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ASZÖDésVIDÉKE
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap

 Megjelenik minden vasárnap.

Blőfisstési árak t
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Bénuentetlen leveleket nem fogadunk el. 
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Az iparosokhoz.
Mindig sietettem az iparosokat. Von

zódtam hozzájuk s Örömmel, szinte élve
zettel vettem tudomáat arról, ha egy-egy 
iparos tisztes munkája után nemcsak va
gyonikig gyarapodott, hanem a közbeostl- 
lésben, polgártársai tiszteletében is emel
kedett. Örömmel látom, ha az iparos min
den tekintetben méltóan tölti be azt a 
helyet a társadalomban, a mely méltóan 
megilleti, mmt az emberi társadalom egyik 
nélkülözhetetlen tényezőjét.

Megtudom becsülni a munkától meg- 
kérgesedéit kényéi kereső kezet, a verej
téke*  mezőt ; együtt Indok érezni velük, 
mait jól ismerem életpályájukat., s tudom, 
Imgy a munkás-zubbony nemesen érző 
szivei takar.

Epén ezekből kifolyókig akarok néhány 
őszinte szót, egy megszívlelni való kérést 
intézni Aszód iparosaihoz.

Evek óla működöm a hitoktatói pá
lyán. Hat esztendeje, hogy az iparos-In un
iókkal is van dolgom az ipariskolában.

Ez idő alatt nem mulaszthattam el 
egyetlen alkalmat sem, hogy az inasokat 
ne ligyelmezluttem volna azon életpálya 
tisztes voltára melyre készültek. Megbe
csültem és becsülöm a legutolsó inasban 
is a jövendő iparosát, hiuérdeinesnek mu
tatta magát arra. Azonban Sokszor kellett 
tapasztalnom, hogy az iparos pályára ké
szülök között sok, igen sok selejtes van, 
a kik, ha eljön az idő, sehogy sem válnak 
az iparos osztály díszére.

Kutattam az okok után, hogy honnét 
van ez ? Miért durvák, rakouczállanok, 
miért erköic-telenek az inasok ? Hol la-

Utazás a sárgaláz hazájába.
— Eredeti tárom. —
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(2)
Reggelenkint egyes szigetcsoportok tűntek 

fel a messze látóhatáron, melyek a nap emel
kedésével lassankint eloszlottak, mint a felbök, 
mert hisz azok is voltak, kde a tapasztalatlan 
utazó meg.-sklldött volna, hogy szigetek biz 
azok, s nem gőzök és vizpárák I

Az óceán végtelennek tetsző tükrén csak 
nagyon ritkán Hint lel a szélrózsa egyik vagy 
másik irányában egy-egy vitorlás hajó, vakító 
fehérségű vitorláival, mely valami a viz szilié 
fölött tova repülő, óriási fáradt madárhoz ha
sonlított.

Négy nap múlva már a Kanári szigetek 
érdekes csoportjához értünk; a gőzös reggeltől 
estig szelte a szigettenger habjait; balra hagy
tuk Allegriinza, Graeiosn, Lunzarotte és Fm-rt- 
eventura vulkanikus szigeteket, jobbra pedig 
a Grált Cannri-t; a távol nyugatról a középkori 
portugál hajós..k réme, a félelmesen emelkedő 
Picii de Teimrifn immár kittivé félben levő 
372(1 méter magas tűzhányó meredt reánk, 
ez a Kanári szigetek legnagyobb csúcsa a több 
mint 120000 lakossal bíró ' Tenerifa szigeten 
mered az égnek. Ferro szigetét, melytől a regi
ek a földrajzi hosszúságokat számították volt, 
estik jó tengeri távcsövei lehetett nyűgöd irány
ban f. Ifedezni.

A Zőldfoki szigetekig még öt napi ut volt 
hátra, s ez idő is elmúlt minden említésre méltó 
esemény nélkül.

A portugálok birtokát' képező szigetek 
sgylke Szent Vince, mely annak dacára, hogy

Felelős ■■•rkaiitó: Nylry Lajos.

tiulják meg a káromkodást jobban, mint 
a mesterséget?

