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Kis emberek kölcsOne.
Szomorú sorsa van manapság a kis 

embereknek. Meg van nehezítve életük 
minden téren.

Ha megszorul a kis ember, mihez 
forduljon, ha nem a kölcsönhöz?1 Még az 
nem is volna baj, hogy kölcsönhöz fordul, 
mert hiszen a kölcsön, a hite) nyújtása 
— tudjuk — nagy missiöt teljesít * köz
gazdaságban. De éppen az a baj, hogy a 
kis ember roppant nehezen jut a kölcsön
höz akár a Jelzálogot, akár a személyhitelt 
illetőleg.

Személyhitelt még valahogyan kaphat 
a kis ember, mert elvégre két-három alá
írással bárki is szerezhet hitelt. De kérdés, 
vájjon könnyen kap-e ilyen kié ember két- 
három aláírót? 8 ha már nagynehezen 
kap is, ezek az aláirók bizony nem flrkant- 
ják oda nevüket hiába, minden viszont
szolgáltatás nélkül. Az aláíróit számítanak 
viszontszolgáltatásra; ezek tönkre is jut
tatják a kis embereket, mert ha már a 
kis ember a hitelt megkapja, most már 
nemhogy kereskednék gondja, sőt ellen
kezőleg nagyobbodik, mert újabb kötele- 
zet'eéggel áll szemben, a két vagy három 
aláírót kell most lekenyerwmi S ha több
ször vesz fel szeméi/hitelt a kis ember, 
bizony CHak akor ve«zi észre, mily csávába 
került, amiből aztán nagy nehezen tud 
kieviczkélni.

A Jelzáloghitelnél pedig valóságban 
szomorú állapotot (utálunk.

Gyömbér Matyi.
Irts: HoUóiy Mihály.

Csak nehéz tei mészetü ember volt Mátyás; 
még a maga kára sem bírta öt felokosítstn... 
A míg rá járt a rúd, fogadkosott magában; meg
ígérte faliak, bokornak a jobbulást l De a javu
lás addig tartott csak, mint varga zsebében a 
váltó csizma ára, mert miháncs helyre igazodott 
n szénije, ismét csak megmozdult benne a régi 
Matyi vér, de meg fölözte 1b könnyelműségét 
két tetejével.

Most is, hogy haza került, ssinte a Biomé
ból ritt ki a szelidség; olyan volt, mint a ke
res bárány. A műhelyben csöntőrögve siáisior is 
elniondogntta napjában:

— Nem az vagyok én már édes apám, a 
ki voltam I

Szentül hitték, hogy megpuhult, megjött 
ai esze valahára, mert megviselte a sokféle vi
szontagság, később azonban kiviláglott, hogy 
három napig sem hnrceolt biz ő e szép sió mellett.

Legelőször Is ahlmn különbözött össae az 
édes apjával, hogy mért ád inaikéiba különb 
munkát, mint as övébe . . .

— Rád bíznám én iiives örömest édes fiam, 
— mentegetödzik as öreg, — ónak bírnál vele. 
No csináld gyermekem, ha kedved tartja, de tu
dom én. hogy nem esik kezedre.

Ettől fogvást megbomlott az édes egyetér
tés köztük . . Dalt, folt Matyi, mint a haragos 
pulyka, kussadozott, hol egyik szögletben, hol a 
másik sarokban ; édes anyja pedig szlvsaorongva 
kerülgette kérlelte, érdemtelenül a gubbasskodó 
gyerekei.

— Édes vér»ra, kedves magzatom 1 ki bán
tott? Mi bajod támadt már megint?

— Eh tudtam én: — fakad ki Mátyás csu 
hya szemeket vágva szülőjére, — nem szívesen 
látott vendégnek fölhányt a falatja. így volt as 
mindig.

— Ugyan édes szivem, a tneaybéll Isten

A bankok szokásjoga akként rendel
kezik, hogy valamely birtok csupán érté 
kének fele őisieg- ig szolgálhat a kölcsön 
zálogául. Vegyük például, hogy egy kis 
ember 1000 fit. értékű birtokkal rendel
kezik. Ha tehát Jelzálog kölcsönt akar 
felvenni, ugy nem kapna többet 500 írtnál. 
De a bankok szóba se állnak vele. 1000 
írtnál alacsonyabb (illetet el sem fogadnak, 
így tehát, a kinek földecskéje nem ér töb
bet eaer forintnál, az bizony nem kap egy 
banknál sem törlesztései kölcsönt.

A bankok ugy okoskodnak, hogy 500 
frtos üzlet nem üzlet s as ekkora plcziny 
kölcsön meg sem birná a búnk költségeit 
a becslésre, beiratásru, levelezésre betáb- 

| lázasra, stb.
Mily szomorú állapot ez I Ha a kis 

ember u legszükségesebb gazdasági beszer
zésekhez, as elkerülhetetlen renováláshoz 
néhány száz torintru szorulna, ezt a néhány 
száz forintot sem tudja megszerezni.

De ha a kis embernek 1000 írtnál 
nagyobb értékű birtoka is van, nem vehet 
fel 500 frtut, mert hiszen a bank 1000 
írton alól szóba sein áll vele. S ha ilyen 
nagyobb kölcsönt vesz fel a kis ember, 
bizony megérzi annak súlyát késő öreg
ségéig is . . . Ebben rejlik a fö ok. hogy 
u gazdák annyira züllenek, hogy a föld 
soha sem tudja magát összeszedni.

A föld nem bírja ki a nagy kölcsö
nöket. Ezek a nagy kölcsönök nem hogy 
segítségére lennének a kisgazdáknak, ellen
kezőleg kárára, sokszor halálos döfést is 
adnak nekik.

áldjon meg I hánytorgattam én föl vala
mit a mióta a világon vagy ?

— De édes apám kutyába se vesz : elém 
teszi léginácsként tbb inasunkat la a becsületben. 
Ha nem tetősek Pálnak, majd telisek Páternek : 
arra fordítom a sorom, a merre jobbnak látom.

Alt persze nem latolgatta, hugy nz a leg
apróbb inas gyerek Is kesosebb a mesterség 
körül nála.

A torzsalkodásnak aztán az szabott határt, 
hogy néhány forinthoz jutván, össiepakoláita 
irományait, miegymást, szó nélkül sunyi szerrel 
faképnél felejtet te a szülői hajlékot é< meg sem 
állapodott Bécs városáig.

Majd szaván fogja 6 még as édes npját, 
hogy kicsoda, micsoda 61 — ily formán füstöl
gőt! benne a méreg a hosszú utón. Nem lesz 
ő se csillés, se loggó, hanem megtanulja as. úri 
munkát, pénzt is gyurapll s ha visszavetődik 
ősegedébe, fölkap ő még a maga erejére . . .

