ;i ••• »t •\. ( íz oloraj <o|t -kát hívjak így.) kereszt 
e • t.m Itt Öb-ss.d hímzettek p ira’l inul gazdag 
\ altox itosságban.

De nem ezekről akar ik ’lulajdouképen

..Hogy is lesz hiajd.”
(Monológ.)

Eredeti tarezn. - -
Irta: Székely A. 

50 monológ! Tudjak Önök mi ez? Kerek 
szám 50 monológot adtam eddig elő a küllőm >0.-. » 
jóiekonyczélu előadásokon. s alig lalain.ik egy.*  
is ezen mii: | csillaggal jelzett példányaiból 
melyre ramoiidli i>n.ink • no ezt még nem Imi • 
luk a mi Erzsikeiiklől

Az eloadnsok eló’t rendesen igv nyitott be 
hozzam a rendező ur: Tudja-e Erzsiké mi újság ? 
Műkedvelői előadási rendezünk!

Igazan? Az okos lesz, és kik fognak 
közreműködni ?

Részletes pr grammal még nem szol 
gálhaiok. eddig csak az biztos, hogy magicska 
monologizaliii fog.

• - No no! Talán töved nz ur. Nekem most 
nincs kedvem feli *pni.  különben is meguntam 
már n monológot, és félek, hogy a közönség is 
igy van vele.

— Biziosithaiom h »gy téved Erzsiké, és 
nézze csak, a műkedvelői -zinpadra mar *21)1)  
koronával tartozunk. <-zt ok\e len ki kell fizetnünk, 
különben elliczihilják a hitelezők. Még csak az 
egyszer tegyo meg >« ked\cinért

Máskor szegein gyermekeket kellet’ a Ili 
degtöl. fagytól megmenteni monológjaimmal, 
majd pedig avval allo t elő. hogy nincs a ka
szinónak pénze lapokra előfizetni és . . és a 
vége mindig az lett, a mint önök is tudják, 
hogy én ismét es isméi monologizaliam.

Egyikben nem akartam férjh-z menni, de 
a végéi, mégis esik ru'ihez mentem ; a máökban 
szerettem vohi i szivem lángolóbb vagyával re 
pülni hymen rózsás karjai közé . és mint 
látlia tik, nem kellettem senkinek Pedig 'akkor 
oly i-givpgeii mentem volna! Igen ép oly szívesen 
mint akár most is!

Önök előtt ez persze megföghntlan, mert 

' ki lög mo mlogi < ilir, ha E :<ike I •rtimz m *gy,  
| ki les/ a m i.iedflo l.ir-asig niiiaji é' ki lög | 
i jótékony c élr.i eziiimalmozni ? ()'i engem mimi | 
' ez-k n-ni aggni ik ! Eérjh.’z menete - u uta i 

ugyanis i dialogot lógo n k ii ti válni! Hi<z, lm i 
jól gondolom, mindig is i »b » »n k dő ltem a i 
dialógot a m >tmlogti.il N *zzük  C'.ik Imgy is . 
lesz az :

(I szerelemtől illasultm fogja b » -logilo 
| vallomásait fiilemb- súgni, en pedig s/melnmi 
| es boldog^agof kifej- ó lekint-le nmei fog » . 
I beszélni Imz a. o m-g lo -ja érteni sz - 'dinem 
i lm na. de ego vaiH na sut Oa! mi boldogok is 

leszünk. E i. m-g (), két tiirbékoló v.ulg domb.
De lm egysz r csak lenn un. a klubba I 

tölti idejót, p nzét •• k i:ty.a/ta. < enr-niet ara 
liyos kis fele-e; ó elíl.iliy Hgol ! Ol! Ezeket lieill i 
meri majd lenni, belitől; leikébe, - az első ki- > 
fogas egyszersmind utolsó s/.ilVa is lesz, s akkor ! 
következik mnjd csak monológok özöne, n-m 
szabad szóhoz jutnia mert nincs az a malomkei*  k, 
mely szaporábban jármi nyelvecskémnel. ha úgy 
igaziból neki eresztem Talán nem hiszik? Nos 
tegye próbára valaki, ha meri!

No. ne ijedjenek el azért, hisz nem egészen 
igy lesz az, mert én .a házasáletlnm is az mura 
dók, ii ki a műkedvelők közt voltam : a naiva, a 
„Lili," nz édes, bájos Lili, ki után bomlik m ml 
a félti -z. leple, de o Ilii'-g-s az ó ..El •kj*lmz.  
De El ‘ktől elvárom ám. hogy a szerelmes s e 
rep t játsza t■•váhb, a házas életb n is. s hím
nem lássa egész, világát, s nz eg*  sz világban 
senki inast csuk (mg-m S ő úgy is tesz ni j-I i 
szerelni fog a loglángolóbb szerelem hevével, s 
érzelmet mindig uj nlakb n tárja lel előttem, a 
a világ I gbo!:| igaíib asszonyka ja elof.

S ha mégis egy nap véletlenül nyomara 
jövő, Imgy .a szobai‘ányiiak állót csípi meg ! . . . 
Oh Jaj neked Elek, megöllek ! Nem. ott hagy | 
lak. el\-dl"k a hulleii’ol. el örökre

De Iliit is fecsegek i'l. ily csekélységeit 
csak iiem ölnek ••mlmrt! Elvégre is a szobalány 

s<ep, mini v.dó ezukros kis baba, s ha jól mrg- 
g indulom éi vagyok a hibás hisz úgy i'iiizon 
b Teri k iph.ittam volna csiiny t sz d»a'ányl is . . . 
Mitilhegv. a dolog megiiirlenl Eleknek lakolni 
kell. Meg n- ni lil-im, haliéin elválunk, l’iaságoil 
akkor óröxie eiiVelegliet a s/obacicusok k al. 
m i I írodom vele, tud) i meg. hogy soha s*  in 
ismertein ! E i pedig elv dl asszony leszek, újból 
!• szilek u K trióim s az elhagyottat egy lekiil- 
'(•:i j s mi m It lom A vége ’mines/aóeseii az 
I-mié, lm.\ Elek mielőbb in •gnosülne. en pedig 
-/•■p m Üldögélnék, mert az elvalt 'o iynak 
II.. 'il s >k az udvariója. de elvevoje nem igmi 
a . i I. N mi. mért sem valók el. no még csak az 
kellene, -n maganak ör»k Iiih ’g-t foga l’a'ii, s ezt 
holmi állc.sipegetésérl csak nem fogom megszegni !

