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Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap
Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési árak:
Kgósa ívre . 12 kor. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . 6 , Egyes szán ara 30 Hl.

Bénueutetleu leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Kereskedőink mint választók.
(L.) Keveset mondunk, de Magyaror

szágon a választók 20 — 30 százaléka ti 
kereskedői osztályból keríti ki. Es kép
viselőink hány százaléka? 0'00000 szá
zaléka. ügy-e szép arány?

A fővárosról nem szólunk, Intézzék 
el ők maguk ti saját ügyüket, de it.i van
nak a nagy vidéki városok : N.-Variul, 
Ariul, Miskolci, Bras-ó, Pozsony, Temes
vár stb. Egész éven át egyébről sem 
lamentálnak, csak arról, hogy náluk 
mennvire háttérbe szorul a kereskedelem 
és ipar; mennyire terjeszkedik az agráiiz
mus a kél elöbl’i hátrányára. Gyűléseket 
tartunk, beszédeket mondunk, ezikkekot 
iiunz és vili.-.színük, már t. i. földbirtoko
sokat. I'őszolgiibirukat, meg itl-ott cg/ 
ügy védet.

Hát csoda-e ilyenkor, ha a kereske
delem es ipar hattélbe szorul, ha képvi
selőink a here-1 edői o-ztályt csak választó 
imlo:: utállak tekintik. Kent bedobni egy 
porczió mézesmázos Ígéretet, a logian- 
tiul ui'gl.:r :u e.s alul kihull egy ötéves 
mandátum.

Ez a magyar kereskedelmi politika.
Síi ni, sírni és sírni; választáskor 

pedig uh gvli érdekék hordozójává szegődni. 
Hit-zen annyit a ktsgyerek is tud. hogy 
minden jószágot a gazdája védi legjobban. 
Minek hat a kereskedőnek idegen szószó
ló? Nem mer sajál osztályából kép'iselot 
választani? Egész bátran leheti. Vidéki 
kereskedőink inteiligencziája sokkal na-

Utazás a sárgaláz hazájába*)
Erődeti tárczn —

Irta : szilasi Pázmány Jenő.
Az 1889. évi január hó, első napjában 

magyar Adrintársásag /' ‘ ‘ ...............
se körülbelül 500 tonna, 
liszt. . 1000 ionná búza-, 500 Ionná lülgyt 
<ló donga . s 400 szák burgonyából, olló 
monnyal indulást;. 
tó Stefánia rakpartja mellett, s miután a 
séges rakomány levelek és hajóokmányok mm 
a parancsnok kezei közt veltnk, este 8 óra táj
ban kiadtak az indilhisra a parancsot.

A ki nem volt induló-félben levő tengeri 
gőzösön, nehezen képzelheti azt a zajt, mit a 
kötelek eloldozása s behozása, a fedélzeten ide- 
oda futkosó tengerészek lálnlobogásti. h parancs
nok. s a Imjóii.'Ztek vezényszavai, a sipjelzesck, 
a lanezok esörömbölése. a göz-hengerdaru n\t- 
korgás i, a szelepeken kifóiln'o gőz a u'‘p za<a- 
kn tolása s a c-eivar mindjobban eró-dmdő mun
kája okoznak! E zűrzavaros zaj közepette, imh• 
hoz meg a partmi álló rokonok, jóbarmok, hna- 
valnlos szeméiyiség“k bueutsz va’, újabb tm g 
hagyásai is hozzájárulnak, indul meg >’ hajó .1 
kikötő közepén fekvő horgonya fele. Mar köz
vetlen a horgony felettt áll a gőzös s n uoz- 
kengertlaru lassúbb, erőltetett munkáin |e z>, 
hogy a horgony a tálaitól már-már felszakadni 
ke>ziil. mi lm megtörtént, a horgony felvonnál 
után I issankiiit. elnémít' a z ij. csak a vezeti) o 
kapitány kimért. harsány Imngon osztogatott pa- 
rancssz ival "üik meg n -ha ii -ha a gép egslmn- 
gu moraja állni nem igen zavart csendet.

Elhangzik az 11‘olsó sipjelz-’s is ; a lenge- 
részek elmerengve i.ámulimk a parton lmgj°

1 ti
„ Muilekovirs" nevű gózó- 
........ hordókba esőm;.-olt 

búza-. 500 Ionná tölgyfa hor- 
-- ) rako

mánnyal indulásra k«szen állott a fiumei kikö-
• • szűk-
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kikötő közepén fekvő horgonya fele. Mm
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•n(>i|.nak% itüáglA'olt. kltttnö nninkntárja 
Ion UpiiKzlalnhilt írni bo e nagyórdoktt BninkAJiibaa 
pank rászóró, molyro 0 helyen I" felhívjuk
xOlse,-Iliik flgy.lmót.

A szerkesztésért a szerkeszti távollétében ideig
lenesen felelés: Nagy György.

I

gyobb, műveltségi nívójuk sokkal magasaik, 
mintsem hogy attól kellene tartani, hogy 
nem tud magáért helyt ftllani. Ez a mos
tani választás csak szokás, megrögzött 
rossz szokás folyománya.

Nálunk a képviselőség még mindig 
nagyúri mulatság, nem komoly munka. 
Lám Németország már évtizedekkel más
ként gondolkozott e tekipletben. Ott, hol 
merknntilizmus és agrárilmiis most vívjak 
legádázabb csatáikul, a parlament csak 
úgy hemzseg a komoly szakemberektől.

Hány kereskedő, gyárigazgaló, vállal
kozó, koinmerzinrnth iil ott a parlament 
ben. Nem mint nálunk. Ott nem szégyen, 
de dicsőség kereskedőnek lenni. Munka 
nemesit.. Ott nem kell magát a képviso- | 
lőnek szégyelnie, ha azelőtt, nem tudom 
téglát gyártott. Ellenkezőleg a választó
közönség maga kérdi föle, hat eddig mit 
csináltál? Mit tudsz? Értesz a dologhoz? 
Mivel bizonyítod, hogy meg bírod védeni 
érdekeinket ? És olt aztán egy világhírű 
ezég felér nem egyszer valami hangzatos 
őrgróll czimmel Épp a vidék intelligens, 
dolgos és gondolkozó kereskedőihez szól 
szavunk. Most jön az alkalom. Még nem 
késő. Ne szalasszák el. Fonlolják, miféle 
panaszuk volt az öl év alatl, nézzenek 
kicsit szél maguk közölt és a kiről azt 
hiszik, hogy ez az ember meg tudja az 
egész országnak mondani, hogy mi ós 
hol fáj, azt küldjék fel Budapestre, hadd 
mondja el az egész országnak. Egv eleven 
szó többet ér száz o'dal Írásnál. Néhány 
okosan kivágott szó a maga helyén és

kedveseik felé, kik keiidölubogtiitússid, knlnp- 
euielgetéssel iikaiják a távozó férj, apa, Hu, test
vér. vagy jóbai'iit figyelmét magukra levelűi. A 
jő Isién kegyelmébe ajánlják ót, mely ajmihisru 
ezúttal csakugyan alapos okuk vau.