•
Sűrűsödött a levegő, agyra nőtt a homály, 

mire a szabó legényt a béusi malmoknál partra 
tették. Idegen helyen lévén, hát csak vaktában 
válogatlan útnak Indult.

Az szerzé legnagyobb örömét, hogy a bé
csi nép őt anuyira csodálta. A szürke magyar 
ruha perese csak ugy feszült ti testén, mintha 
rá öntötték volna; a ráncról csizma és pörgő 
kalap is nagyon mutatós volt, — el is Hihetett 
nz a maskara n- taet viselettől I

Öreg este volt, tűire Matyi eszébe vette, 
hogy hát a szállással mire várjon?

Bierencie környezte Mátyást, mert épenség 
olyan rendőr vetődött eléje, ki értelmes ember 
lévén, törte valamlkép a magyar sitit, tehát Ma
tyit igy eligazíthatta, hogy a hálán hol keresse.

Nagy sárgára meszelt hál volt, a hová 
utasította. Mily emberséges emberek esek n bé
csi biztos utak I

Abba a nagy épületbe érve Matyit azonnal 
felvltték egy terembe (valami irodaféle lehetett.)

Igen, Int a kis ember erejéhez mér
ten vesz fel kölcsönt, ez nem fog megár
tani neki, lassan visszafizetheti s ujrie 
lábra állhat

Az vtilnn a helyes mód, hogy u kis
gazdának annyi kölcsönt nyújtsanak, :> 
mennyire neki okvetlen szüksége van. S 
Int olyan bank — nem szövetkezetlmiik 
— alakulna, amely kizárólag a ki-*  emberek 
hitelnyújtásával foglalkozna, akkor helyre 
lenne ütve a dolog, a kia emberek sok
kal jobban fognának boldogulni a uiai. 
nehéz életiben.

Teendőink a tarlószabaduláskor.
Nem írunk uj dolgot, csak iámé'éljük azt, 

ti mit e lapok hasiltjain mar -ly sokszor, de 
Iliiként a gyakorlati élet szénit uhui példája mu
latja, illeg imni elégszer h:iug«ulyoztunk.

Haz ukban mini Ismeretes, többnyire szá
razság uralkodik a hirlóssul'Mluláslor. épen ezért 
minden rendelkezésünkre álló csíkost és módot 
fel kell használnunk -irra. h >gy a tarló teljes 
kiszáradását megakndidyossuk. H ha kérd Ivalnkí, 
hogy mi legyen hát nm t ssiköz, mely czeka 
vezet, válaszul mást nem adhatunk, mint taná
csot a tarló minél koraibb fellövésére. Várni 
addig, inig a kereszteket lehordva, tarlónk tel
jesen felszabadul, hiba lenne; a kereslteket a 
lehető legszélesebb, kettős sorokba kell állítani: 
a a sorkiizftket hármáé bántó ekékkel b-exáiitani. 
Buhse felejtsük el, hogy » kaszát nyomon kö 
veBse nz eke, még pétiig ugy, hogy ki 7 — 8 
centiméternél mélyebb barázdát ne húszon Hogy 
miért? azt elmondjuk a követkeiökben: sietni 
kell a siántással azért, mert a felesabnduláe 
utáni rögtöni szántással megnkadályozsuk a föld 
gyors kissáradását, előmozdítjuk a gyomok kike
lését és luegneheitlvén as alsóbb rétegek, vil-

Ott aztán elkérték irományait, kézi miegymását, 
tőle magától pedig klfaggadtak minden tücsköt 
bogarat, ukárcsnk a törvény elölt szokás. Ezt 
Bécebe bizonyára rendtartás követeli.

Az irodáb'-l egyenesen a földszintre vetet
téit. Nehés vasajtát nyitott ki egy rendőr Matyi 
előtt s azzal kurtán rnrivall :

— Mnrsch hineitt!
Matyi persze ott állt tétován, megrökönyödve, 

mint a tetten ért czigány a siolgabiró elölt, de a 
rendőr többet se sióit, hanem lieloditotta ai uj- 
tón, sátán rázárta, mint baromfira n ketreciaj- 
tót.

Szorongva pillantott körül a legény a tágas 
teremben, n hol a padom ly vastag négyszögletű 
oszlopokon feküdt. Hát csak ugy (songotl benne 
akár a darázs a sok rongynál rongyabb einoer!

Teremtő Istenem I hová keveredhetett I . .
Azok meglátták, de ni se hederitottek, ki 

itt hentergett, ki amott siorongoü, némelyik pe
dig már horkolt Is, mint egy hajó kürtője — 
most talált Matyi igazi sialláHt t

De hát mit tegyen ? Ha ide hozták már 
valahogy csak megpróbálja a pihenést. Nem ke
leti sok biztatás, mert az eltérődön fiúnak biiony 
hamarosan beragadtak a szemei.

De micsoda álmai támadlak I
Eleiére törtek, rongyos elziliőti alakok, za

varták, kergették, fojtogatták Birkózott velük, 
mint egy sárkány, de simítok erősebbek voltak 
s leteperték. Majd egy erős kéz ugy megrázta, 
hogy rémséges álmából rögtön felriadt.

Bambán nélelt körül. Világos reggel volt. 
Hanem a tegnap esti társaság még teljes sióm
ban sürgőit forgott a teremben, csakhogy u reg
geli világosság még inkább megmagyarázta Ma- 
gyinknak, hogy ez a tanya nem palota

A sok fakó arczról siiute lóriit ni éhség,, 
a nyomorúság! Matyi valóságos nábob volt ezek
be! képest

— Czuvnkez 1 — kiált Matyin roltedn han
gon egy torsonbors iinkálu borvlrágos orrú ion
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tartalmának elpárolgását, könyehben eszközölhet
jük a későbbi szántásokul i». Ha a tarló bosszú 
ideit; vau kitéve n sséinek • a nap hevének, a 
talajok, különösen a kdtöttebbek, az eBÓxésnk 
beállta elAtt egyáltalán nem szánthatok. Hót nyolca 
czeDliniéternel mélyebben pedig üzért nem 
szabad dolgoznunk, mert akkor vessélyestetve 
knne ama szándék, mely a gyomok tökéletes 
kiírtai áfa irányul, ugyanis a tarlón igen sok 
gyommag hever, s ha nz idejekorán sekélyen a 
talajbi tordiitatik, már az eső után csírázás
nak indul s a fejlődő gyomok vagy egy boroná
val, vágj- a következő szántással tönkre tehetők, 
ellenben ha mélyen borítanánk alá, akkor a 
gyom csak tavasszal lat napvilágot a tavaszi 
vetés fejlődésével egyidejűleg.