Nem, ezt nem te’/.'mi. hanem duzzogni 
logok uram, s adom az engesztelhetetlent Eltör 
dúlok ömöl, csuk tess.de. ülhet a Hzohnc eiissid 
asztalhoz. színházba is eh illeti, és ölniük meg 
szűntem létezni. S midőn s/ive teli lesz megbá
nással. akkor karj ii közé futok, s m-gmomhnn. 
hogy iniigáeskn egv kis csacsi, birkacskn. vagy 
tudom is én hogv mi még. inért a ti'idus k után 
tudják-e mi következik? Össze \ issz i csókolom 
azt a rút bűnös fej.-i s ismét szeli' esz a béke?

A ezimbnhnot sem logom eib.any agolm. Na
ponta eljátszom kedvtől darabjaimat, s lilék 
énekkel fog kimerni: vagy áhilaitnl hallgatja a 
zerelem dalainak mél dn'is szivhezh itó hiing|aic 

S ha a v-’gsó akkordok elhangz ő) ik. tapsra emeli 
kezeit s én örömest ujrazok az en hallos k"Zóu« 
s ígemtiük . De ha menekülni f"g müvészcluin 
elöl, s panaszkodni. Imgy lelelármazom lejét 
egyhangú nótáimmal'. Oh nei életlen! Itt ugyan 
kev«- -t parancsol az ur! Önnek nem tetszik az 
én jai- kom ’ (’s-k a/.-'-ri is muzsikálok s On jár
hatja. a hogy en verem, ad • merész papucs hős* !

Nem hiszik liogv ig- lesz' Aki kételkedik 
beszéljen csak a mainakal. oh én eny“«lek szí- 
ve.sen a 48 bol.

tmlogti.il
tess.de
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lutü esztergálvozott lábakkal (milyen csinos do- 
Imiivz - asztalka lenne) 10 kor, szék -I korona. I

Latiam nagyon csinos zongoripadol hímzett i 
botort kalotaszegi varról tatásai kárpit oztál va. • 
iMgxon elegáns volt; hiltnm aztán egy kis fülke 
berendezési ugviinesnk i yen bútorokkal es | 
r tt.is fiigöii) őkkel. elrigabóaii bájos volt S 
uztán ami nagy előny barmilyoii, soha , 
uein latoit formai szivt-smi megkísérellek sót , 
örvendek. h í ' d.imi u.jat i-mul dnak........

A szobák díszítésének kieg' Szitöj'-i0 . a , 
marosvas.rlndvi festett tányérokról, kancsokról, 
\ , d;ró! kar'k tm- .-) két >/•>' mondani A 

. szebb nod< •• nemi) n' latiam, hal falra vagy 
p.illatozók tetejére dísznek való 'anyer volt. mind 
különböző nagy stilizált virággal. Pl. az egviken 
egv most annyira divatos Írisz volt, a másikon 
tulipán, a harmadikon napraforgó, voltak köztük 
magyar 8'illi tulipánosak, hagymások, sth : dbja 
ti1) till.; falon bámulatosán szép h itasu Lgy-’ii- 
r-uk ilveti vázák, lal-k mesésen olcsó áron.

De, már szinte túlságosán is hosszúra nyúlt 
ez a pár ser, ti melyei a mag)’ar hölgyek fig)el
mét a még olyan k- v-'-sre mell non szép iparunk 
egves cxikkeire fel aknr'aai hívni De a téma | 
magával ragadotl, hiszen kimerithe'ellen. Lel
künket megilleti minden, a mi szép, bármiben 
nyilatkozzék is meg s ha ez a szép egyszersmind 
a*  mienk, a mi népünk művészi tehetségének 
munkája, még- közelebb all szivünkhöz. — Meg 
n.rgv. hatalmas nemzetek is fellő gomhl'd őriz
nek*  (lódftlgHfő szeretettel apóinak, lelkesedve 
magasztalnak mindent ami .-peczialisan az övék, 
a miben nemzeti karakterük érvényesül. Annál 
inkáb1) kell nekünk maroknii Magyarországnak, 
nemzetiségek közé ékelve, idegenektől környé
kezve, telj, s eiőnket megfeszítve őrizni, ápolni 
és dédelgetni mindazt, ami speczifiku.-an egyéni 
mivoliunk megnyilatkozása. •— Higyjék el höl
gyeim. e munk.-i nagyresze a miénk, a magyar 
noke, éppen azért, mert mimb-nre kiterjedő, 
finom női lelkei, egesz szivet igényel. — A mi 
vallóinkra nehezedik tehát « feladat (oh. Iiisxen 
nem nehéz feladat.) hogy a magyar házi-ipart 
legjobb thetségiink szerint támogassuk, mert 
azzal fejlesztjük, azzal kenyeret adunk a nép
nek, azzal m igyaros izl sávé tesszük környe
zetünket.

Szeretném, ha a felsorolt ipnrcxikkek egy- 
egy szép példányát önöknek bemutathatnám ; 
azt hiszem, lesz is r.i alkalmain. Meg vagyok 
róla g)öződv ’. Iiogv nem csak imtgynr lelkliek. 
halién, észtéi lkai i b-hii is Szépnek fogja találni. 
— Az Érdél) i Kárpát Egyesület. — addig u is, 
mig az ipái pártolás nemes tervének teljes prog- 
i-.iiiij • eleibe lep a legllag)ol)b készséggel ós 
hazafias örömmel vállalkozik a közvetítésre: 
megrendeléseket elfogad s eondoskodik arról 
hogy a kivont inunk i a legrövidebb idő ólait, 
lerme.-z les-ii az eredeti ni Imii, a megrendelő 
kezeim/ jusson

Adja Isten, hogy a hazai népipar gyak 'i- 
hűi p.ir'olosáimk nemes esznmj'- ne maradjon csak 
lerv : s bog) tényleg in<*gvalesulhassoii,  nagy 
l••■-zb•*n  a magyar nők lámegaiasalól függ: tehát 
bízzunk b. nne '.

/í' i Jn"hné. flf.ih Irén.