A gőzös rövid öt perez alatt kiért 11 kikö
tőből, s 11 pnrnnésnok, vagy a mint nevezni szok
jék. az első kapitány, a két szolgálattevő liszt 
egyikéro ruházta át a hajóvezetés gondjait, inig 
ö a másik tisztlel s a pihenő őrséggel egye
temben nyugalomra léit.

Két óva alatt kijut dt a gőzös a Qn-inie- 
róbó], s úgy történt, a mint az öreg tengeré
szek megjósolták volt: sir-kk'' keletkezett I

(Itt, a hol napok óta ólomszIbiié szint öl
tött ég a látóhatár délkeleti részeli a tenger 
peremével összefolyni látszott, n.igt, feltár g'- 
moly-felhők mutatkoztak', melvek minden irány
ban terjeszkedve s más-más ablkot öltve las 
Bankiul az egész égboltozatot helölték.

A hirtelen leereszkedett köd a gőzös las
súbb hiilndását tette szükségessé, s az imént 

I még csak fuvalomszerll, gyenge, de folt Ionos 
szellő 'i fokozatomul széllé fejlődvén, az egymást 
kergető vlzfodroeskáknt most már liimfus hulla 
mekká tornvositott.a lel. melyek a hajót erős in
gáiba hozták. A szé'sznknd"zot.t. foszlányon fel
hők az árboczok osiiesnill szinte megakadni lát
szottak, az eső pedig rendeden időközben majd 
felhószaltndásképmi, vagy mint erős zápor, majd 
pedig csak sllrll. apró c»< epekben permetezve 
hullott alá. M nthogy a gőzös éppen a széllel 
ellenkező, azaz délkeleti irányban haladt, az in
nen jövő erős légnyomás s hullámok nagyban 
késleltették Híjában. Az aué.-z időjárási tüne
mény azonban még nem volt viharmik novez- 
lietö I

Két napig tartott utazás után Molfetln 
olasz kikötő közelében, melytől nem messze egy 

I két évvel később az „Arrigó" gőzös a _Shtfá- 
lila" magyar gőzöst elslllyeszlelle mely alkalom- 

| inul a Jobbok közt egy jó családból .származó

Szerkesztőség és kiadóhivatal'. 
Aszódon.

Hirdetések
ogyossAg szerint jutányos áron közöltéinek Nylltfér i»r»
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idején elmondva, nagyobb hatást tesz,, 
mintha száz rizsma papiroson sírnák «l 
panaszukat.

Tegyenek le most minden velélyke- 
dós, személyes riváliskodásról, mikor az 
egész ország kereskedelme, ipara forog 
szóban. Épp azáltal, hogy a vidék küld 
kereskedő képviselőket a parlamentbe, 
fegyverezik le legjobban n kereskedelem 
ellenségeit. Ezek mindig azt. mondják, hogy 
Magyarország csak foldmivelö ország. 
Az a pár holt Pesten? De u vidék, az 
csupa földittivelö. Ilyen országban csak a 
fftldmivelök érdekeire lehetünk tekintettel, 
annál inkább, mert más számottevő osz
tály nincs is. Az az egynéhány pesti 
kereskedő.

Bezzeg előállnának ezek az urak, ha 
nyomukban felszólalna valaki, hogy Ma
gyarországon van kereske lelem ; nem csak 
Pesten, hanem az országban, az egész 
vidékén. Tanúbizonysága vagyok én. kit 
a vidék küldőt! ki és aki jó magam is 
kereskedő vágj ok. Bezzeg inas képe volna 
sok dolognak, It t a vidék választó közön
sége összeszedné magát. Hál az igaz, 
összeszedi magat földesirak, szolgabirók 
é» ügyvédek számára.

A lege d állatok védelme.
Állataink egészségének, épségének és szer

vezeti edzettségének fentartására n ez utóbbi
nak fokozására valósággal nélkülözhetetlen a 
szab ni levegőn való huzamosabb « naponkint 
megismétlődő turtózködás és ezen, a szabad 
világban való tartózkodásnak legelőnyösebb for
mája a legelőn való élés.

magyar tengerész tisztjelölt is odaveszett. végre 
váratlanul kiderült, 8 a szép, bár rövidnek ígér
kező jó Idő egészen Máltáig örvendeztetett ben
nünket.

Malta szigetét s magát a várost, La Val
lettát, már sokan leírták. Röviden emlékezünk 
meg tehát róla ! A „Matlekovits* * óriási angol 
hadihajók, s egyéb nemzetiségű fajtájú hajók 
között jutott el a kikötésre kijelölt helyig, hol 
rövid 12 óra alatt megtisztították a dongáktól 
a fedélzetet. £ a burgonyái is kirakták.

Különösen hatott mindenkire a hajón a Fiú
méban nemrég álszenvedeit bóra után az fl me
leg, mely 11 3 és fél napi utazás végével, Máltá
ban vetkőzni kényszert tette az embert I A ben- 
szülött maltoiiak az olasz s arab nyelveknek 
egy Hajótságos vegyÖlekét beszélik, melyet az 
említett két nyelvben jártas ember is csak nagy 
nehezen érthet meg.

A város a hosszú, 8 kelet felé több ágra 
szakadó öböl partjait teljesen ellepi; a ter/áazos 
házak, lépcsószmüleg emelkednek egymát fölé, 
a mi a gyér növényzet ellenére is festői lát
ványt nyújt.

A fedélzetet mindjárt, a kikötés után el- 
özönlötte a mindenféle árusok, kofák s ügynö
kök serege; fügét, datolyát, narancsot, kagyló
kat, Floridavizet, kanári madarat, angol bagó', 
gyapot ingeket stb. kínáltak, inig mások arra 
ajánlkoztak, hogy egy kis jutalomért az eset
leg elkészített leveleket szívesen 8 halad- ktala- 
nul továbbítják.

A „Mntlekovils" Múltát elhagyván egyene- 
8011 Gibraltár, a hajdani Calpe felé vette útját, 
lv»vá hat napig tartott utazás után érkezett 
meg.

Itt 8U0 tonna kőszenet raklak a hajóra, 8 
igy a Gibraltárba való tartózkodás szintén na
gyon rövid időre volt szabva. A 1 ólak-dó hó' ' 
itt sem maradtuk el, de ezetc még a . ......... ‘iá
nál is lármásahhak voltak

Az öböl tele van leszerelt hajólestekkel



2 ASZÓD f.s VIDÉKÉ

Ea<ge sajnálatos. hogy hazánkban, ebben 
n legelőiről egykor híres országban, ezen terü
leteknek igen jelentékeny része rendre rendre 
eke alá kerüli m általánossá lett a panasz. hogy 
igazan hibátlan, jó esikót. tinót de egyéb álhitot 
is elég olcsón n ívelni immár alig lehet.

A megfontolásra erdemes ezen lányt csak 
érintem itten, mert nem e lap keretébe tarto
zik enn-’k t -vabhi fejtege tűse s e/éloin*  ez alku 
lommá! csak az. hogy a legeink es legeltetés 
nagyfont vsságara, mint állataink diszlésének 
egyik logelsőrendü feliétidére rámutatva, néhány 
siót ejtsek azon hátrányokról. amelyek Jegelő 
állatainkra befolyást gyakorolhatnak, a melyek 
tói tehál megvédeni azokat jól felfogott Hajat 
érdekünk In- all.