A szántást nyomon kövesse a gyűrűs hen
ger, mert a sekélyen lefordított tarló nagyon 
üregessé teszi a földet s az ilyen üreges, lazu 
•ti később erősen ülepedő talajban a fejlődő nö
vények nem jól érzik magukat. A gyűrűs hen
ger Összenyomván a földet, fokozza annak viz- 
felszivó képességét 8 előmozdítja a gyomok 
gyorsabb kikelését.

He a tarló műtrágyával kapcsolatos zöld
trágyázás czéljából csillagfürttel, ősziborsóval 
őszihükkönjnyel vagy más zöldtrágya növény
nyel vetetnék be, úgy a szántás és hengorezés- 
Bal lépést tart a vetés is, molyét újból gyűrűs 
henger muukája követ.

A gödöllői tanulók bálja.
Műkedvelő előadással egybekötött láncz vi

galmat rendezett a „Gödöllői Tanuló Ifjúság" 
augusztus 3 ált ni erzsébet szállodában. mely 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg a legfényesabben 
Bikerűlt. Nagy Beámban jelentek meg rajta a 
szép néni képviselői, mint nz. alábbi névsor iga
tolja. Ott voltak :

Leányok: Alberty Erzsiké, Maria
ka, Kiinnuska, Aezél Gizella, Adler Margit
ka, Adler Aranka, Bereezky Justika Blutii- 
tnenfeld Gizella, Elvira, Dóbo.s Aniinaka, 
Dénes Jolánku, Eilinger Gizella; Fabó 
Malvin, Gavra Mariska, Erzsiké, Goldstein 
Szidi, Gotnbási Aranka. Germán Annuska, 
Heik Etelka, Gizuska és Erzsiké, Jánosi 
Margit, Konkoly Júlia, Kozma Nóra, l<o- 
loza Dóra, Körtnendy Lujza, Katzor Emma, 
Linké Berta, Lukács Emen.se, Mazanscz 
Janka, Meitner Elza, Obernyiic Rózsi ka és 
Lizka, Rosenberg Janka és Ilonka, Rédl 
Rózsiin, Pirkner Ella, Plecker Vitna, Só- 

váry Emmnska, Steiner Sárika, Szarnék 
Jolán, Szamok Lola, Szabó Mariska és 
Margitka, Székiénél' Mariska, Szabó Malvin, 
Szvoboda Margitka, Ilonka és Ninuska, 

gyos alak. Gémig Belliiden! Aló ntarsch ! kivinni 
a piszkos viz.

Felébredt Matyiba a csökönyös természet. 
Vigye a kinek kedve tartja ; ó bizony nem viszi.

Micsoda? — Olyan fergeteg keletkezett, 
akárcsak kánikulában. Czifrábbnál ezifrább szit
kokat vertek a fejéhez, a mit nem értett Matyi, 
de értette nz értelmét, meri olykor-olykor egy 
egy oldal bökéjsel is ilueztrállák.

Veite észre Matyi, hogy az éjjeli álma be
teljesedik.

— Ha nngv ur, fizess I más csinálni a te 
dolog —• fiSrmed rá az előbbi rekedt hang.

Matyi belátta, hogy jobb a rossz tréfát ele 
jén kerülni, benyúlt a lajbl zsebbe s oda vetett 
egy hatost a hetvenksdő jóniadárnak.

Minim csak torkát szegték volna a zajnak: 
a legnagyobb ellensége a legjobb barátja lett.

Félóra múlva kihajtottak őket az udvarra 
friss levegőre.

Itt tudta meg Matyi, hogy ő a toloczházba 
keveredett. Egy elzüllött magyar csavargó vilá
gosította föl őt e felöl, a ki biztosította is, hogy 
hamarosan haza kerül.

M ityl bizony most rémült meg leginkább: 
micsoda szégyen éri őt. hát meg az édes apját, 
hs tolonezköcsin viszik vissza a szülővárosába.

Félre Ilit szegény feje és keservesen sírt.
Ami vetődött ep egy rendőr tiszt, a ki 

megszórna és kivam'siiin tmlakilódsott baj*  felöl.
Ennek e|p maszolá boldogtalan állapotát, 

hogy mórt jött Becsbe s hogy miként került e 
beit re

A ren lónisztnek megesett a szive rajta, 
kézen fogra ót s fölvitte nz irodába, n hol újra 
kihallgatták, s azután egy kilsrendör kíséreté
ben a szabőmuukás közvetítő intézetbe került, 
n hol éppen kerestek is már valakit.

— firl-e a frakk munkához? — kérdő nz 
elhelyező

Értek -Jeleli a gyerek szepegve, pedig 
dehugy értett hozzá! . . Felt attól, hogyha ue-

Szluhin Naczuska. Tnkszner Jolán, Taksz- 
ner lrénko és Mariska, Turin Etelka, Vá- 
rady Sárika, Vágner Etelka, Veiber Olgastb.

Asszonyok: Alberty Pálné, 
GézAm'. özv. Béreczky Geróné, Blutntnen- , 
teld Gáspárnó, Dénes Jenőné, Ellinger 
Manóné, Fabő Sándorné, Gere károlyné, , 
Gavra Jilnosné, Hejk Istvánná, Ivanics Fe- 
rencztlé, Janiol Jakabné, Konkoly Sándor- 
né, Koznia Gáspárué, özv. Kolozs Lajosné, 
Lukács Gyttláné, Lukácsovíts Károlyné, 
Linkes Gyttláné, Ohcrnyik Gyuládé, Pirk
ner Ertiöné, Plecker Adolfné, Rosenfeld 
Gyuládé, Sasváry Auláidé, Sóváry Gézáné, 
Steiner Józsefné, Strausler Adolfné, Szabó 
Bitlázsné, Szvoboda Ignáczné. Szarnék Gyű- 
Ióné, Szabó Elekné. Takács Lajosné, 
Takszner Janosné, Veiber Arthurné stb.

Mimim maga a személytelen Ifjúság ten 
dezte volna ezt a mulatságot olyan aranyos kedv, 
rózsás hangulat uralKodotl rajta. Előbb gazdiig 
műsorral a lelkeket hódította meg u rendezőség, 
hogy azután Láncz közben velünk együtt ő is 
hódoljon n szépségű.-k, a kellemnek. Mindenki 
egy kedves emlékkel gasdagabbaii távozott ez 
eóélyröl, de sok magamfajta ifjú legény szegé
nyedett meg szívben, ntert bizony azt elvesz
tette, elrabolta valamelyik .csak egy kis lány 
van a világon.*  Jó magamnak is ilyen fajta nóta 
motoszkált eszemben :

Tisztelendő Atyám, heeyhs
Bgy kis lányka bun*t  gyónja
Sióul beasSddel magynrássa meg nobl,
Hogy hibáját, a rabolAsi
Jóvá eaak ngy teheti.
Ha nz elvett síiv helyebe, 
4z övót adja caeróbo.