HZ-liin; Az- akarom rlmoinlaiii, hm’.V.-iii - rl( lu- 
dó t meg íz « u\» hUI«,I keboléh'h ' ii' pip11 ,vl 
fendi.^ei teru-Áo .>/in A gyiij ok umj.l imn- 
prii f.Inban .kulink i-iü \;UT'4I iS'-K' ‘ S/.*<p
szóra .la leülő pmi ári . a Iípcm-il *ő  > kilal s 
||..U’V a Iiiti'.-irii >z ./.• !•■ 1.1 Illa! I- *'» l 1,1 '11; 
le vni.-liek a i.nla I • s nibhii) ív n i a; •. lek il I 
adtak a reginégekel. Ari . a ku-.kzoskml je. 
hog\ iiiióii n-iii vannak ino.<i is. azt fei«i.ei». 
hagy iihiii éi<lein«<. Jobbára-.-I i*  feledtek in r 
ti.Ji'k n.ii'kajat. rá lenné.-k utalva a lia/.i
iparra, hiszen alig tudnak megélni nemei) vit kfi 
Vájjon azoknak a mull idők o-,es liomnha 
rlokeriill ininial-nak az al pjan nem lekelne u 
feiisre varázsolni e linzi iparcikkel? .\legvag\ok 
róla -vozodvti. Imgy igen Lelkes ki rta» 
. |só sorban a lldkyek támogatása szükséges , 
Irn/za. S \ íjon nem szívesen mmogat w minden • 
in .uvar nő 'eljes áldozatkésr-íággfd olyan eszmét, 
nn ly a mu eg' lé'Zl'Ol ege-./ vidéké.. >'*
l sí Ionos, t bizf-s tja. masr- szro' otthon inak 
inag\ar sulii diszitéscről gondoskodik.

A kai •laszegi varottasról sz.Jiam, de mint 
már említem, nem csuk a kalotaszegi asszonyok 
varrnak. Gyonjörii, míg tan a kalotaszegim I is 
szebbeket íiimeznek Mogyoró vidékén. L ittam ‘ 
ugv ag\ felbuzatot tinóm vászonból, melynek di 
szer gyoiixörii lvukaeso> iniiraju széles beletek , 
alkottak l’a: átlóiul <z-‘‘P volt, l’gyaiicsak Mogyo- l 
ró Vidékéről kerll ' !i «'<V kis párnahuzat ; remek . 
lyukacsos min' - Vnl. mi élénk -zinii párnácskám 
huzva. könnyű b itiszt odrokkal ellátva, gyónvörü I 
di-ze elletne h irmel) hálószobának És ezt a | 
parnacsk i» n * •> tini n eladni n készítője az , 
egesz varosban és mikor mégis elvesztegette , 
potom I forniért, azzal a kijeb-niéssel leit v.sz- | 
sz falujah i. h .gv soha többé effélével a szemel , 
nem rontja E< igaza is van lg-u de a szvg-my 
gvamol'ahn asszony megáll' egy-»*gy  utczasark n. j 
szó imlkül. s persze az utezán elvetőknek kis -hh ‘ 
gondiuk i< m.gvobli almai, Imgyseni a kezeden 
tiiitoti púi ekaud kérdezősködjenek. \ eljön nem i 
lesz-e :i vevőre, elad ira sokkal előnyösebb. 1 
ha az E. K E vállalkozik a kö/.vetiiésre ? Hogy | 
mennyire aldnso- »cíz u-z a terv, mutatja az. | 
ho2V mióta a vásárrá vnrrot.tasokkr.l bejár*  
asszon' ok hallottak erről. regymaeutaii jönnek 
fel: _ Haluik. ins'állom. hogy az urak ezentúl 
megveszik :i munkánkat. De jó lesz! N*mi  kell 
ozu’an az e nber ku k .idegmib " menni l ;y 
latszik, ettől a ház dústól ir'ozmik; bizony nem * 
is cs.’kélys ’g i i/oiiytab.ii nyereség tejélmll «-l- . 
hagyni hetekre az otImát, i d in az apró gyeim •- 
keket is l’ed g im-s-ziie is elimmm k : isméi k | 
egy uszonyt, a ki l'iumet is megjár':., de ei. I 
u:y beszel a falui i. „n.igvon világi er.iié|y“-i >|. ! 
]».• nem c» 'k a varias az eg\ellen iparág. mel .4 I 
a erdei) i nép iiz. \ rzotb.-ek iné lei', ni h k- i 
n> k nem anii)iia es leiikai. mini maki kus ere. 
kok \ an. különösen a far g<szai és . .leliy ip »ri I 
czikkekról akar.* 1 pár szóval ni*  nonlekezni A 
kalotaszegi férfiak mif*  része f o g: faragja a 
g\ön)öriiblmel . \ónyoriibh himes b.iioroKat ne-.y . 
ek ujjabhan Kolozsvár vidékén az mi hazakban j 
is elterp'diek Es méltán. Van valami <zoka’li I 
nul szép e bátorokban, ni*'l\éknek  siletbaili ra 
polituio <>u al pjan a fn lernm-zol. s S'ii'ohe 
ki aiagof. illetőleg heveseit Ullllta szinte kldo II 
Imrodik llimes- bútornak hívják ws csokiig) m 
olyan, min' s hímzés, Az E K E. ke-- lilöl n 
levő néprajzi niuzeii'ii öiak eg\ik szabja il) m 
himes lm ..lókkal lesz beremle v.*  ■ ágy. asz! d. 
p< liar. ‘.z.-k p d »k. lad i. sze .'-k, eg\ klll.’mós 
a! iku r.ic'.is ajiaju fali sz.-kiéiiv »*s  lal -ok , 
ebből all a bútorzat, a himes taragaS legr'- nr ! 
kebb niinlaia. mindezekhez kelőt..sz-'gl fúggoii\ok 
ágy és Hszt diurito.’ ug) « bar érdemes lesz a 
inogtok inté-re.

Mig ezeket bámultam, egy igazi magyar 
úri ebédlő járt eszemben : himes asztal, körÜle 
■z.akek. a falak melle egy egy karospad, pohár- 
MZ 'kek. nz egyik sniokhan nz említettem rácsos 
ajtajú laiiiuekiéll). egy másik .-arukban eg) IrH*  
BZ iglelli himes asztalka apr" szőkékkel, a kaink l ó 
mellet' a Ilimen ladii is helye' foglalhat, mint, 
fankouar, a fó’döu elnnk mintájú székelyszőnv eg, 
a tálasokon vásárbólvi m:.g\nr stilü tányérok es 
kulacsok, s :iz eg»*sz  szobának meleg. < llhonins 
színezetet adva, píron roznas varo'tas függönyök 
és térítők. — Azt hiszem a valóság még szehb 
lunne u ke|me| és — hogy a dolog praktikus ol 
dalát se ievesz««zük szem elöl 4lX) -500 frinál 
többe nvm keiültm. líaért egy minden izében 
magyar, minden kis részletéig érdekes és gyö
nyörű szobánk van. De akinek egész berende
zésre nem is telik, nu mulasziza el. hogy egv- 
egy ilyen himes kis bútort lm ne szerezzen Ké- 
szi'enek olyat is. a melyen a fát természet- s 
iniiiő'i-'tttmii meghagyjál, ezt nz.'nn az ember 
mag . I••l^z.ó•^o sserini kifestheti nz olcsó u, n.
technikai feMékke! helakkozha'.jn Olcsó és 
na a eredeti aj vidék egy kis polez, 
kis i dkn szék fal-, v dó fatauyér, tálczn sth.