A legelőknek nagy előnyük amellett, hogy 
lényegesen olcsóbba teszik az állattartást, az. 
hogy ott .az eltelj, napsugáron szabad, tiszta 
levegőn sokat mozognak nz állatok, s evvel nem 
csak csonijikat. Ízületeiket, izmaikat gyakorol
ják és edzik. hanem meg erősítik a folytonos 
gyakorlásául vórkeringési és lélegző készüléké- j 
iket is. s igy ebenállóbbá teszik azokat beteg- 
aégekke1. meglii húzódásokkal szemben unnál in 
kább. mert .‘képen az idő viszontagságaihoz is 
sokkal inkább hozzá szokunk, mint az istállóban.

Nem szabiul azonban figyelmen kiviil hagy
nunk. hogy tehát ezen jótékony, elonvös halá
lok mellett számos oly veszedelem környezi és 
veszélyezteti legelői állatiunkat, a mely istáié 
zás esetén fenn nem forog s azért e veszedel
mek ismertetése ós azok ellen való kiizdNem 
nekünk, állattenyésztőknek ós állattartóknak kö
telességünk.

Nlar az. hogy a legelő a reúja bocsátott 
állatoknak terjedelménél es fünövésének minő
ségénél fogva esetleg nem nyújt megfelelő ele i 
Réget, azt okozhatja, hogy ott az alkatok nem 
diszknek, leromlanak, valósággal nyomorognak | 
« evvel benünkot megkarosiiaimk. nem az. ö I 
hibájuk, hanem a mi bibink folytan. J" legelő I 
kell, hogy legyen az, amelynek egv holdiiyi te
rülete egy számos, nagy gulyát a legeltolósi 
idénybe eltart, az- rt erre tekintettel kell lenni.

Nem csak kinlodas'eljes, de megint csak 
reánk karos is, mikor legelő állatai ik elegendő 
jo iv- vízhez nem jutnak. S pedig hazánkban ki
vált ott, ahol folyóvíz nincs, kutak híján sok j 
ezrei a házi állatoknak >z mvediiek szomjúsá
got különösen a nyár derekán, mikor pedig lég 
több szükség van vízre; számos, u. n. vobe- 
tegségek.iek, pl sertés ot báncznak. lépfwnének 
stb. nem éiezmik annyira pusztításait, ha álla
taink ivóvizére löbb gondol fordítanák, s ha 
egysz-rsmint igyekeznénk azon is, hogy a nyár 
izzó melegében állataink fásitott lei illetőn árnyas 
helyet leljenek a deli perzselő förroság idejön.

A legelő tál.íjának egy n-’mely mélyen fek
vő, pocsolyái, vad vizes helyein eztán fertőző 
természetű betegségek, v .gy élősködő gombák 
és allaikak által okozott, nyavalyák csíráit 
szedhetik fel legelő állataink, az ilyen területek 
legeltetésével tehát nagy óvatosúggal kell eljár
nunk.

A i'Tczegő üszők rossz indul itu vizenyő 
és dermedtség néven ismeretes betegségek pl. 
ily talajokon leg-l-i állatokon lépnek fel és okoz- 

hulla , melyek ez időszerűit kőszén — raktá
rakul szolgainak. Furcsa, odonszerll alkotások 
ezek, különösen hangzó nevekkel, s meg saját 
ság-'sabb hajófark s hajóorr-ékitinéayekkid !

Mutattak egyet, melyen állítólag Nelson, 
a hites angol tengernagy több ideig szolgait, 
K egy másikat, melyet valami rettegett kalóz 
Vez-rnyelt hosszú éveken at! Annyi dicsőség után 
mive lettek e remek gályák, melyek valaha 
kincsekkel s kalandvágyó tengerészekkel tömve 
vitorlázlak a világtengereken az egyik pólustól 
a imi-dkig. kiállvan a viharok minden táját, 
kezdve a tornádóktól a piunperosokon át egész 
u ciklonokig.

Elragadóan szép panorámát nyújt a félkör- 
alakú Öböl, a le nne horgonyozó számtalan, 
mindennemű és fajtájú hajóval.' partjain körül
belül 20000 lakóval bíró csinos varos-, a remek 
fellegvár*,  a Punt I d’Európán felállított világító 
torony-, a hiiho Imii elterülő n így «*s  termékeny 
síkság-, a közel fekvő s festői p dmnerdök kö« 
z»'pt»lle lebzselő Al’-ciros városka-, végül pe
dig a szói s lnl<o oldalán emelkedő meredek 
ifrikni pillákon fele ilő Genfivel !

A gő-ös Illeg a<n p este elindult Gibraltár- . 
bői Ós egymá mán tŰiiede/iek fel Tanger. \r- ’ 
zila I,ara.h" e< Eib.it marokkói kikötők fény-1 
tornyai köI«»i^.> v így mozduhill.*iii  világító 
Linipá-aitk '.I ni’g ,i h.liléi ben C.idix és Tra- ! 
f-ilgar*Vibigi:o  iornyair.il to'.l. órányi távolra 
kísérte a hajol n piuaholas l.i i-taly okon keresz- j 
lül messzire kilövellő feii\«ugar

MuMiap in.ír az A'is (Passzát szelek) ' 
Övébe jil’Ott a ,M itiekovns" Ezek állandó szó- I 
lek, melyek uz északi és dJi szelesség 3W-ik (

nak károkat s a szőrférgcknek és májméttdyek- 
uek ifi az ilyen vadvize*  helyek kedvenez fész
kei s itt szedik fel magukba legelő állataink 
ezeket az élősködőkét, melyük aztán nagy kárt 
okozhatnak bennünk.

A «/őrférgek tojásai tavaszkor és nyár 
kezdetén jutnak be a legelő füvével kivált fin 
Uihibb juhok és ser1 esek légutaiba, olt aztán 
néhány hónap múlva ujjnyi hosszú, fonálnyi 
vastag férgekké fejlődnek, erős hurutot, nehéz 
lélegzést és az állatok leromlását, elhullását, 
okozván. Szükség hát védekezés szempontjából 
mz ilyen vad vizes helyeket kerülni.

A mótülykór is ugy jön léire marhában, 
juhban, de más háei állatban is, hogy a métely 
féreg tojásai vízzel, tűvel nz állatuk emésztő 
csatornájába jutnak, ott porontyokká válva, az 
epevezetéken át a májba vándorolnak, férgekké 
kifejlődnek s a májai izgatják, msgbetegi’ik. 
Ennek következtében az állatok rosszul táplál
koznak, Hony vesékké, vizkórságosokká lesznek 
.< elpusztulnak; mert nz ilyen vizenyős métely
fészkek k-riil‘sáv-1, a levágott állatok mételyes 
májának megseiumesitésével. a vadvizes legelő 
területek esetleges lecsapol isával, alagcsovezé- 
sével sok állatot megvédhetünk a mételytől, 
érdekünkben all ezt mogcselekedi.