Mintha szerződésre lépett volna a rende
zőség a» éggel, az ég sötét, komor, fekete fel
hős volt, mert valani iinyi ragyogó c.dlliigát | 
oda kölcsönözte e mulatságra, ott ragyogtak, 

, tündököltek Károlyi bátyánk termeiben.
A ntüsor első számit .Maliira előtt*  ez. 

monolog volt, melyet Diumnnt Mór adott elő 
ügyesen, elevenen.

Következett Liszt Ferencz .linpsodiá*  ja 
melynek zongorán eljátszásával Adler Margiikii 
siarzett it közönségnek Igaz gyönyörtlságet. Meg 
is ujráztattuk a remek játékot, a tigyelines ren
dezőség pedig szép virágcsokorral kedveskedett 
a kis művésznőnek.

Harmadik számit a műsornak Justus „Plire 
nolog*  czimü bohózata volt, melynek gondos 
rendezése Gere Józsefet dicséri, összlmngzó 
szép játékot élvezhettünk, melynek sikeréhez 
minden szereplő egyformán hozzájárult. Szvoboda 
Ilonka olyan kedvesen h tsrinészetesen játszotta 
Delor inarqnise szerepét, hogy lm rajtam állt 
volna, rögtön kineveztem volna igazi marquis- 

met. mond, a rendőr rögtön visszaviszi s toloncz- 
házba, a honnan minden áron szabadulni akart.

Volt már finom műhely a hol Matyi a 
tinóm munkát begyakorolhassa. De bizony Mztyi 
ott mégsem melegedhetett, mert hainarosnn ki
ismerték járatlanságát s a mester azzal eresz
tette útnak, begy még inasnak sem használhatja.

Czéltalamd bol.vgott ismét kési csomagjával 
az utczán. E közben az idő rá esteledett, de 
szállás felől nem mert tudakolódz.ni, tartván 
attól hogy úgy jár, mint tegnap este.

A mint töpreng magéban, hogy mitévő le
gyen, osak megszólítja ám egy magyar viseletű 
úri ember.

— Kedves uram öcséin! Ügy-e magit 
magyar ?

— Az én, feleli Mátyás örömmel.
— Nem mondattá meg, hogy merre van 

Itt n Posie szálloda.
— Nem én uram bátyáin, mert magam is 

Ismeret len vágjuk itten.
— Hát. hová megy ?
— Azt volna jó tudni l — feleli Mátyás 

keserűen. — de se hajlékom, se pénzein,
— Ejnye, ejnye I biz öcséinnriun ez öreg 

hiba. H it hogy vetődött erre ?
M i'.vi nagyjábóljelinsselie.
- Ugy-ugy öcsémurmn bajos az élet ide

genben. de a magyarnak leghajosabb. Üjse kő! 
csak jobbra fordul a sora! A mig Bécset Járom 
legyen az én vendégein.

Három n ipr.i való dolga volt Becsben uz 
Eszt-rh izy grófok tisstnriójanak. Azon idő alatt 
Matyinek jó sorit volt, mert nz őrig ur etette, 
itatta s vi'te magávál mindenüvé: búcsúzóul 
még két pengőt is nyomott a markába, hanem 
hogy eltávozott megesett csak olybá vállt, mint 
a kirekesztett lélek

Ej I gondolta magában majd lesz as még 
miiskép Is /. ..

Valami térre jutott dél tájban. Vett sztt- 

nénak. De nem hbIIí messze az alma a fájától. 
Hu Dslor maiquisn*  asszonyságot dicséret illeti*  
méltán résst kér abból Muri leánya la, kit Bavo- 
boda Ninuska személyesített. No de könnyebb 
is szép, fiatal, szerelmes lányka szerepét Játszani, 
mint felesége lenni „Phretiolog*  untak, ki tnég 
Bordou bárónőt. (Szabó Mariska), Georgina (Al
bert# Erzsiké), Piiulin (Szabó Margitka) grófnő
ket, Cecilt (Hejk Etelka) is bolondá tartja, pedig 
kedves társalgásuk, szép játékuk meggvózhetto 
volna könnyen az ellenkezőről. Mudeleine, a 
nevelőim (Szvoboda Margitka) is kitűnő volt. 
Szabó Balázs, ki a cziinszserepet jáiszotta, ka
tonásan kivágta a rezet s nem mondhatok róla 
nagyobb dicséretet, mintha idézem azon szava
kat. melyekkel valaki gratulált édes apjának. 
„Rektor ur, színésznek adja a Hát./ Az latsa i, 
annak teremtette I . Bizony-bizony sokan tapos
nak olyanok minden est" a világot jelentő desz
kákon, kik tanulhatnának s fiatal műkedvelőtől. 
Adler Oszkár kiizismeretes s kózkedveltBégü 
hassa isávnl remekül adta n consul szerepét. A 
ttibbi szereplők is, Szabó Pistii, Neubaer Hugó, 
Kallina lt,rnó. Alberty Dénes, Sztoboda Ödön’ 
mind kitünően játszottak, mi id derekasan hoz
zájárultuk a siker öregbítéséhez.

A műsor negyedik pontja Winiavsky is
mert szépségű legendája volt, melyet Meitner 
Ai'thur adott elő hegedüli, Meitner Elza zongora 
kísérete mellett, mind ketten remek teknikával.

Ötödik pontln a műsornak „Maturn után*  
czimü monolog volt melyet Szvoboda Ödön 
adott elő. Tisztit, csengő orgnlnumn szépen 
érvénye-ült s ge-tina is — ívni pe.lig gyak
ran szokta megbénítani n műkedvelő sisvnllás 
sikerét, — kifogástalíth volt.

A mulatsága .Fehér Kereszt*  egylet javára 
rendeztetett s tiszta jflvodel.ne 45 korona volt. 
Ha még luegenilitein. hogy az első négyest 120 
pár tánezelta, s hogy a mti'atság reggel 6 óráig 
tartott, — azt hiszem, elég híven be-zónioltam 
az est sikeréről.

Nagy György.