• .. n)' i d.i. b/ 3 korona, oszt .1 6 i-ög- 

A váczkerühti b Jtagsegélyzö pénztár és 
az aszódi iparosok.

\ v ,-i c z k i*  r ü I •• t i Imtegsegélyzö 
egyesület, 'ni’ly 7 S eV. elölt alakult meg 
nz'z.il a niig\ hangzású Ir.i/issal. li'PtlV 
V.i.’Z és kerület hí.‘k ip trosai. illetve
> - - l< i es lanonez.ii érdekeit logiu szol
ga i. s :i iiieL':il.-ikiil;»sr.i épen ezek érde
kéi).- i serkciiitéte tiigjail, kil< akkor épen 
ezen eszm * létesítőiül zászlót, bontottak 
es niegala-kiilas óta is kezelik eme egye
sületet '-s érdekeit. — Megengedjük a ma
gunk részéről is, hogy ebben őket a jó
akarat vezérelte, ha a siker nem is koro
náz a munkájukat, mert azt tudjuk, Iiogv 
nálunk eme egyesület műkő lese semmi 

• nemű igazi érdekeit az iparosoknak az ál
dozatokkal szemben ki nem elégítette. — 
Ez tehát az igen silány eredmény! De 
b 'szélnek itt a tények ! Évente befizet
nek iparosijuk 20t»0 2400 koronát, kap
nak ezzel szemben segélyt évente bőleértve 
az orvos es gyógy szertár dijait H00—1000 
koronát, tehát summa summArum visz- 
s .aknpj 'k befizetőit pénzük 40—50 s?at 

| r dókát. Ez az óíszeg az. a mely a tulaj- 
dmikepeni ezélra fordittatik. Hova lesz

I most mar a t *l»bi  00 százaléka a befize-
l 'snek ? Elv i. i I ír »l V i c z r a a köz
pontba! pedig lagudbatlan, hogy nem

érdeke Aszód iparosainak ! Csak azon 
csodálkozunk, hogy iparosaink az eljárást 
m g mindég s még annyi idő óla bekén 
lürik ós kiszolgáltatják ez által magukat 
idegen érdekeknek. Lehel, hogy humánus
intézmény a belegsegélyzö pénztár, lehet 
hogy emberbaráii ezélokra szolgai, 8 lehet, 
hogy vannak kik a váczi betegségéi)zö- 
egyesületben oly intézményt látnak, amely 
né’iiies czéll szolgai, azonban mi tagadjuk 

mind ezi ! Mert egy intízei an ely az 
aszódi érdekeltségnek belizelésóböl csak 49 
százalékot juttat vissza, és még — hisz 
köztudomású — orvosainak is meg
köti a kezét a gyógyszerek rendelésé
nél, Imgv az egyesület érdekei elle
nére valahogy d ragagy ógy szert — 
ha szükséges is— ni' rendeljenek mely 
a láppénzt jogosan igénylő egyéneknek azt a 
miniumra redukálja — annyira, hogy abból 
az itteni drága piaczot nem csak hetes
nek, de egyáltalán - embernek láplál- 
k >ziii alig lehet, hát kell-e komen- 
tar hogy bárki megalkothassa a fo
galmat magának a betegsegélyzö egy
let hiimaní''inusáról

És ha — e mollett figyelembe vesszük 
azt a zaklatást, amely e — humánus 
egyesület érdekében iparosainkat annak 
megalakulása óta éri kijelenteni, — Le
jelenteni segédet, tanonezot, azt se tudják, 
-- mert nem lett tudtukra adva: huj és 

kinél — eljárni a betegnek orvoshoz, 
táppénze ulán sth. igazán nem csodáljuk, 
hogy iparosaink nem latnak valami kel
lemes intézményt eme felettük gyámkodó 
egyesületben.

Ez id‘ig ezen terhes és igazságtalan 
kötelesség elviselését lehetővé csak az 
iparlestület elnökségének fáradhatlau ügy- 
buzgósága tette.' Most azonban mint bal
juk ipai'testüleltLik (ílnikAége meggyö'.őd- 
vén arról, hogy fáradozásai a kívánt 
eredményt nem hozzák’ meg, vissza lógnak 
lepni az egyesület támogatásától. Ez külön
ben valö.-z.inüleg csak folyománya lesz 
annak, hogy iparosaink az egyesület ellen 
már halaruzolt állási foglaltak.

Az első Petőfi bál Aszúdon.
Mimién tekinietb-n ti'iiyesen én vill’ii- 

kozAson leiül sikeriilt az aszóiii l’ótöfi 
szobor javára, o hó !> én Aszódon rende
zett hangver eny és azzal egybekötött 
tánezintilaisdg. M ntha csak a nagy l.öltö 
.szelleme lengte volna ót Aszód és vidéké
nek közönségét, összesereglell ézi n es
télyre míg, kor és vallás-felekezeti ktl- 
lönibség néil.nl Aszód és vidékének inte- 
ligelltiája, polgársága, egv szívvel es egy 
lélekkel, hogy áldozzon filléreivel a köl
tészet. és a haza oltárára, hogy ineglndl- 
gassa a hangversenyen réss'vevö és kizá
rólag aszódi műkedvelőket és högv együtt 
niula-son fes’xteleníil világos viryadtig.

' Ledőlt itt minden válasz l'iil. a mely 
Aszód és vidékének társadalmat némi 
lekinlelbeti egymástól szét tagolni és az 
aszódi vendég fogadó nagy lenne és mel
lékhelyiségei ember emlékezet óta ily lel
kes. ily nagy szánni szép közönséget 
falai közölt nem láttat.

Lám mit képes művelni, mit képes 
véghez vinni Pelöfi nagy szelleme s n 
csodatevő haza szeretet!