Meg az u. n. kergekórságnak az okózóját 
is a legelőn szedi fel nz állat. A kutya egyik 
g lamlfergémdí (pántlika gilisztájának) toj ssul 
lakott darabjai jutnak t. i a kutya elliullogatott 
bélsarával a 1'^0101’0, onnan pedig füvei, víz
zel kivált a juh emé.’iZtőeRatornájába, ahonnan 
aztán a kifejlett féreg porontyok min<l',nfelé 
s/étvándorolimk a testben. Ezek közül azok, 
amely ek az agyvelőbe Juliink, u. n. hólyag-fé 
reggé lesznek, az agyra nyomást gyakorolnak s 
a bu kni megkergilik. Mert p« dig • bböl a hó
lyag-féregből, Iri a kutyába jut, me int pántli
ka giliszta lesz, ii főfaladat a védekezésben az. 
hogy levágott, vagy elhullott kegr birka fejét, 
csak főzve s ne nyersen adjuk oda az ebnek. « 
legyen gondunk arra, hogy kora tavaszkor a 
nyaj őrzés-óé hivat tt. ebek féregüxő szettel 
élősködőiktől mi'gsz.ibadiiiassaniik s ugy kerül
jenek a legelő állatok köz0.

Nemi.iilönh.'ii legidón 4s más 8zabad terű 
leteli szedi fid in yaba a sarlós és pántlika 
gili.-Z'ás ember ülii-ékév<d az u. n. borsóka kort. 
Az ilyen sertés borsóká*  busát aztán, ha nz 
ember félnyeisen eszi, galandférget kaphat 
attól. A védekozé.sbi‘11. a föladat tehát először is 
az. ho-y borsókás sertéshúst ne együnk, vagy 
c ak jól főzve, avagy sütve együnk, s feladat 
még a galaiidférges ; mbernek gyógyi'ása, e fé
reg alkalmas elhajlásával. Végre pedig az. hogy 
sertéseknek emberi ürülék felfalására alkalmat 
ne sz IgáltaRitnk.

Legelő állatok kapják meg továbbá n fák 
fiatal rűgveinel., gyantás, mézgás fiatul Imjtá-a 
inak feh vé- folyiim az u. n. erdónyavalyát, 
egy súlyos iwrmész.-iü emésztőcsatornái és ve- 
sebajt, amelytől leli U megvedlietjük állatainkat 
avval, hogy ilyenek meg1 vés;t megakadályozzuk.

Nagy károkat tehetnek végre legelő álla
tainkban a külőníé’e rovarok,‘legyek.

Így pl. n bögöly, mely juilus—szeptombur 
hónapokban a déli órákban szokta körül röpködni

fokait jelző párhuzam >s körök között hk északi 
feliekén körülbelül északkeleti, a deli félgöm
bön pe<lig kevés eltéréssel délkeleti irányból as 
Atlanti Óceánon majdnem megszakítás nélkül 
fújunk. E t‘4 foknyi óv kellő közepén 10 - - 15 
foknak, azaz GOÓ — 990 tengeri mérföldn-k 
megfelelő szélességben húzódik az egyenlítői 
szele-'oiid-öv. A közősöket e zóna vajmi kevéssé 
nkadiilyozzn útjukban, de réme ez a vitorlásuk
nak. melyek ha ide jutnak, gyakran hetekig is 
várnak egv egy ,aeqiiazzotiH,,-r»i.

A hiriebsi kerekedő záporokat s a velük 
járó erős, de rövid ideig tartó, szeleket nevezik 
igy : ezek viszik ki egy két, nap aluli a vitorlá
sukat. ezen ármínyos övből, mely annyi, idő
veszteséget okoz az amúgy is lasabban járó 
vitorlás j <tiúüveknek.

Éjjel nappal fényben úszott a .Mallekovits" 
mert alig bukott le a látóhatáron a nap tüzes 
korongi i. kigyulták a menybolloziit milliónyi 
csillagai, melyek a tropikus égalj éjszakáit pa- 
zarabb fény nyel világi’ják meg, mint, más égö
veké, t. s a mellett, hogy olajsima vízfelület a 
esilhieoluU liiveti vissza tükrözi, a tenger cso
dás Ibs/for f nye meg inkább növeli a Itatást I 
Nehéz lenne mugitiomlaiil, mi haszna s rendel 
tetőse lehet azokm-k a görcMivi állalkáktiak, 
paranyoknak, melyek milliárdjai e ragyogást 
okozzak, de nem egészen alaptalan a f«dt«?vés. 
hogy a leremi 'Jíz alkotás percében a uziiipa- 
dias hatásra is számíthatott, hogy ezzel a ie. 
reiutés remekének, nz embernek lelkét emelje 
lieiimsllse. J ’

________ (Folyt, köv.)

______  ______ _____1901. augusztus 25.

a legelő lovakat s ilyenkor r-ikjn le tojásait a8 
állat szőrére, melyről aztán a ló, vagy társa 
lekopo/.za s lenyeli. Ekként n gyomorba és be
lekbe jutott peték valami 10 hónap alatt u. n 
rozsférgekké fejlődnek, az egé»« bélcsatornán 
végig vándorolnak és sokszor oly nagyszámban 
vannak, hogy a lovat nem csak lerontják, de 
meg is betegitik. Ez ellen legjobb vedelem a 
lovaknak ismételt alapos lecsutakohisa, erős 
eczettel való befecskendezés után, továbbá hogy 
a bögölyök rajzása idejében — ha ugyan kive- 
belő — nem legeltetjük.

A marha bögöly is a déli órákban rajzik 
lunlus— augusztusban s petéit rendszerint amur
ba ágyék tnjába, a bőr alá fúrja, honnan az ál
lat lenyalogatni képtelen. A petékből kikelő 

I pondrók itt erősen megrongálják a bőrt s külön- 
ben is nagy kínokat okoznak a védekezni nem 

| tudó marhának. Az ágyék tájatmk bűzös keserű 
i anyagokkal való bekenésével (pl. diófa levél 
I üröm, szarvas szarv olaj) vagy a déli órákban 

a rajzási terület kerülésével meglehetősen véd- 
hedjúk ii baj ollen állatainkat.

Has'iiló kellemetlenséget, károsodást okoz 
a iujhögöly, mely a fiatalabb birkák orrlyukaiba 
köpi peleit s a kullancs, mely bokros területek 
levél/ete alól m iszik és esimpajkozik bele a juh 
bőrébe. Ez a bögöly, a petékből kikelő és a 
homloküregbe nz agyvelőig is elh itoió pondrói- 
val n kergeséghez ha-onló b«jt idézhet fel, a 
kullancs pedig, lm sok lepi el az állatot, rend- 

| kívül kihozza és lerontja azt, ugy, hogy érde
kében áll a tulajdonosnak nz ell -n lehetőleg vé
dekezni, a rajzási Icriilc'.nek juliús — szeptember
ben való kerülésével s illetőleg bokros kulan- 
dókról lepel helyek mellőzésével

Majdnem semmibe se kerülnek mind e vé
dekezési módok, csak egy kis gondoskodásba s 
mégis sok szenvedéstől védik meg az állatokat 
és sok veszteségtől, kartól a gizdákat.