Kutattam, viesgáltum, hogy miért nem 
fog legtöbbjén az iskola? Miért nem csi
szolódik? miért nem fog legtöbbjén a jó 
tanács, az a sok szép atyai intés, nn-lylyel 
a tanilók őket a jóra, szépre fogékonyuyá 
akarják tenni ?

Megmondom őszintén, nyíltan. Az ina
sok nagyrésze nem az utczán romlik el, 
nem is hazulról hozza magával ti rákon- 
czátlanságot és egyéb hibákat, hanem a 
műhelyben ragad rájuk. Igen, ugy ragod 
rajuk, mint például lestükre a korom, fes
ték a egyéb szenny.

Hétfőn reggel bármilyen tisztán álljon 
■ munkába az inas, a legnagyobb vigyázat 

melleti sem kerülheti el, itogy munkaköz- 

ben ruhája, tesle, lassankint piszkos ne 
legyen, foglalkozásával vele jár már ez. 
De nem jár vele az, hogy lassankint a 
lelke erkölcsei is tönkre menjenek, meg 
semmisüljenek. Pedig igy jár n legtöbb.

Mim „kisinas’ lép a miihelybe. Most 
került ki a család köréből, még fülében 
cseng az édes anya kérő szava, az apa 
intése, még élénken emlékszik tunitó.,a 
oktatására, jóra intő, buzdító tanácsára.

Gazdájára figyelemmel hallgat, szó
fogadó, engedelmes s lm egy-egy károm
kodó szót, vagya legények trágár beszédét 
hallja, elpirul s szinte varja, hogy mikor 
utasilja rendre a mester az illetlenkedőt.

Lassankint azután lehámlik róla a jó ; 
gúnyolódások, különféle czélozgutás, inas
társainak példája nagy változást visznek 
végbe rnji.i.

S mire öreg inas Esz, már ö sem 
jobb a Deákné vásznánál, környezete tel
jesen megroniottn.

rajta talmi meg egy min fűszálul sem lelne az 
ember, l’orto Grande városkával a szigetcsoport 
legfontosabb kikötőhelye. Az Európából jövő a 
Délamerika, Délafrika- vagy Ausztráliába törek
vő gőzösök menet jövet mind befutnak e sziget 
tágas öblébe, hol 5 — 0 órai tartózkodás után, 
mely idő éppen elég a szükséges kőszén meny- 
nyiség berakása-, s a postai szállítmányok át
vétele vagy leadására, felszedik horgonyaikat, s 
folytatják utjokat rendeltetésük helye felé.

A .Matlekovits" sem vesztegelt öt óránál 
többet Szent Vince szígele előtt ; e rövid idő 
alatt az utasok a 8enegnmbiaból származó né
gerfiuk úszó ügyességében és páratlan vakme
rőségében gyönyörködhettek.

A azent-vincei öböl híres a benne töme
gesen tartózkodó fehérhasu cápákról, melyek <> 
vízi szörnyek legfalánkabb fajához tartózunk. 
Feher ember nem is fürdik ott a maga jószán 
tából, mig a négerek szabadon s félelem néll.ü- 
lubickolnak a sötétkék sósvizben, a négerfiues- 
kák pedig katiimarannnk nevezett tutajféle tá
kolmányukról versenyt ugorják a fejeseket, 
hogy a gőzösökről a vizbedobott ércpénzeket 
felhozzák.

Az utasok bosszankodva gondoltak az una
lomra, melyet n Rio de Janoroig való két hétig 
tartó átkelés alatt át kell majd szenvedniük.

Az Oce.án végtelensége, az éjjel nappal 
szűnni nem akaró fény, n fedélzetre csapódó 
repülőhalak, a gőzöst több napig hü ebként ki
zéró cápa jelenléte, a bálnák által bébe korba 
rendezett vízi játék, a gözbzsel versenyt futó 
cselek incselkedései, n nnp kelése-, vagy nyug
vásával egybekötött tündéries látvány, a csilla- 
gok egyre növekvő ragyogása, mindez nem bi 
lincselte le többé a .Matlekovits’ utasainak 
figyelmét, kik, mintha előre látták volna ez
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50 miéi- Klótlrvlólnknok nagy Árengedmény

Rakonczáthin, engedetlen, daczos s 
alig várja a szabadulás óráját, hogy sza
badon kimutathassa foga fehérét

Nem az ujjúmból szoptam ezeket, a 
tapasztalásból merítettem.