De lásuk közelebbről a hangverseny 
és tánczinnlalsag lefolyását. Már a hang
verseny kezdete 8 óra előtt zsúfolásig 
megtelt a fogadó nagy terme, ligy hogy 
azt majdnem kizárólag a hölgyközönség
nek kellett átengedni s a férlinetn nagy 
része kiszorull a mellékhelyiségekbe, nőni 
zugo'ódvn, de örülve a nagy sikernek

A hangverseny teljesen megfelelt a 
közönség várakozásának s következőleg 
folyt le:

1. II e n r i e z y Béla nyitotta meg
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a sorozatot küllői szárnyulásu felolvasá
sával, melyben az aszódi Petőfi szolnol 
mint a galgavi lgyi közönség hazafias lelke
sedésével „megoldott problémai" állilolta 
szemünk elé.

2. M a z a n e c z Janka k. a. Gál Ferencit 
IV, magyar rapzzódiájál játszta el kiváló 
technikával és oly hatással, hogv a kö
zönség szűnni nem akaró tapsaira e inti- 
lorszámo) egy pár magyar nótával ke'iett 
megtoldmiia.

3. B ii e li I e r Nándor Gabányi „Dós- 
porát ur" czimü monológját adui elő ü- 
gyesen*  állandó derültségben tartva a 
közönséget.

■1 Kileheli egy kedves duetté jének elő
adása révén L a l z k o v s z k y Lajosné úrnő 
tartalmas, képzett alt hangjában és 11 e n- 
t si k Márta k. a. kellemesiideszoprán hang- 
jábán gyönyörködtünk. A kíséretet zongorán 
Mazanetz Janka játszotta diszkréten. Az 
összhatás teljes volt s a közönség nem 
nyugodott, inig meg nem tuldták szere
pűket egy pár gyönyörű magyar nótával, 
melyeket ezigány zene kísérete mellett 
mély érzéssel, bravúrral énekellek.

5. F o r 8 c h n e r Sándoi Arany Já
nos „A honvéd özvegye- ez. költeményét 
adta elő. E szavalat sikerének jellemzé
sére csak nzt említem meg, hogy a kö 
zöiiség körében, különösen a hö'gyek kö
zül többen liiaba igyekeztek meghatottsá
guk hírmondóit : könnyeiket visszafolytam. 
Lelkes kihívásra Varadi Antal „A tanító" 
ez müvét adta elő hasonló tökéletesség 
gél.

0. Petőfi emlékek cziniéii F o r s e Il
ii e r Zsigmond jásztolt el hegedüli egy 
e-oiuó szépen összeválogatott és hangu
latos álmenettel összekötött magyar nép
dalt. szabatosan. A közönség ujr:iza.-ara 
még egy pár dallal emelte az általános 
jó linnguialot.

7. A műsort K <> v á c s y Olga és 
]< o v ,-i c s y Aurél fejezte be G ihánvi 
„Egy bales d" ez. dialógjával. Il i nem tudnék 
hogy a szerep ők ed's testvérek, azt kel
leti volna hinnünk, hogy igazi jegyesek 
igazi kedves összekülöbözése és kibékü
lése történik szemeink elölt

A hangverseny után a közönség az ét
termekéi és a buffetei kereste fel. Hol va
csora közben ttajary Géza országgyű
lési képviselő nagy hatással lelkes beszéd
ben dicsérte a szobor mozgalmat, s poharát 
nz elnökre, a hangderseny műkedvelőire s 
a rendező bizottságra ürítette

Azuí'i megkezdődet a tanez. Húzta Imz 
ta n czigany szakadatlan. Abbahagyta ; meg 
ujrázták inig csuk a Pistit le nem ereszle- 
te n liedegijii : „Nem sol, kérőm alaslín I" 
A rzgyogo jo kedv úgy tartolt reggelig. Tö
mérdek szép lányon, még több szép asszo
nyon, n pompásnál pompásaid) toaletteken 
gyönyörködő I a szem. Egyforma jo kedvvel 
mulntotl mindenki. Véletlen voll-e nem 
tudjuk, de tény Imgy a rendezőségnek nem 
kelleti tői ődni. hogy táiiezoljiinak a hölgyek ; 
vitték nzokai a nélkül is ; szép volt vala
mennyi. A mulatság sikerének jellemzéséül 
említjük fel még azt is, hogy hetvennégy 
pár lanez.olta a-' első négyest,

Még Volt hat az első Petőfi bál. Több 
mint négyszáz koronával vitte közelebb a 
nemes törekvést czéljálmz Nagyon szép 
eredmény, gratulálunk hozzá. Jelenvoltak.

Asszon y o k:
Beke Gyuliüie, Benesik Józsefe#, özv. Dezsényi | 
Elekné, (Kinizsii Dogéi Anhdiié, Esztergáiig 
Dexsóné (K Trremie), Ferbsr Béláué i V ersegh), 
Fekete S’iuihirn*  'Túr.). l’ein Lászlóim, Fiselier 
Jilkahné, Fiselier Jánosod (Tűm). Fleissig Móráé, 
Fofselincr Mónié. Forschner Zsigmondné (Buda 
pest), Forzier Ariliiirnó (Pia Doromb). Gajáry ; 
Géznné (VuezJ. Gross Islvnnn". Dr Grilnliei ger I 
Adolfné, Hanover Adolfné, Özv. Hajnik Endrén*'.  ! 
Hiiiinover Lipuine II i-inann Jó-s l'né. Ivnnyus i 
Kúlinimné (K l'jfalm. Kertész Jeiioné (X. Knrtid) | 
Kossuth Stiiidorué (lí,-Kllrth), Kun Jenöllé X.- i

Guta) Kiéin Miksáim X -Knrt.nl, Özv. Kovácsi
I Mihalyné, Lnlzkuvszki iiosiic, Losone..\ L i 

Lengyel Józsefne, iiz . II íz umez Vinezeio?, M 
csinál l’.dné (Don.....Puszi,. \ Isi vanne ( I'iii-.u
Pnllaesek Henrikn1 (X -Kamui llj. Pnruszkai 
Júliusáé, Riiiner Józsefi!**  (fisz Fénsznrui. Kg 
Juli isii'1. Sarkallj L isz’óné. Stronipl' Laszlune. 
Selireeker Mihály ne. 8elll''singer Flóriáné, Özv. 
Wu.’l-seh Károlyné. W-il Merné, Dr. Z.ieluír Kai 
liiúiilió. Zsitfesak Józsefué siti.