M. K.

LatzkovszKy Lajos bucsu-estélye.
Hosszú idő óta nem volt, oly zsúfoltság a« 

aszódi nagyvendéglő termeiben, mint f. hó 19 én. 
Látszott, hogy a társadatnm minden rétege meg
mozdult azért, miszerint meltóképen búcsúzzék 
attól, ki szeleteiét, nagyrabecsülését annyira 
kiérdemelte. LatzkovszKy Lajosnak, az aszódi 
magy. kir. javítóintézet igazgatójának volt 
bucsuestélye, kit az igazságügy minisztérium a« 
épülő kassai, eddig az oiszagban a legnagyobb 
méretű javítóintézethez helyezett at hasonló mi
nőségben. Hogy a társadalomban minő helyet 
töltött be nz ünii”p<dt, azt mulatta a nagyterem
ben összegyűlt és a tarjad dómnak mindeu réte
gét képviselő akkora közönség, mekkorát Aszód 
és vidéken csak LatzkovszKy Lajos igazgató 
népszerűsége, nagy nibecslllé-e és tisztelete hoz
hatott összn. Pedig h Ijes mértekben megérde
melte az ünnepelt azt a kitüntetést melyben 
részesült, mert mig egyrészt 10 évi társadalmi 
működésének jutalma volt, másrészt mintha 
erezte volna maga a társadalom is. hogy itt az 
i'leje, miszerint azért a möködésérL melyet az 
Ünnepelt kifejtett, megjelenésével erkölcsileg 
jutnlmaiza meg azt, kinek tiszteletére összejött.

Kicsi és rövid a leiünk ahhoz, miszerint 
az aszódi javilomiózi-tbeii kifejt-tt működését 
méltath issük. Meg-z-'pült. megifjult vezetése 
alatt, az. intézet, epíileieinek szama kétszer 
annyi lett, felszerelése nagy iii tió'<ben gyarapo
dott. hasznos és czélsz.erü intézkedések hajtattuk 
benne végre. Ennek köszönhette, hogy ni inté
zetet látogatók, mind a legnagyobb megelége
déssel távoztak belőle, hogy m igns rangú see- 
mélyek tüntették ki látogatásukkal, sőt az euró
pai gyermekvédő ciingreRfius tagjai is eljöttek 
megnézni. Nagyobb érdeme ennél, hogy minden 
erejével és képességével arra törekedet, inisie- 
a javitóügyet minél előbbre vigye és magasabb

iornyair.il


jflíll AtlgUSíi'lJ- ASZÓD ES VIDÉKÉ a
iinonalin emelj®. Ebbéli törekvését és lőlek- 

,-k iranynt uuignsnljb helyen is felismer- , 
n'.|~ .m mellatiák is. E m.k kifolyása, hogy n i- 
-\-i,hl) .Iiilküdési teret Jelöltek ki számiin, hogy | 
nix bntnsktiirel rilhAzliik fel, melyben tehelse- i 

nnnilen irányban érvényesítheti. Szomorúan 
Link lavozni az intézet alknlinazottjai is, kik 
li,.masak nz erelyes igazgatót, hanem az atyai 
I', |,ji-uiot is veszítik benne, ki annyira önzés
ben volt irántuk, hogy érdekeiket mindennél 
előbbre helyezte.

A jnvilóúgy iránti nagyfokú érdeklődésnek 
és ünnepeit szentélye kiemelésének tud
ható be, Itogv nz ünnepélyen megjelent Dr. 
l. i-zlo Zsigmoud nyug, miniszteri uuiácsos ki 
jl.!-viirországbnn a javítóiig)- mogtereiniöje es 
fflvirágoztiitója. Olt voltak az ignzsiigiigymi- 
ni-, j-rinin r-szérhl bellyai Hiekl Gyula min. o. 
tn >«.■•"« és dr. Kun Béla min. titkár i-<

,\z elsó felkö.zöntot dr. Lnezló Zsigmond 
ov min. tnmiesos mondotta nz ünnepekre Után- 
n> Hiekl Gyula min o iiináe-os emelkedett fel 
szil ásni, poharát dr. László Zsigmond min. 
tHimesosrn ilritve. Ezt n felköszöalot Gajnri 
Géza orsz. gyűlési képv. laoszija követle. ki 
liiekl Gyula min. o. timácsosrn Urilelte poharát, 
itárdv l’ál szólalt fel ezután, hogy dr. Kun Bein 
min tilknrt illesse. Egymást követték ezután 
nz llnnepelire szóló felköszöniók, melyben részt 
vetlek: Beillik József, Ember Károly budapesti 
n. t'Uif'-liigyelö, Holla Lajos, Hursits Lajos, Mo- 
ravcsik Mi -élv, Eisclier Dezső, dr. Ligeti I. es 
Cselt Lajos kiknek nz ünnepelt igen magvas 
beszédben felelt. Az estelynek reggel lelt vege 
vagy még . . . Miért is van S óra a világon?

Hírek.
A király 71-ik születésnapja. Díc^őbú- | 

grsen uralkodó kilökünk 71 ik születésnapját 
melii.ni megünnepeli.'*  Gödöllő községé is. Dél ' 
cliiti a kall), leinploiiibnii gv önyöi ii züllés mise volt, 
a reforimiius tempómban GőiiC'-y Benő mely 
crzesii imával kerít*  a kunijuk Királyát. hogy 
Áldja me« a m uzvarok koronás királyai. Döntőn 
1 órakor a Kai Oly szn'ló muytermében billióéit i 
voli. ii <-15**11  X ck E<lo ur. dalmi jó-Agignzgató 1 
emlékezel t im g m igas sz irnyalúsu pohurkőszön j 
tőben a nap j- lei.tőségéről.

Uj apát. A király ő felsége dr. I’ r u 
Z s i n s z |< y .J.tzséf, uödöllöi esperes — piába- i 
Iiosnak a keresztelő S/.elil-J tilosról nevezeti j á- | 
li o s i czt.iizeies apátságul adományozta.

A király úti törve. A király mint minden 
évitei.. az id n is Leidben ünnepelte meg szűk 
családi körben születés napját. Augusztus 26 all , 
Becsi"- niegv s néhány napot Scliotibrunbaii 
fog lölteni .‘Jüan reggel külön udvari vonaton 
(riiiizdoi fu.i utazik s végignézi az ottani lovas 
Sági gyakorlat t. Még nz nap visszatér Bécsbe. 
Szeptember el.sej ii Veszprém varmegyébe uta 
zik tüzérségi gyakorlatra, megnézi az uj ágyúval 
való próbál. Sz -plember 7 ig marad olt, Aztán 
Becsbe megy. Boldogult Erzsébet királyné hala
it n pja után, szeptember 12-én megint Magyar
országra jön a nagy manőverre, a melyet a 
Duna es |),ava szögletében tartanak meg. Sz--p 
teniber 18 au Bécsbe utazik Ö fel# -ge s a h.fliap 
vegén hosszabb tartózkodásra Gödöllőié jön, 
a honnan töbször meg lógja látogatni a (óvárost.

Köszönetnyilvánítás Legnagyobb saj- 
nalatoinru nem rendelkezem annyi illővel, 
hogy elköllözködésein alkalmából a folyó 
hó 19 ediki bfiesíiestélyen megjeleni vala 
mennyi tisztelt barátomat és ismerősöméi 
bzunú'vesen kereslteméin fel, hálás köszö
netéin kinyilvánítása végett. A midőn te
hát ezt ezen lap utján testiem meg, egy- 
buti arra is kérem valamennyitöket, hogy 
engem migyrabecsnlt barátságukban é» jó
indulatukban továbbra is megtartani szí
veskedjenek 1 L a t z k o v s z k y L a j o s, 
kir. javil<» intézeti igazgató.