Felilifizetések: F.tbó Sándorné 4 kor.
Gariín Dániel 3 kor. 8(1 fillér. Rózán Isl- 
vAn 3 kor. Kent Oszkár 2 kor. Htlttl Pál 
2. kot" Bliunnienllinl Manó 1 kor. 60 fill. 
Lukacsevics Károly 1 kor, 20 fill. Adler 
Károly 1 kor 20 fill. Orbtiy Dénes 1 kor. 
Tiirnovszkv József 80 fill. Aezél Károlyné 
50 lill. Pirkner Imre 40 fill. Schéber Jó
zsef 40 fill. Gttrö Jenő 20 fi). Wlrnhnrdt 
Béla 20 fillért. A szives fel 01 fizetések ért 
s a közreműködőknek szives készségü
kért ez utón mond köszönetét a rende
zőség.

lónnát. kenyeret s egy félreeső lóczán jóizü fula- 
tozásb.i kapott.

Szerény ebédjét még be sem fejezhette, 
midőn egy ozilinderes ur vetődik eléje és csodák 
csodája magyarul szólítja, barátságos beszédbe 
elegyedik vele és részvéttel tudakozódik a sorsa 
után.

No, — azt mondja, — csuk Bzedeltfds- 
kiidjön fel, én ismerek egy jótékony társulatot 
a hol n vándorló szegény mesteremberek tiz 
forint segélyben részesülnek, vagy ha sserit 
ejthetik még munkái is szereznek neki-

Hogy áld óta Matyi a jó Islont, Imgy hálál
kodott magában, ki ezt a de»ék Jórnvaló urat 
eléje rendelte ! Örömmel sietett a jó ember után, 
ki néhány utczán keresztül vezetve Matyit, egy 
három emeletes gyönyörű épületbe lért vele.

A kapu alatt azian megáltak, végig nézte 
a czimjegyzéket s elővette névjegyét, melyre 
néhány sort irt.

— Fogja ,-zt s menjen fel vele a III, eme
let 12. szám alá. Olt mutassa be magát az tro
lin főnöknek majd utasítást ml, hogy a pénzt 
felvehesse A kézi lásltál pedig csak állítsa ide 
a szögiéibe; majd én vigyázok rá mig lejön. Ds 
siessen ám I

Matyi ttom is ment, hanem repült a har
madik emeletre Zörgőtt vagy jöt peresig mig 
ajtót nyitottak neki.

Hunéin n társulatot híz ott hiába keresi*-  
A névjegyen álló nevet sem ismerte senki- ösz- 
szebolyogtn az égés.; emeletet, sehol senki sem 
tudott felvil igositást nyújtani.

Csalódottan iparkmlotl le Matyi ns emelet
ről Mekkora volt azonban meglepétése, midőn 
n jó urnák csak hült helyéi találtai . . .

Biz az (elvitte a táskát iroinányostől, min
denestől.

Jaj szegény Matyi még a fejét is elvesz
tene. — Mit csinálj in, mi tévő legyen ó inast ? 
Arról nz úrról persze senkinek fogalmit s«m volt.

A házmester sajnálva a létó futó gyereket.

Emen.se


1901 augusztus 11. ASZÓD ÉS VIDÉKÉ 3

Hírek.
Személyi hír. Kapcsy Vilmos főszolgabí

ró a Hl- oszt Viták'romi rend lovagja, f. hó 4-4ii 
kezdte meg szabadságát. Távolléte alatt Orbey 
Dénes 11. szolgabiró fogja helyettesíteni.

Áthelyezés. Zillinger Kálmán gazdasági 
segéd tiszt Jelen állásában FogaraBra helyeztetett 
át. A szimpatikus derék gazdatiszt távozását 
őszintén sajnálja társadalmunk.

Esküdtszékl tárgyalások. A pestvidéki 
törvényszéknél alaposan megszaporodott aa es
küdt bírósági ügyek száma. Ezért Rónay Kamii 
ítélőtáblái bíró, a pestvidéki esküdt Sbiróság 
tánács-elnöke már a jövő szeptember hónapra 
ki is tűzött egynéhány esküdt bírósági ügyet 
tárgyalásra. Szeptember 9 én tárgyalják Kovács 
Sala, Kovács Hermln és Kovács Rozi rablás! 
bűnügyét. Szeptember 11-én Lucsánszky Gusz
táv szándékos emberölés kísérletének bűnügyét 
■ szeptember 13-án Varga Sándor és Hasail 
Jóssef szándékos emberölés bűnügyét.

Közgyűlés. A gödöllői képviselő testület 
f. évi augusztus 16 An ti városháza tanácstermé
ben közgyűlést tart. A közgyűlés legfontosabb 
tárgya a főszolgnbirói leirat újabb 3 bíró jelölt 
kandidálna végeit leendő javaslatba hozatala.

Gödöllői portás. A Király Török János 
gödöllői portásnak nyug doniba való vonulása 
alkalmával sok évi liü szolgálatai elismeréséül az 
ezüst érdem' eresztől adományozni,

Beküldetett. Erzsébet királynénk szalz- 
hurgi szobráli 'Z Gödöllő közönsége által küldött 
koszorúra eddig 43 k o'ónti folyt be. Minthogy 
a koszorú költsége 74 korona még 8/ korona 
hiányzik fedezetül A gyűjtés tehát tovább foly- 
taitntik s amint a hiányzó összeg együtt lesz, 
fog megjelenni a részletes számadás.

Ingyen kenyér. F. hó 8-án kedves és i 
ssepen sikerült mulatságot rendezett Gödöllőn a I 
Károlyi szálloda összes termeiben egy előkelő I 
mint a beavatott.k mondják: szabad kóntives i 
társaság a bu lupemi „ingyen kenyér" Javára, j 
Belépti dij nem volt s mégis önkényles udako- i 
zás utján 7U0 korona folyt be a jótékony czél- 
ra. A mulatság első része : a művész e s- | 
t é I y este 9 órakor kezdődött. Ekkorra már 
zsúfolásig nn g t< It a nagy terein közönséggel. | 
A gondosan össze állított műsor mindeti egyes 1 
szánni remekül sikeiüll. Többet meg is kellett I 
ismételni vagy toldani az előadó művészeknek I 
kiizkivmiiitrs. 1 Liszt: XII. Rapszódia. Zongorán 
elömlts : Szerdahelyi Jogsa úrnő. 2. Operett-egy
veleg: Eiioklé : Sarkadi Adél k. a. 3. Vörösmarty: | 
Szép Ilonka. Előadta: Bokros Margit k a. 4 , 
W< bér : Bűvös vadász. Énekelte : Dr. Himler | 
Izsóim úrnő. 5. Monolog : elmúlta: Zilahy Gyula 
ur. 6, Hubay : Madárd d a „kremonai hegedlls’- 
ból. Énekelte: Leopold Frnncziskn úrnő. 7. Győ
ző Lajos : ingyen kenyér. Szavalta: Faragó 
Ödön ur. Azután kedélyes társas vacsora, majd 
tánca következett, melyben 200 párnál több vett 
részt. A mulatság virradtig tartott.

megmagyarázta Matyinek nagylelkűen, hogy most 
pusztuljon ám Becsből, mert ha igazolás nél
kül rendőr kézbe kerül, haza tolonczolják, annyi 
bizonyos I

Ész nélkül rohant a hajó állomást a. Fél 
óra múlva indult a pesti hajó, váltott hát rája 
Jegyet, de csak Pozsonyig szólót, mert a mara
dék pénzből többre nem futotta.