I, " Ú II V " k :
Benoaik Murin és Ilona, Brnnil Vilim.. Déri ltixa, 
Dolironay Írónké. EnglauJer Írónké. Fekete Jo 
laiiku es Sárika (Tora). Fein Aranka és Ilonka, 
Ferber Berni (VersegJ, Fleissig Irina es Giga, 
Fulyainy Sárika, Forseliner Juliska és Sárika. 
Fiseliiuann Berta i'furu). Genersieli Karóin. Gro<s 
Vilim., Holl.v Lulovika. Illáll Olga lltllestl. 
‘lányos Juliska és Erzsikéi K I jl'alii) Kossuth

Ilonka (E -Kllrt.h). Kovúesy OlgH. Lóviuger Fridii 
(Turo), Mazanecz Janka. Mieainay Giziké (Do
nion)). Pászkny Margit iTurn), Seiireeker Elza. 
Szegáll Regina, Szvohudu Margit (G iilólló) W'uisz 
Juliska (Uag), Weisz Maria, Zsellér Ilonka 
(Boldog) stb.

Hírek
A király Budapesten. Úgy volt, hogy s 

király már ebben a hónapban Budapestre érke
zik hosszabb tartózkodásra. Ezt azonban nz angol 
királynőért elrendeli udvari 'gyász miatt meg- 
változtaiták és a király április második felére 
halasztóba idejövetelét, amikor az udvar huza
mosabb ideig mariul Budapesten. A királyi 
csalod több tagja is oda eikexik. A .király itt 
tartózkodása alatt töld) udvari ünnepség lösz, 
többek közt udvari bált is rendeznek. Ö felsége 
ez alkalommal Gödöllőre is többjzben kilátogat 
vadászni ra

Kitüntetés. A király a személye körüli 
miniszter előterjesztése folytan Egyed I, tjo.s 
gödöllői állom sfőnőkiiek az araiiyerdemkeresztet 
adományozni Gratulálunk !

Kinevezések. A belügyminisztérium ve 
/.élésével megbízott miniszterelnök U b r a Il
ii ovits E'ii'i MPgedjegyxot a hévízi anyakönyvi 
kerületbe UIIV iköoy Ve*  helyet O'Se neve *0  ki 
Pest varmegye főisp.inj t !* ’ I e f h n t y Kálin • ti 
a gödöllői szolga hí lósághoz, irnol.kt nevezi i ki. 
Gratulálunk a törekvő fiatal hív nalnokn d< uz n 
el'ih plul selmz.

Véglegesítés Az iga;'s>uüg\ niiniszter Du- 
m,,l»»r Gvil' i aszódi i,.viló intézeti e-al olló se 
gúdet ez all.isah.il véglegesítette.

FÖSorozAs. A f. e, f<isoroz:i$i Gödöllőn a 
ti ig\ vendéglő termében f é. márcziiis hó II. i2. 
13, 14 es lő ik n ipján mindenkor d. e. órakor 
veszi i ••zd.*  •( Minden k■izsóg |. II es 111 k o 
védkött 1-is 'i tóba: a következő főrendben tartóz 
mik 11 sorozó bizottság elöli me , je enni és pedig 
I 1 I: e. márcz. hó li-en. Iiomony. Dmiv. (’zin- 
kóla, Peez.el (i idöllo -) f. é marc<. 12 én; ||<‘ 
\i'. Va ké. Zsáiiibok. Verseg. K .rlal. Szad i. 3l

PÁL temetkezési vállalata 
anz;<5im>>.

Elvállal mindennemű temetések rendezésűt legegyszerübtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt fart miti.lenfólo kopoi-NÓklxtl. Erez 
keiníayfa fényezett fenyőfa koporsók minden nagyságban.

Szoba hehuzatok ravatal felállítás a személyzet dísz egyenruhában fák
lyával

.Iímx.vm

Temetések lll.l koronától JOOO koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó úron olfogiidtiitnuk.

UvuHüjeleut-isek égj órn alatt xzúlliltnlluik. - 52

Sajat készítésű
(IÍM7,(‘>t Ón vyy^z.erli pol^fifi Bútorok

kaphatók a legolcsóbb szabott, arakon Ászodon, Kuras Pál épület es miibuior asz 
t tilosnál.

f insrez. h > 13 au llgvörk, Kerepe-. Kistar- 
esa V’/.ti.i-zlo. (’.-öniöi. Nag\lurcsu, Isaszeg 
Ikltid. 1 t e. máruz hó I I 11 ; Túra. Boldog, 
R ib . Bog. Aszod uj f. e. iii jcz b<> lórii: 
Mo.•vonul, R-Kore-ztur községek I llé*  III k o. 
vódko ••l'-si'i. Az idegen vedkö*e|ps  kinek illeni 

1 niegv i/sitihÍH 1 meg- 114»‘dletwtl. továbbá a felszol
• laml • qi tk. s egyb 1 konok, meg, izsui’htlido 
| népfelkelők a lobbi l.adkölelestdAvI a feiuemli-

teti napokban tartoznak az illető községekből 
mrg|e|enni

A postvidéki esküdtök A prstvidéki 
tórven\széknél j umar 2() >ui sorsoltak ki tíz 
esküdteket az 1901. év első ülésszakára. Ren
des esküdtek lettek: Villám Arnold nyugalma 
z-ti honvédüziedrs (Szentendre). Hedervérv So
ma dr. orvos (Újpest). Herezeg Lajos kalapos 
(Nagv káta). Payer G.v illa kereskedő (Rak -skeresz 
lur). Aleman László hivatalnok lErzsébetfalva’, 
Heitfrld Alajos kereskedő (Vaez). Hobozy István 
nyoimhiigazga'ó (Maghal), Hofmanil Henrik fake- 

1 reskedo Riezkeve, FÖldváry Elemér dr. földbir- 
tok*)s  l’eieri. Brunner Ede gazd tlkodo Nagykáta, 
Kiss Pál gnzd iliszt Kispest, Gyenes György asi- 

I lalos Ráczkeve, Eurinkovics Zsigmond háztulaj- 
| donos Újpest. Rappensberger Andor fóerdésx 

Vnez. Eder Kálmán ügyvéd Ríezkeve. Diamant. 
Márt-n kereskedő Aszód, Kovaes Zsigmond 
kereskedő Ráezkrvr, Eriedmaiin Ede hivatalnok 
Újpest. Eormanck István kereskedő Kispest, Sipos 
Gyula üg\ ved Monostor. Willeiithal .József ház- 
tubijdnnos Újpest, Radies Gyula nyugalmazott 
postaiéi Ügyelő Rákospalota. Herényi Aula1 segéd 
jegyző l’jpe.si. Ernyő Mayer kereskedő Gödöllő, 
Eeierniann Satui -r kereskedő Monor, Hosztyans k v 
Antal szabó Róka, Lengyel József kereskedő 
Aszód, Tragor .János kereskedő \ íez Horváth 

i András hivatalnok l ipest. Polrsküdtelv lettek: 
1 llasenfeld Z'igmoml dr. orvo- Vaez. Láng Árpád
• korcsináros R tkoskeresziur. Ro«enbrrg Mór keres
i kodé Vácz. I’ohl Karoly titkár Újpest. Ráez 
I Karoly ip irtesiiileti jegy/o Kispest.. László Emire 
I háztulajdonos Újpest, Neubiebb Endre mérnök 
| Újpest, pe’dnimii Gyula dr. orvos Újpest, Csapó 
I Gézi rllenör Újpest, GÖttmann Karoly tiszttartó 