Birójolölés Gödöllőn, a gödöllői kéviselö- 
Lstület f. hó 17-én tartóit ülései*  elhatározta 
hog\ birójtdöltukÜl a fősz dg dnrósághoz Alberly 
l’al, Dínys János és Bar i István gödöllői lako
sokul terjeszti fel. A választás szeptember első 
napjaiban lesz.

Esküdtbirák A pest vidéki torvmiyszé 
ken ma ki sorsolták a szeptemberbe működő 
e*küdlbirak:it.  KisorsollaDak: R ndes esküdt- 
bíráknak : Trilgor Károly kereskedő be, Lovvt 
Ernő háztulajdonos Újpest, Münster György ház
tulajdonos Újpest, Szilagy József bddhlrtokos 
Tápió-Bicske.’ Kohn Adolf bérlő Szent-Márton- 
Káin, Maar l’ál vendéglős \ ecsés.. (IberhimPr 
József- téglagyáros Vác, Marosy Kálmán Ügyvéd 
Ráckeve, Lunczerl Dal szobrász l jpest, \ önis- 
uiarty Gedeon ímigánzó^Alsó Dabas, Zeisler l ál 

kereskedő Monor, Krezs ik .József magánzó Vau, 
II ider György földbirtokos Tápió-Sng, Vízi Z<ig- I 
mond foldbirlokos Karmos. Praznovszkv Ai»O”t"il , 
gazdatiszt Túra. Sziiif Kálmán gazdatiszt Szent ! 
I’.ndie. Báltér Eerencz pénztáritok Csepel Halasz j 
Gyula földbirtokos Kava, Jankó Alajos földiül- , 
tokos Bimyi. ifj. Miesky Sándor földbirtokos j 
Alberti, Dobos József kereskedő Monor, Láng 
tylder L 'Rzló kereskedő Aszod. Eoglur Karoly 
földbirtokos Szent. -Lőrinc/ -Kóla. Vnszin v i , 
Arnohl gyógyszerész Vác, Pírét István földbir
tokos Alsó Dallas, Túrák .János imdomlubijdonos 
Tapio Szent-Márton, Laezkovics Dezső földbir o- 
kos Szűnt Lörincz-K’áiH, Jakab Jstván gazdái, 
kodé Szmit-Endre Mátyási János nyugalmazott 
tisztviselő Alsó Dobos, Pálti János dohain gyáros 
Szent Endre- Póttagok lettek : Limit János ház
tulajdonos Újpest, Nagy 3-mdor számvevő Vác, 
Kpátiji Lajos gyógyszerész Újpest, Papai Ben 
fik dr. orvos Újpest, Ördög D iliiel nyug, lelök*  
könyvezető Erzsebetfalvn. Piriiéit Gyula keres 
kedó Rákos-Keresztur, Kellete Isi v.m adójegyző 
Kispest. P'írge G"igely festő R ikospaloto, Ibos 
József dr. orvos Újpest, Gutskopf György taka
rékpénztári igazga'o Újpest.

Működvolő előadás Gödöllőn. A Gö 
döllőn nyaral" tanuló ifjúság augusztus I8*án  
délután az Erzsébjt-szálló migylormében az 
„Ingyen kenyér- javára műkedvelői előadást 
rendezett, mely úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
fényesen sikerült. A mii-őrt Sik Sándor nyitotta 
im g G.ibáoyinak „Kakasülőír ez. monológjáv.d. 
E/.utin „Éljen a magyar- ez kis. egy felvotiá- 
hos színdarab következett, melynek eleven és 
ügyes előadása mán Sik Endre szavalta „A ki
rály 71 ik születési.npjarn*  ez. alkalmi költő- 
mónyt. Ezt követte „Űjjeli vetni gek" ez. bohó
zat. melyben mind a négy szereplő: Sik Sándor, 
Meilner Lajos, Sik Endre ób Verber Béla ho.izá 
járult a siker emeléséhez. A műsort ;-z „Egri 
hős fiuk” ez. szomoiújatok elö.idasa fejezte l)ü. 
A mulatságon felülíize’lek Dunkel Ede 5 kor. 

‘26 lill Sík Sámlonié 1 kor. Szabó Balázs és | 
Pista 5 kor. G') fii1. Verlmr Béla 1 kor. Károlyi | 
Gyula 1 kor. Gore József l kor. Szvoboda Ödön 
1 kor Kallina IGnő I kor. A fvlülfl'etóknek a 
rendezőség ez ul<>n mond hálás köszönetéi.

Tűz Rákos Kere'Ztui on. Nógrády Mi
hály r ikoskeresztm i lakos udvaian f hó 13 án 1 
délelolt a kazalba rakott zsupp kigyuladt s csak j 
nz idejn korán megérkez tt tűzoltóságnak köszön 
hetö, hogy a szeles tdob’ii nagyobb szerencsét 
lenség nem tői télit. A tüzet valószínűleg a kis 
ő éves Szlukn .Jóska idézhette elő, mert az ud
varban más abban nz időben nem foidull mug. 
ő meg a gyufához, mely könnyen hozzáférhető 
helyre volt léve, hozzájuthatott.

Nyilvános számadás. Az J n g y e n 
k e n y é r“ javara f. hó San rendezett művész 
estélyen a kővetkező ml-kozasok történtek: 
Stoinbergei Marcéi 5, Katona Béla 2, Wein- 
berger Hetink 4. dr. Kicin Lajos 5, Veltner 
Gyula 5, dr B'kor 2 Merényi 2. Sós Izidor ö, 
Lakatos L «jos 5. 8terk Huzó 4, Barber Tiva
dar 4, W.ilter Sa nu 20. Bari; Károly 15 dr. 
M. Zs. 10, Kein in Jakab 5, Kovács Krigyes. 5, 
Halász 3. dr. B mer 6. Leopohl G? ula 5, Gunz 
Bertalan 5, Barber Tivadar G Adler Sándor 20. 
Grósz Andor IU. Erink Miksa i> Szálai Adolf.». 
dl l’ata\ S. 10. Leopohl Karoly 5. Taiib 2. 
Hecht 5.’Szilé” István 20. dr II ilzer Annin 5. 
Bergl József 10. di. Uhrlik Gyula 5, Honig Mik
sa es neje 4. Scliillingbi Zsiiimmd és neje 20. 
Schamzer S mit 5. Poblzer Lipót 4. Volak lm 
re 4. Brmlef Jakab 10, Kálmán Antal 10, Hecht 
Manó G. Sándor Pál 2ü, Blumeiithal M um 10. dr. 
Csathó Bernát 5. Dmttch Vilmos 10. L<>\v |) G. t 
10. Zitckerinami Ede 10. Eischl Simon 5. Mezei I 
Mór 30. B-iielheim Miksa 2-». Si-kidi Ignácz 5. I 
dr. Mmidovs/ki 5, Briil Lij»< I. Ir Sjmtiyu- ; 
la 5. Rolhy Pál. 5, Eock G íz t 5. dr T »ji i.\ •» i 
Viziuger 5 dr. Sleln Miksa 10. di. Tegze H». 
Szabii 5. dr. Bleyei- 1(). X ig\ (Lala 2. R^ve<z | 
B 4a 4. Lidiiig 5, Bi mii 10 Spiizer G\u! • IU. t 
Sehrecker 4. L inger H 2, E. J I. X X 2 B 
2, Liplhaus Jnzsüf 10. dr. Himmler D>'> I". U i | 
gár Minő 5, Himmler Miksa 2 Bokros Kálmán j 
10, R ína 1 koron it. - Összesen 5'»l Lo- na.