Pozsonyig egyre azon tanakodott, hogy 
mikép, mehetne ő most legalibb Restig.

És Íme Pozsonyban a véletlen szerencse 
mintha csak összejátszott volna aa ö szorultsá
gával. Ujonuzukat transzporai tak Budapestre, 
valami hiirminozat, a kiket a melléjük rendelt 
altiszt feloktntott. hogy a pesti kiszalásnál csak 
est mondják: „Transzport".

Nem kellett több szó Matyinek. Szépen 
meghúzta magát, majd pedig szóba állt az újonca 
fiukkal s így bizony elért Budapestig n nélkül, 
hogy valaki a jegyét ellenőrizte volna.

Hanem a kiszálásnál megint csak hiba 
akadt.

Valamelyik regruta oda szól a pajtásának.
— Nézd koma, hisz es a legény nem hoz- j 

zánk tartozik, mégis aszongyu, hegy .Transzport".
Persze a Jegyszedő is nosza lekapja harmad 

magával Matyit a tis körméről I
A csalás kisült s Matyi fizetni nem bírván 

mégis csak a rendőrségre került s akárhogy hu 
Z 'dozot' a tulonczkoesitól, csak azon vitték haza 
szegény fejét.

Majd a föld alá sülyedt szégyenében, még 
as utcaim sem mert mutatkozni. Hanem ez uz 
egy dolog aitán hasznára vált Benőtt a feje 
lágya s belátta, hogy .legjobb otthon, meg hogy 
a szorgalom a szegény ember édes falatja*.

Hozzá is fogott jó akarattal esek után a 
a munkához s ha frakkot még ma se tud is bár 
készíteni, de ezért esek becsületes és tisztes
légei magyar szabó vált belőle.

Éjjeli osendölet Gödöllőn. Utóbbi idő- 
'••n többször forduli elő nz eset hogy a késő 
éjjeli örökben a mulatságokból hazatérő kompá
niák a helyett, hogy békésen h iza mennének, 
éktelen lármát csapunk Gödöllő fő utczáin es 
terein, bekopogtatnak némelyek ablakán, trágár 
nótikat énekelnek, szóval egész revolucziót esi 
nálnak és féktelen lármájukkal zavarjak n pol 
gatság éjjeli nyugalmát. Legkülönösebb a dolog
ban az. hogy n skadulumok rendezői leginkább 
az inteligens, u. n. ,uri osztály, soraiból kerül
nek ki. Rendőrhatóságunk meg tétlenül nézi 
mindest, ami pedig eleg szomorú dolog Felhív
juk rá aa illetékes körök s különösen a szolga
bíróság figyelmét.

Párbajok. H e i n c z Iván gödöllői kir. 
koronaurmlalnil gazdasági segéd tiszt es K e- 
1 e n lf y Béla és K e 1 e n ff y Károly 
bpesti lakosak közölt kardpárbaj volt Budapesten 
az Arlov-félu vívóteremben. ■— Az egyik párbaj 
mull hó 30 én. a másik f. bő 3 áll vivatott. Mind 
két pérhal Heliioa Ivánra dőlt el szerencsésen, 
ki sértetlen maradt. Ellenfelei íb csak könnyeb
ben sebesültek meg.

Elgázolt gyermek. Domonyi levelezőnk 
írja : lkladou nagy szerencsétlenség történt. 
Gróf Ráday Gedeon igás kocsisa búzát hordván 
a szérűbe, vigyázatlansága folytán Laukó István 
1 éves fiat nz utozan játszás közben kocsijával 
elgázolta. A kis fiúcskának a léjén ment keresz
tül a terhes kocsi kereke úgy, hogy a szegény 
gyermek azonnal szörnyet halt.

Az aszódi indóház építkezése. A in. 
á. v. aszódi állomásán nz indóház átalakítási 
munkálatai — melyeket Ring József kitűnő 
hatvani műépítész eszközölt be vannak fejezve. 
A hivatalos átvétel aug. 18-án fog megtörténni 
s így kilátás van rá, hogy nz aszódi vasúti ni 
lomason a már annyira szükséges vasúti ven
déglő is még a nyár folyamában meg fog 
nyílni.

Alvó éjjeli örök. A péczeli éjjeli örök 
jeles urak lehetnek. Meg vegyünk szokva ugya
nis, hogy az éjjeli örök a helyett h gy a község 
utczait járják, le feküsznek valamelyik púdra, 
vagy félre eső zugába az utczáii'k. — aludni. 
8 ki venné ezt rossz néven tőlük, hisz legalább 
hz ulczán vannak Péczeli kollégáik azonban 
túl tesznek rajtuk ók egész nyugodtan haza 
mennek s lefeküsznek annak rendje és mmlja 
ezerint az ágyba s ott elalusznak egész lelki 
nyugalommal reggelig. A hivatalt pedig ű-se kő. 
F. hó 4 és 5 én azonban a csendőr őrs rajta 
csípte őket ezen n turpisságon s közülük K>’- 
menczei Jánost Hatvani Istvánt és Podrazsánszky 
Mihályt feljelentette. Szigorú büntetést étdemel- 
liek ! I

Vakmerő i rablótámadás Gödöllőn. 
Hipszky Ferencz hatvani földmives dinnyét vitt 
be eladni Budapestre. F. hó 6 áll éjjel eladván 
portékáját, 14 éves leány testvérével haznlelé 
ment. Menet közben n gödöllői határban fi rab
ló tört reájuk az erdő sűrűjéből és megragadván 
a meglepett legényt, annakjkelteléből kiragadták 
180 koronát tartalmazó penzes zacskóját és az
zal eltűntek. A sötétben a rablók nem voltak 
felismerhetők. A nyomozás folyik.

A Vasárnapi újság. S i 1 á g y i Dezső 
emlékének szentelte a .Vasár napi Új
ság szerkesztősége e szép és előkelő folyó 
irat e heti számát. Több szeretettel és finom 
szellemmel megírt és számos arczképptd diszi- 
tett. csikkben méltatja az elhuuyt államférfiu 
nemes pályáját.. Becsessé teszi e számot móg 
Erdélyi Zoltán hangulatos költeménye és 
S z o k o I a y Kornél közleménye, amely n bős 
nyák földet mutaja be képben és hasban. To
vábbá Szívós Béla remek fővárosi rajza.