Kispest,
Az esküdtl'irósági ülésszak február 25 ikén 

kezd tl;k s 14 napig tart.
Layffonthurm grófné ki mint tudiulí 

- azonos Schrait Katalinnal, a vil tgldrü opera 
én*  lo növel T. hó II én ismét kili.dgnt>ison volt 

I R imában mely alkalommal hnzassngának végle
ges félbarna*  <t kösz-ntv meg () Szentségének s 
nz erre vonatkozó okmányokat muiat-a be

TÜZOltÓ bál. A gödöllői öli1 elites tűzoltó 
' testűiéi miikód > tagjai föl) ó évi fehin u bő 18 én 

az „Erzsébet királyné*  szállodn termeiben nem 
z-ti vihgpostn es kon'VjHi dobálns.s;il •gvbi'kö- 
|.óti •’trezos t.utrzesl-lyi rendeznek. Belépti dij 

I szemel) jegy 1 korona, csaladfegy 2 korona 40 
I fill. Kezdete »>ste 8 órakor A zenét Vidak Béla 
. ismert és k- Iveit zenekara szolgáltatja.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

$
:: 
te

wl

Knrt.nl
all.isah.il


4 ASZÓO ES Vll>EKE f'.HII február 17

Iroda cm.
Mahdi Mi d-n m las a földi b jók emu- 

I i i,i ja es min hm vallás 
i uijaieromlso a világot s 

\i»i im-gval.sa a *
goi nyújtson a 

Az iszlám mik 
mali h. Ez a szó 

jo u ra vezérelt," A benne 
forradalomra az 

akar társa 
leplébe szok- 

n forradalmak vezérében remi 
I .pp.n go rejtekező szemeivel 
le; lm. .kit Álla i az id ik be 

.. i próféta ivadékából, ki a 
j. vul es igazsagg d úgy. amim 
volt roszszal es igaz-.iglalan- 

a zsidó
v ni egy lehelle. • i 

az idők végére 
rossznak jóra 

or-z. .gain.ik szonioi u 
idcerj-dt a 
is

IllSÍU, jubblli fi idl 
Var • g\ Illegi altot. a 
n huaos emberi h-ikf 
lileket II) Olll" U-i'L'Ukhol. s \ 11: 
düledező kuuyh’k iod*-i«-  dui. 
ez a reg iarl mcgi ailoi.i 
annyi; jeleni mint „ i 
i.il.i hit lelkröieitp mmi <gy 
i> .1.1 n niv'-i . kik tkar ilyimstikus, 
(i.ilmi I> Hói „áfásukat «• ■•‘/ó bűvös 
l.ik Hikugaini s 
szmin a nmlidi 
keres lék (’) a< 
teliéx el 
\ laniu <-it"i 
min.ikidötie 
s.mn.d." V 
I.H \|..<SI,lS 
le.end.inak 
iSzosian-z királyt, .Muidi.m 
bjat. Az iszlám 
következtében ez a hit annyira 
közt. h<>„\ a/.
vgye|ie>vu a M.dldí llfp liek látják Őket, S 
rajzaikat a Mahdi < 
nevezik ••!

hz. hát aztán 
jobban terjed ma 
forradalmat ke>/ l 
Az európai pol ,a 
lilével szamot

Ez eszméiül s ennek népéről, a Mahdi né
péről ír az i-zl un vil.ighiü tudósa dr (lo'dziher 
Isii c . egyetemi tanár egy igen jeles es<ayt a 
Na-iy Kepe.*  Vilajörténet m st folyt) IV ko e- 
leb -n a 8J--9” füzetben. Az egész nagy munka, 
mely 12 k"leibol lóg állni, a legki iiiióbb szak
emberek áltál ké<<űl. s eni'.pai nivon áll. Szer 
kesztoje M ircz.ili Henrik, a nagyhírű egyen mi 
tanár és ir-í \z ilJustraliok is knüaok. mind 
inegval jgatasukra. mini reprodukeziójuk ra nézve. 
Egv kötet ara diszkőtésben Id kor. egy ftizeié 
69 fill. K-nhiti részletfizetésre is minden kőnyv- 
kere.skcdjáben es n kiadó-tarsul itnál .• Révai 
Testxérek Irodalmi Intézet R.szveliy iái sasmg. 
Budapest. \ III.. fii i ni 18 sz.

a
l. maszt 

tele' 

ti ebben valami nyoma 
. m.vi ik.

is, lltely

val- 
pirsz 
varja 
földi 

állapota 
nép 

Álah. hanem 
’’ ‘ j üli- 

országáról, a in.didi főijéről

utazok nem

hatalmas eszme, m ?ly mind 
is, s felos. hogy lappangó 

elő az is/.l un népei közt.
Ul: kén\telelt ezzel az esz

. </. bizonyos.

i

| 1899. V. 1007 7. számhoz.
1901. vgrli. 69, szám

A rv<‘i•<»!*. i liir<lr(iin‘iiy
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 

e> énnél közhírre teszi, hogy a gödöllői 
kir. járásbiró-ágnak IstHl évi V. 1007 
számú végzés..vei llr. Engel Ignálz ügyvéd 
áltál képviseli Hnuer Mór végrehajtató ré
szére Sehwimll János végrehajtást szenve
dett ellen 200 kor. 00 lill. követelés és 
jár erejéig elrendelt kielégítési végrehaj 
fás folytán végrehajtást szenvedettnél le
foglalt 8V0 kor. becsült ingóságokra a gö
döllői kir.
zésével az 
az Ehinann Viktor 112 Irt f'elülloglaltiitók 
követelése 
törvénves zálogjogot nyertek 
hajtást szenvedeti lakásán l’uszla-Szt.-Ali- 
hályon leendő megtartására határidőül 
1901. évi február hó 21. napján délután 
3 órája tűzetik ki. mikor a bíróikig lefog
lalt tehenek, lovak, kocsi s egyébb ingó
ságok a legtöbbet igétől! d< készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Eelliivalimk mindazok, a kik az elár
verezendő ingóságok vételárából a végre
hajtató követelését megelőző kielégiitetés- 
hez tartanak jogot, 
bejelentéseiket a 
alól irt 
avagy

A 
nek a

i.

járásbíróság fenti szánni vég- 
arverés elrendeltetvén, annak

ereiéig' is, amennyiben azok 
volna, víg.'e-

miszerint elsőbbségi 
az árverés megkezdéséig 

kiküldöttnek vagy Írásban beadni, 
szóval bejelenteni tartoznak, 
törvényes határidő a hirdetmény- 
bíróság tábláján kifüggesztését kö-

■I.