A bosnyöi Mária tomplom kifoszt ma 
.A múlt héten csütörtökrol p niekre \irni 
dó éjszakán b'törtek a kip.i'Ziim- atv.ik Marii 
templomába s elloptuk csaknem minden értékes 
BZ'-nt lá'gvnl. sót mág a perselyek”! is dviiiék. | 
AllgusztiH lóén. X' agyból l>' a« o ív ünnepmi I 
iiir'otiak meg Mari B sinon főimé i . un L r. 
a fővároslml es az i'gész országiad több ezer ' 
hivő zaraml kuli a koz-égb.\ h > y i«»</.!u-\en l 
Szűz Marin ti-zleletébeii. E impon n igyon sok i 
pénz szokott összegyűlni a templomban dhelye I 
zen perselyekben. Á betörök bízónv-Hnn erre | 
számitóltak r az-*rt  válasz ották « napot tervük 
végreliHjtására. Ej*zaka.  a mikor jnór almit a/, 
egész k iz.Hág. nz aszódi országút felöl bemász
tak n templom obi dán lévő kertbe. Lórit vit
tek magukkal, amelyet az uradalmi fatelepen

szereztek A leirat oda lámas/. o ak >»-ktes- 
tye mellett levő KÓru-> l'.d mák Kivag'ak •/. 
lak üvegt ■!» íjat, k i f--<. i: ettek -i vasrácsot ősbe 
bújtak n kórusba HoBszabh ideig gaiaz.dalkod- 
lak a templomban. Ossz szédlek > valószínűleg 
z^ákokb i ráki ik a draga szent tárgyakat, nme 
lyckei evtiz • lek altit ad » n m\o<t ik a nivók ; 
továbbá |e|rs/egeilek a persely ek't. amelyek 
telve voltak pénzül A ny miukb d látható, hogy 
a betörök el szerették volna lopni a Gra<”idko- 
vieh hetexeg adom uiyozta kegy köpet is, amely
nek óriást érték'*  van. Kerete kiíró<kórül drága 
kővel van kirakva. S/erenu-e, hogy a szerzete
sek minden este egy külön szobába szoktak el
zárni a köpet, különben ez is a betörők z-ák- 
manya lett volm. A gödöllői cs mdörorg, .•unitit 
megtudta a dolgot, lögt'Hi megindította a vizs
galatot!.

Boküldetott. Tekint tes Szerkesztő Ur!
A gödöllői főszolgabírói hivatal, min ille

tékes hatósághoz fordulunk a vágott. Imgy az 
alább b-iri viszas állapot rövid időn belül sxá- 
naliassek. Jeszenszky 8. iparos és giizdatarsiink 
a falu közepponlj.m kicsépelietvén búza osztag 
jál a szalmái ugyanott egy óriási kazalba rakatta 
össze, közd a lakóhazakhoz és egy gyúlékony 
fiiraktárhoz Ha akar gondntlansngból, akár 
rosszakarat Ind valaki e hatalmas méretű ka alt 
fölgyujlaná. nem csak mi szomszédok égnénk 
porig, hanem az egész falu is. Úgy számos mi
niszteri rendelet, valamint tűz es közrend -szeli 
szabályaink is egyenesen megtiltják október else
jéig sz űrn i kazlaknak benn a f.lubaii való meg- 
rakását, mely tik venyekm-k kérjüa mi a nevezett 
helyen is hatályt szerezni : ez a mi kérésünk él 
jogos kívánságunk. A Szerkesztő Urunk .-lőre is 
köszönetét mondva, vagy ti ik megkülönböztetett 
tiszteletiéi. Péezelen, 1901. év augusztus havá
ban. Több érdekelt gazda.

A siketnéma bűne Jenei István siket
néma Túrán f hó lő en belopozkodoi t Leit érsz- 
doifer Sámuel üzleteim s onnan a pénzesfiókot 
HM) korona tartalommal hékessegesen elemelte. 
Mikor csilijét észrevéve üldözőbe fogták, a fiókot 
bldohla s igy igyekezett kereket oldani. Azon
ban mégis rajm vesztett s igy nemsokára Ítélni 
fog ügyében a gödöllői Járásbíróság.

Á denevér, mint sárkány. Hangos lár
ma, sikoltozás riasztotta fel f. ho 20 án délutáni 
szendergésükböl az alvég nyaralóit. Az utczán 
játszó gyermekek egy hnsadekba gubbaszkodó 
denevérre akadtak s mindjárt hadat is üzentek 
ellene. A felriasztott éjjeli állat vak repdeséssel 
egy arra sétáló hölgy mellére csimpajkodott. A 
megijedt hölgy rendezett is olyan sikoltozást, 
mintha a bakonyi erdőben támadta volna meg 
12 álarezos rabló. Mikor meg is szabadították 
kellemetlen vendégétől, azután egy fél óráig h 
mind csak a „sárkányt**  emlegette.

A siketek hallanak A ,,D i e i I 1 u s t- 
r i r t e W e I t“ folyóirat 27-ik száma, Chis- 
wich Higli Road, No. 626 London. W. egy csu
dálatos kúra leírását tartalnmzza siketség es fej- 
zugás ellen, a mely kut at a beteg otth *n  a Iá
kásán is alkahmizlvilja és a melynek mindenkor 
kitűnő eredménye van. A nevezett lap ezt a 
szamát mindenkinek bérmentVH megküldi kívá
natra. aki címét a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi (52 - 7)

1901 V. 323 számhoz 1901 vgrlr 652 szám. 
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel kö/.hirré teszi, hogy a gödöllői kir járásbí
róságnál 1901 évi V 323 számú végzésével dr. 
W cisz Gyula bpesti. ügyvéd által 
képviselt D e u t s e h A utal végrehajtató 
részére Weisz G ispár és n e j e H a u- 
t u c h Kati végrehajtást szenvedettek el
len 700 K. követelés és jár. erejűig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán a végr»<h ijlást széli
vé lettnél lefoglalt s G70 K. becsült ingóságokra h 
gödöllői kir. jutási iió.-ag fenti s>án u végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a hatvani nép
bank res.'.v tar.-.. 600 k< t . fclülfogLIlutok köve
telése erejéig is. amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, végrelmj’ást szenve
dettek Inkáján Aszódon leendő iívgtnrlasára 
határidőül 1901 éviaugusatus hó 29 napján 
délután 3 órája t Ízelik ki, mikor a biróilag le
foglalt bútor, luhiiticmüek. konyliabereiidezós » 
egyéb ingóságok a legtöbbet igéidnek készpénz
fizetés mellett, szükség esetén becsárou alul Is 
el fognak ad 'Ilii

Eelhivaiimk mindazok, a kik az elárvere
zendő ingóságok vételárúból a vég e’ajtó k- v<*-  
tel -tíát m -g'4o<ö kielégítéshez lat tan ik jogot, 
clsóbbséni bejelentéseiket hz iv«i< • euk-1. dé
léig aloliroit kiküldöttnek ’ agy iiába beadni 
avagy pedig szóval bejelenteni imio/mik.