Irodalmi esemény van készülőben. Arról 
van ugyanis szó. hogy nemzeti írod lmunk iisz- 
■zes elhunyt nagyjainak munkai egyöntetű, di 
szes kiadásban kerüljenek a magyar nemzet 
kezeibe ; egyöntetűen, díszes és öles n, 55 csi
nosan kötött, könnyen kezelhető kötetben. Bnhis- 
sától és Zrínyitől Arany Jánosig mindéin magá
ba foglal ez a kiadás, a mi' költői irodalmunk 
maradandó becsül fölmutathat. De nemcsak köl
tőink munkáit: Széohenyi Istvin, Deák Ferencz. 
Kossuth Lajos, Kemény Zsiymond munkaiunk 
legjavát is. A .Magyar Remekírók" tehát nagy 
költőink és íróink olyan kiadásit lesz a milyenre 
évtizedek óta vár a magyar nemzet es iirrn vtt 
ló, h"gy olvassák, mert, elhagyja azt, a ml 
másod- vagy harmadrangú, avagy a mi csupán 
a tudós kutatót érdekli. A régibb írók müveit 
irodalmi értékeikhez és Irodnlmitörténeti jelen 
tóségükhez mért megvalósításban, »z újkori írók 
(nevezetesen Arany, Vörösmnr’y, Petőfi, Tompa. 
Gnriiy. Bajza. Czuczor. Vajda. Arany László, 
Szigligeti. Madách, Revioaky. Csiky) müveit, le
hetőleg teljességükben, mindenesetre fomüveik 
kel fogja felölelni. A Franklin Társulat, mint e 
korszakos irodalmi vállalat kiadója, ezzel a vál-
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lalatávnl n így meglepetést szerez a nénijeinek. 
Évek ót- készül rá; egymás után szerezte meg 
tette kiviiel'-ltez Jeles íróink itiunkaiinik kimtől 
jog.it, s most, hogy Arany János müvei i- tulaj
donin a lettek, siet altnak megvalósításával s 
55 i.-kintélyes szép kötetben egyesíti nemzetünk 
szellemi munkássága legjavának summáját, azzal 
a nagy gondossággal, melyet :tz ilyen tekinté
lyes vállaltit megkövetel. Ezért nz egves Írók 
munkáit leghivntottabjaink. rendezik snjm alá » 
látják el életrajzai. Elükön Gyulai Pál, Beöthy 
Zs-'lt, Berzeviczy Albert, Kossuth Fe.eiicz, Eöt
vös Károly Rákosi Jenő. Leviiy József, V.idnuy 
Károlt stb. A kiadó Fiankllii Tarauint e nagy 
vállalat részletes programmját ősszel fogja közé 
tenni és ugyanakkor a kitolást megindítani: Kö
telességének tartja azohati már most. a kö
zönség saját érdekelten, — a figyelmet e kor 
szakos vállalatra felhívni, hogy magiétoszlásuk 
ellen megóvja. A hírlapokban ugvttnis nolniny 
nap Óta .Kepes remekírók Könyvtara" ezim alatt 
egy vállalat hirdetlotik, melynek czitne félreér
tésekre adhat alkalmin Ily félreértések vagy 
megtévesztések kikerülése végett hangsúly ózni1 
szükséges, hogy a magyar remekírók gyűjtemé
nye kizárólag es csakis a Fr ■nklin-Tarsulat ki- 
adasahan jelenhetik nteg, mivel ez a társulat 
ez idő szériát a nagy magyar Írók kiadási Joga
inak kizárólagos tulajdonosa.

A statisztikai adatgyűjtések magya
rázata Dr. Kutnpis Jan -snak ha-znos vállalatá
ban, ti Köziga galasi Könyvtárban, a Ili. évfo
lyam 4 és 5. kötete gymiaii1 egy alapos munka
lat Jelent meg most ti statisztikai adatgyűjtések
ről. A munka ezime : A in. kir. központi statisz
tikai hivatni adatgyűjtéseinek magyarázata. Irta 
dr. Budiiy László. A szerző a ki maga is a köz
ponti statisztikai hivatalban működik, elméleti 
és történeti bevezetések utalt kommentálja a 
slaiisztikni törvényt, s aztán sorra ismerteti 
azokat a hivatalos statisztikai adatgyűjtéseket, 
n melyeket statisztikai hivatalunk művel, kime
rítő részleteséggel tárgyúivá az adatszolgnlutok- 
nak minden teendőjét, útmutatást nyújt a sta
tisztikai kérdőívek kitöltéséhez, s bemutatja az 
adatgyűjtések főbb eredményeit is. Ez a könyv 
hasznos, útbaigazítóin minden hatóságunk, tár
sulatnak, s magános embernek, a kiknek a sin 
tisztikai adatszolgáltatás körül valami dolguk 
vn Buday könyve kiterjeszkedik ezeknek az 
adiitszolgiilatoknak minden tennivalójára a kellő 
Útmutatást ad arra, hogy a szigorú adntszolgálatá 
si kötelezettségnek hogyan felelhessenek meg 
n legjobbat. A terjedelmes kötet ara 2’40 Kor. 
Kapható a .Közigazgatási Könyvtár" Kiadóhiva
talában, az országos Központi Köziégi Nyomda 
Részvénytársaságnál (Budapest, VI., Váczi-körut 
61. sz.i és minden hazai könyvkereskedésben.

Iparos Ifjúság bálja Az aszódi iparos 
ifjúság f. é. nug. 11 én zártkörű nyári táncs- 
mulatsácot rendez nz aszódi polgári kör Javára. 
Beléptidij 1 korona,

Lépfene Aszódon. Aszódon és vidékén 
a lépfene erősen fellépett. A múlt héten is 
több megbetegedés történt és 5 marha hullott el. 
A község sár alá vetetett. A vasúti rakodás a 
in. á. v. aszódi állomásán 40 napig szünetel.