Mord a napokban voltam tanúja annak, 
hogy egy sereg inasgyerek olyan mocskos 
dolgokat beszélt a segéd jelenlétében, nyílt 
utczán, hogy feltört bennem a vér s erős 
szavakkal hulgattattum el a tacskókat.

Azt hiszem, a lelki mocsok, piszok, n 
trágá-sag. káromkodás nem szükséges egy 
mesterséghez sem. Es hiszem. hogy bár
milyen vallása legyen is az önálló iparos, 
nem találj i ilyenekben kedvét.

I’i-d g csak tőlük függ, hogy ez, ha 
nem is egyszerre, de mindenesetre meg
szűnjék. A műhelyben, lakásukban ők uz 
urak. Annak kell történnie amit ők akar
nál;. Száműzzék tehát műhelyeikből az 
ilyen lealacsonyító dolgokat. Követeljék 
meg. hogy a segéd épp ugy mint uz imis, 
tisztességesen viseljék magukat.

A káromkodást, durva, erkölcstelen 
beszédeket tiltsák meg, legyen a műhely 
a tisztességes munka hajléka.

Az iparos-osztály, ez nz arany közép
osztály mindig a tisztesség, az erkölcsös
ség, a polgári erények legbiztossnbb tá- 

I miisza volt, A műhely templom volt a hol 
j munkával dlésérték nz Istent, s nem űzték 
i el onnan ocsmány beszédekkel.

Miéit ne lehetne ez most is ugy? 
i Csak akarat kell, komoly akarat, sok 
i rossznak elejét vehetni. Es bizonynyal 

becsületére válik az iparnak, a melynek 
mindenkor és minden helyen adassék meg 
a tisztelet.

Még egyszer mondom, szerelem az 
ipart s becsülöm a tisztességes iparost ;

unalmas napon beköszöntél, jó eleve edaluik 
volt magukat kártyával, dominóval, sakkul, 
kockajátékkal, .neg a Jó Isten tudja még miféle 
unaloműző eszközzel, s ha a mindinkább na- 
gyobodó hőség miatt — mely a fülkékben s 
termekben való tartózkodást nappal elviselhetet
lené tette — nem is hagyták el késő éjjel elölt 
a fedélzetet, ezt bizonyára nem azért tették, 
hogy a fentebb elsorolt látványokban gyönyör
ködjenek, hanem hogy egymás pénzét elnyert 
jélt, meg hogy egymás egészségére nagyoka- 
igynnnk I

Egy szép reggelen azonban feltűntek a 
délitmerikni partok s a kártyázó társaság ápáti- 
kus tagjai újból közönséges, kandi emberekké 
váltak. Egy pár óra műim a gőzös már csak 
fél kilóméternyi távolságra volt Trió-foktól, 
melyen körülbelül 80 méternyi magasságban 
egy hatalmas jelzóto’ouy (Szemafor) áll. E sze
mafor állomásnak adta meg jelzéseit a góziis, 
mit sürgöny után a Rió de jenéiről révknpi- 
tánysággnl, meg a hajőügynökségel azonnal 
közöltek.

Trió foktól Rio de Jmieiróig körülbelül öt 
óra alatt tette meg a gőzös az utat. s lm az 
utasok kora reggeltől délig nem győzték a part
vidék csodálatos szépségeit eléggé bámulni, & 
Rió de Janetói öbölnek már bejárata előtt ma
gukon kivül voltak az eléjük táruló panoráma 
megkapó részleteinek szemlélését.

A forró égöv dús növényzete, mely egy 
talpalatnyi földet sem hagy üresen, u pnrkvi- 
dék bizarr körvonala, ti száz meg száz kisebb 
nagyobb, erődítésekké1 ho-phett sziget és fél
sziget, mely az öböl bejáratát a magát nz öb
löt is festői rendellenségben ellepi, a sok között 
a 887 méter magas, s alakja után ezukorsüveg- 
nek nevezett sziklás félszigettel, a gőzösök órT-
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szívesen szorítom meg burAti szeretettel a 
munkától megkérgesedett kezet, s éppen 
az u szeretet, becsülés, készlet ua őszinte 
szóra.