A törvöny' R határidő a hirde m nyílok a 
bíróság tábláján kfTüi.geszles t I.Kveö naptól 
számittatik

Keh Gödöllőn 1901 évi mim z’tis hó 14-ik 
napján. Traztyánsz.ky Kálmán 8. k.

(P- H.) kir. bír. végrehajtó.
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LESSIVE PHENIX ’ 
a világ legeselaaerübb 
es legkedveltebb moaó- 

essköze a valódi 

..Lessive Phenix" mosópor, 
a moly a legtöbb kórház

ban. götmosodak bán 
kolstorbau, nyilvános imé- 
jotek és előkeld háztartá
sokban nafty előszeretettel 

hasznaltatik 
Egy próba a valódi

..LESSIVE PHENiX" 
moaóporral 

meggyőződte! a rendkívüli 
előnyökről, pénz . idő és 

szemel*zel megtakarítana 
és u tuba rendkívüli tiszta- 

■ágáról.

EMKE dala.
B^MKE papirt, levélpapírt vegyetek I 
'*•  H í ránéztek, feldobog a szivetek. 
Magyar fiuk, magyar lányok, tudjátok, 
H"gy én nektek magyar papirt kínálok.

íMlngvar földön, magyar kezek csinálják, 
’KII Magyar földön magyar népnek kínálják ; 

N’sm hagyhat e« magyar szivet hidegen, 
ügy is nálunk annyi minden idegen.

I

kerestetik Gödöllőn, forgalmas helyem 

jLr ISOtlo koronAi|f. Ajánlatok 
a kiadó hivatalba küldendők „Egyetemi 
tanár“ czitnre. a-a

• <\f r f ff r «r • r *
V i : H < >-CJ < > < A -IN A. c

különlegességet
?

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

Hidd tudja meg ebből is a nagy világ. 
Hogy a magyar előre tör, s tenni vagy.

A valódi „Lesnive Fhenix mosópor kazal gyártmány, 
teljes elormentes, jótál lás mellett, ártalmatlan a fe- 
bérnemUre és csakis oly csomagokban valódi, a 

melyek egyedüli tulajdonosa J P I K O T 
PÁRI8 alairással vannak ellátva. (ÜST*  Számtalan 
elismerő levél Kapható minden fúszerkeres-
kodésben ét*  drogériában hasznúiét! utasítással együtt 

Igazgatású? : Budapeat, Károly-Kőrut 19.

K^MKE papirt adjatok a kezembe!
'“Éd-s anyám, u< ked írok én erre,
Vaué ennél szebb papír n világon?
Grosz K., nekem csupán EMKÉ-l kinnljon !

Kapható húromiéin nagyságban, igen ele- 

gans dobozban 50 drb, Emke papir 

50 drb. lombra boríték dobozonként

HO kilói 1 IT-tiu'

2

PFAU és TÁRSA

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

%*
2
2

és kir. udvari szállítók
fiumei cognacgyárából 

ajánl: HAUEH LAJOS g\ógvszertára 
„Az Angyalhoz*  Hatvan. 7-10

*
2
2

* »->>*•  rv*  * - r» * WA-tri*

m*M,  gipsz, portlandi és rolniin ce
ment, fuli tégla, tető fedletnez. kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szóiós sövény sodronyok,

kehlhelml-
keramit I 

metlahl és 
cement lapok.

Tűzálló cl lanmlle téglák, dia 
mott. agyag és clminotto lizt.

Mint különlegességek:
opp.lul portiund cement agyag és ce- 
ni»»t osövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos Árban és legjobb 
niinöaógbwn kaphatók.

BetoniiozAsokat, kövezéseket, va 
Istalnt granlt-terazzó inúnkákat jttlá 
nyos Ar mellett elvállalok. Költségvetés 
6í-w ingyen.

Budapesten, V., Lipót körút 8-

m*4  wendwIéHeket a gödöllői nyaralóm
ban (Otstlla uteEu 08 ) is szívesen átveszek, 
hfi * mkniÁba vágó felvilágosításokkal is 
kéai«égg«l szolgálok.

33—52

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓ IX > > .

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart minclenlólo koporsókból, Érez, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, személyzet ilisz-egy enni bábán fák
lyával {lld disz-es iryAMizkocMi.

Temetések loo koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

, Gyászjelentések egy óra alatt számítaniuk.

I ® Saját készítésű <li»Ke» és egyo-zerii poljtf Ari bútorok
i *;< kaphatók a legolcsóbb szabott árukon Aszódon, Kurás Pál épület- és jntlbui or-asz- 

m. talon nál.

-o»r-—- ■“*•< <**

ViNzoiit elilruaitök, kedvező föltételek mellett, kerestetnek!
Hazai ipar! „EMKE1* padlófénymáz! Magyar gyártmány!

Nem kell osztrák, nőm kell német, nem kell külföldi gyártmány, hunéin vegyünk Berkes-féle

K E“,.E
s igy elérjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmány! kophatunk s e mellett, kiváló közművelődési cxélt szolgálunk, mert 5 százalék 
aZ *— *-  ■ ................................... .......... ... ........................ ’ ” ’  --------- X-X — ,á_X.X__ „ .

padlófény máz t,
szolgál. A Berkes féle .EMKE*  padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert
„EMKE*
„EMKE*
„EMKE*
„EMKE*
„EMKE*  . ......... ................................. „„ ____ ,
„EMKE*  szohupiidló feiiyinnz: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik.j
„EMKE*  ’ ■ .......
„EMKE
„EMKE*  szolmpiitlló l’.nyinit/: 11 r:ig;.dóe pntllókiit szárazzá leszi.

1 líir-o.M. lívoy, bórmeiitve búrhovA, U kor,
Gyártás és főelmlási hely: Berkes Bertalan Nagyvárnil --- Eladási hely: Muczkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd,

Berger Vilmos .busz-Berény. Boros B. Péter Mór Szolnok. 1 — r,3

„EMKE" javára 
A Berkes-féle 
A Berkes-féle 
A Berues-féle 
A Berkes féle 
A Beikes-féle 
A Berkes-féle 
A Berkes-féle 
A Berkes-féle 
A Berkes féle

Mxobaptulbí feii) ináz: rögiön szárad s igy a fényezett szolul már 1 óra múlva hiisználntbii vehető 
szobapudló lHíjmáz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen Terpentin szagot napokig u szobákban tllrni. 
szobapadló féni máz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
szobapadló-fenyimiz: víztől nem lesz f«>l»os, mint a többi lakk.
szobapadl" lénymáz: lényót a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 

szobapadló fm\ máz ; szeszszel hígítható.
szobajmdló-n h\mHz: kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázoláiára.

Kvomal.tt az aszódi kir.javitó-intézct könyvnyomtíájábaü *