1900. V. 6O7|6 Ritámhoz. 1901. vgrh. 543 szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi. Irigy a gödöllői kir. Járás
bíróságnál 1900 évi V. 607 1 számú végzésével 
dr. Gráber Károly bpesti ügyvéd által képviselt 
önsegélyző takarék és hitel szövetkezet végre
hajtató részére Papp István végrehajtást szen
vedett ellen fiOO kor. követelés és jár erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytan végre
hajtást szenvedettnél lefoglalt 620 kor. becsült 
Ingóságokra a gödöllői kir. Járásbiróság fenti 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak az egyesült budapesti takarékpénztár 680 
kor s Jár. felUlfoglaltatók követelése érdjéig is 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedett lakásán Gödöllőn 
leendő megtartására határidőül 1801. évi 
augusztus hó 14 napján délután 3 órájára 
tűzetik ki. mikor a birőilag lefoglalt bútor- 
neműek s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
iilul is e| fogunk adatni.

Felhivatnak mindtsok, a kik az elárvere- 
aendő ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőző kielégittetéshea tartanak jogot, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alolirt kiküldöttnek vagv Írásban 
beadni, avagy pedig szóval bejei itteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek • 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
számlttatik.

Kelt Gödöllőn 1901 évi jtilius hó 17 napján.
(P. H) Trsztyánsaky Kálmán s k 

kir. bír. végreliajtó.



ASZÓD ES VIBÉKK 1901. HOgUSZtUS 11.

!!Olvasd, magyar!!
MKB-papirt, levélpapírt vegyetek I 
Ha ránéztek, feldobog a szivetek.

Magyar fiuk, magyar lányok, tudjátok, 
Hogy én nektak magyar papírt kínálok.

unagyar földön, magyar kezek csinálják, 
Magyar földön magyar népnek kínálják

Nem hagyhat ez magyar szívet hidegen,
Ugy is nálunk annyi minden idegen.

tllföld helyett a hazában maradjunk, 
A magyar pénzt idegennek ne adjuk I

Hadd tudja meg ebből is a nagy világ. 
Hogy a magyar előre tör, s tenni vágy.

e
MKE-papirt adjatok a kezembe I
Éd"8 anyám, neked irok én erre,

Van e ennél szebb papír n világon?
Orosz K., nekem csupán EMKÉ-t kínáljon I

Kapható háromféle nagyságban, igen ele

gáns dobozban 50 drb. Elnke papír 

50 drb. iCrnke boríték dobozonként

krtól I l'i-i i gg

Grosz. K. aszódj könyv- és papir- 
kereskedésében.

Mindennemű rzzj-x.- és Iróazerek 
kizáróing magyar gyártmányúak igen 

olcsó árban kaphatók Ké
pen h-velezölapok nagy válasz

tékban Ü ki-tól fel.johl*.

Eftín OsMr l, Lipút W

Epitö anyagok:
■éli, gipsz, portlandi és román Be
viszi I, fali tégla, tető fedlemez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
ssórős sövény sodronyok,

kehlhnlml- 
keramlt I 

metlahi és 
cement lapok.

Tűzálló ehamotte téglák, cha 
mette agyag és ohamotto liszt.

Mint klllönlege&ségek: 
eppelnl portland cement, agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindeukor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Betonlrozásokat, kövezéseket, va 
lant int granlt-terazzó múnkákat jutá 
nyos ár mellett elvállulok. Költségvetés 

s»-m ingyen.

SDktu ©ealkéu*
Budapesten, V., Llp t körút 8-

Megraiideléseket a gödöllői nyaralóm
ban (Oiiella uteza 68.) is szívesen átveszek, 
h* a szakinábu vágó felvilágosításokkal Is 
béazsóggel szolgálok.

Budapesten polgári iskola és alsóbb gym- 
názium közelében egy úri család elfogad 
2—3 leány vagy fiú gyermekei teljes ellá
tásra, Anyai gondozás és kitűnő bánásmód, 
az illetők ott helyben kívánatra zongora 
tanításban is részesülhetnek; czim a kiadó 

hivatalban. »-s.

LESSIVE PHENIX I 
A világ legoaélwerübb 
As legkedveltebb mosó*  

euköie u valódi 

,,Lessive Phenix" mosópor, 
a mely a legtöbb kórház

ban, göinioiodák bán 
kvlntorbiéu, nyilvános inié- 
aetek és előkelő háztartá
sokban nagy alőaseretettel 

hasináltatlk
Egy próba a valódi 

„LESSIVE PHENiX” 
mosóporral 

meggyösődtet a rendkívüli 
előnyökről, péni , idő- és 

■leinélyxol megtakarítása 
és a tuba rendkívüli tiszta

ságáról.

LESSIVE PHENIX
A valódi „Leülve Phenix mosópor hazai gyártmány, 
teljes clorineutes, jótállás mellett, ártalmatlan a fe
hérneműre és csakis oly csomagokban valódi, a 

melyek egyedüli tulajdonosa J. P I K O T 
PÁBIS. aláírással vannak ellátva. EW" 8«ám ilan 
elismerő levél "90 Kapható rnindon fűexerkeres- 
kedésben és drogériában használati utasítással együtt 

Igazgatóság : Budapest, Károly-Körut 19.

I*
11
11
>1
IIII Temetések 100 koronától 1000 koronáig. - Megrendelések vidékre is 11
1 l olcsó áron elfogadtatunk. I (
? L. . .... .................................. OyíwzJp'entéRek egy óra alatt »zál)itt»tn»k. 11

! k uhaókkér* il^%h,,"re“ 4l* bútorok II
» 1 kaphatok a legolcsóbb szabott arakon Aszódon, Kurás Pál épület- éa n>fibHter-Mi- I 1

!M 1CGHI V<'>.

A ..Gödöllöl polgári kör*'  t. é. augusztus 11-én d. u. 4 órakor

Sr Gödöllőn, a kis erdőben
saját alapja javára

Nagy Népünnepélyt
rendez melyre a t. közönség ezennel tisztelettel meghivatik.

Confetti I Világposta 1 Szerpentin I

Póana mászás I Zsákba futás!

Kiépnég verseny ’

Belépti díj: I korona. "M|
A mulatság kedvezőtlen idő esetén Gödöllőn, az „Arany

sas- szálloda összeB termeiben tartatik meg.

KURAS PÁL temetkezési vállalata 
aszódom.

ElvAllul mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart miiidenfőle koporHÓIdníl fircz 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák- 
<11-z.e*  iryrtHzkoeni.

tál óinál.I 1

Nyomatéit az aszódi kir jávité-intézet könyvnyomdájában

ttaoue
kerestetik Gödöllőn, forgalmas helyen. 
jLi' IBOUO koronáig. Ajánlatok 
a kiadó hivatalba küldendők „Egyetemi 
tanár- czinire.

I‘ V K < >-<D O A c
különlegességet

csász. é« kir. udvim HXallitók 
fiumei c o g n a c g y á r A b ó I 

ajánl: HAUER LAJOS gyógyszertára
„Az Angyalhoz- Hatvan. 5-10

PFAU és TAKSA
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