Kell Gödöllőn, 1901. évi februtir hó 
napján.

Trszt.vánszky Kálmán, s. k. 
kir. biros.tgi vegr« hajló.

En Csillag Anna
&

:.-v

Egy t gcly ara I frt. 2 frt. 3 frt. 5 frt.
;<jj..!.«'<’•■ & nu|'cnk'nt m css’i’i: e öFptrs brkiilcléta 
■műi v;., y |Xb ..-Utanvé'h'i u vi'áj ni mini irányába 

a £>á bot. a hova a iii.'^ri ndt h u k intéz, tülök

Q ANNA
nr.CS. I cEll.FRGáSSE 5

■ WA> .n., •i'wt y*  * "

b y I ajatniHUl :« mely it * 
in illan lui ' im'. < m.y i ■ l‘ 
o n.ok irinvru-h cl n Imjliliu.

a -z.i.il'' niegn<>v(>>x i n; »r 
nuu a za iil tcnil'*«ClC»  fc 

, ,| .-ltot a ' ■ rm OaztlIoB 61 u !oi

I

■i

I!

Építő anyagok:
mész, gipsz, porfhiurli ós rouiáti ce
tliéül, fali tégla, tető fedlmuoz, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós.sövény sodronyok,

kehlheimi-

keramit-

inetlahi és

cement lapok.

Tiizálló clianiotle téglák, cha 

niotte agyag és eliatnolle liszt.

Mint különlegességek:
tippelni |.orllalld cement agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

BetonirozásoKal, kövezéseket, va 
lamiiit gránit -lertizzó munkákat juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvelés 
au —62 ingyen.

Budapesten. V.. Lipót körút 8.

(!’• H.)

Megrendeléseket a gödöllői nyaralóm
ban H iizella nieza 63.) is szívesen átveszek, 
hol a szakmába vágó felvilágosításokkal is 
készséggel szolgálok.

\ órí í.-íx.t i t <"» );al><l:k<
évtizedek óin el vannak tvrjodvo az egész világon s kevés azon csillád, a hol ez a páratlan 

házigyógyszer hiányzik.
K labdacsokat az orvosok krt önösen az oly bajoknál ayi iljá';. a aelyak nehéj emésztésnek s 

dugulásnak köveik'-, nipnycl. limit pld zavar az epekeringóLbe.i, máj fájdalmuk, szélbántalmak. 
kokká. arany< r stb- slh.

\ "r"-/ti* ’ I.aitiMikii.il lo-vn kiviiban jó hatast „vak.íróinál; vérszegénység eseteiben s 
ebből szó mii-aoknii, rí.ni ideges fejíuj.is, sápkor E vértK lif •• !: ;< la csők nngy előnye, 

h"-> */ >,iid',n hatnak, t:i'd:ilniat -.!•>» > '/nat.- ig\ a l'-g/, . . • l.b sz<-; vezette! biro < gyénok. sót izyerino-
kek is bali'un Iri'/n.ilhaijak
1 I••'■o/, iii.'.v 15 labdacs!..>| ni 21 kr I tekercs, inely 6 duleiz 1 frt 05 l|- A pénz előzetes beküldése 

után bérmentve. 1 tek. p I in kr 2 tekercs 2 fin 30 kr. 3 tekercs :: - t kr 10 tekercs 11 Tt 20. 
lacr ii as/n dali uiasil is im-llekelve.

Egyedüli készítő és szétküldési íőraktiir
1’ X 1 : l< £ I < > 1 p |< B< .J, u voii? lói n

B cs. I. Singerslrasse 15
ElterjodtKógüknói fo!?va e lapdae ok a logkülönbözőbb alakokban és nevek alatt utánoz 
tatruk. teh t mindenki c. ak Pscrhofer-féle vértisxtitó labdacsokat kerjen, s csak azok 
valódiak a melyek dobozaii.ak fedelén piros színben „Pserhofei- kézírása látható.

Az egyesült pokróezgyárak marad'-kraktárának 
fél áron való eladásúra nyertein megbízást.

A/ért ajánlok 
téli lópokióezokat.

Ezen vastag, elpusztíthatat
lan takarok kitűnő minősé
gűek. melyek gyapjasok 

és puhák színes j»Z"gvlyly»,l. agytakaióknak is 
hasznai átok és a melleit 
Szürke, gyapjú teli lopoklőc/ok. 
17(). 180 nagyság. 1 K..
minőség 2011: 150 nagyság iluble giapju u.asagi 
é> t| i ,. i Pik.irö. 150 •_ -jnn 
n.iuw In >lioiikint 750
Utánvét'- h-l Mg m-m telelőért, i pénz kívánatra 
vissz.t.d itik (/mi \’>'h. IX 51 Rundbakin. 
XVit-ll, IX B' rggasse 3. 5 S

•ágytakaróknak 
rendkívül olcsó k 

A. minőség 
B. minőség 5 K. C.

uag\ ság. legfinomabb 
K Pontos szétküldés

i

PPISTILL
Vávzi utezn -1( JO. mmm kh 

keményfa, fényezett fenyőfából kis
i k. x.'.Mi vúllnl.iia O<i<löllön,

Mindennemű kopoi-Mok kaphatók érez, 
sebb nagyobb mérlékbeii.

SzeiTifódelek. virágok, szallagok, koszorúk, viaszgyergyák.
nvimu '‘h'.hut'-K bí' v!,Viv'''J"1"111'?,sze",,'‘lVz“'' egyenruhába, a g.yáazkoesi mellet féldyávnl 

> I . . I , )b Üveg kocsi akar vidékre is minden felszereléssel elfogadtalik.
' '* Sp' ’,*i' "ra alatt elkészít lelnek a l«‘gju;nnyossubb arak mellűit,

Nyomaiéit az aszódi javító inlezél könyvinoiudújúbun.

gval.sa
I.aitiMikii.il