Azt óhajtom, hogy minden iparos a 
vallásosság, erkölcsösség, becsületesség s 
az összes erények mintaképe legyen, mert 
tudom, hogy akkor még fényesebbé, tisz
teltebbé lesz a tisztes ipar.

A Babona a palotákban.
A babona a fejedelmi paloták csilb-gó ter

meiben csuk oly otthonos, mint u zsúpfedelű 
Bzalmaviskók szűk szobájában. A jövendőmon- 
dók hiszékeny közönségé nem csupán a tudat 
lan és feliuivelt nép egyszerű embereiből res- 
rutálódik, hanem akad a babonának nem egy 
rendihetellen bive a magas és legmagasabb kö
rökből Is. A most áló fejedelmi személyiségek 
közül egész sor van olyan akiről köztudomású 
dolog, h"gy hisz a babonában.. Különösen el 
van terjedve a babona az angol és dán udvar 
ual.

Az angol király, aki tudvalevőiig nem 
Igen huzakodik egy kis kártyavetéstól. csak 
olyan babonás, mint minden más játékos. Csak 
akkor tesz föl nagyobb összeget a kártyára, ha 
két hölgy között ül, akiknek azonban nem sza
bad feketén öltözve lenniük : a fekete ruháról 
azt hiszi, hogy szerencsétlenségei Imz neki I)e 
ez még nem az egyedüli babonája. A kártyát 
csak a bal közevei emeli le sohasem a jobbal. 
A nyereségét, melyet babonaságból sohasem 
számlál meg, inig a játékasztalnál ül, mindig 
csak a jobkezével dugja zsebre. Arra sohasem 
lehet rábírni, hogy hétfői napon játszók, a hét
fő őnála és us egész angol királyi családnál az, 
ami másoknál a péntek : szerencséi len nap.

A játéknak egy másik fejedelmi nagy 
kedvelője. Milán, a néhai szerb király még a walesi 
herczegnél sokkal babonásaid) volt. A roulette-nél 
sohasem tett a vörösre s annyira hitt a hahó 
nában, hog\ a vémtsszonyok szerencsétlenséget 
hoznak, hogy aznap hozzá sem nyúlt a kártyá
hoz amikor vénasszony akad az útjaim. Pénteki 
napon nem játszott s egyáltalában semmibe sem 
kezdeti bele, mert nemcsak a játéknál, hanem min
den eg)eb ténykedésnél a bai.ona rabja vök.

Viktória a néhai angol királynőről ismeretes, I 
hogy fűiün vetet magának kártyái s feltétlenül hitt ■ 
abban amit a kártya mond. Eugénia excsászárne 
is nagy barátja az efajta jövendőmondásnak s I 
ha a két öreg uralkodónő együtt volt, egymás 
nak olvasták ki a kártyából jövendő sorsukat. 
Az angol királynő palotájában hivatásos jósok 
és jósuők egymásnak adták a kilincset. Signor 

ásótól a vitorlások törpéjéig előforduló s elkép
zelhető vizi jármüvek mozgó raja, a rengeteg 
világváios s az ö’»ol p injait tarkító más varosok 
mint Nichteroy, Persepolis, Jurujuba, Catete, 8. 
Christovao mindjobban kibontakozó panorámája, 
I messze háttérben, nyugat felé, a haragos zöld 
színtől a sötétkékén át egész a világos szürké
ig minden színárnyalatot és minden alakot 8 
nagyságot mutató Mimis Geraes hegylánc/ 
impozáns látóképe, a közvetlenül Rio de Jane- 
iró mögött emelkedő óriási virágbokrétához ha- 
■unió Corcovado hegycsúcs, a melyen levő üdo 
forrás Brazília fővárosát vízzel ellátja, valóban 
hosszabb időre leköthette az e látványhoz még 
nem szokott szemlélő figyelmét.

Pedig e földi menyországnak látszó gyö 
nyörü tájék a mega valójában gyakran nem 
egyéb, mint rul vesztőhely, melyen a szeren
csétlen, minden nemzetbeli kivándorlók rövid 
idő alatt halállal bűnhődnek kalandvágyukért.

A gőzös körülbelül fél kilométernyi távol
ságban a part’ d, Rio de Janeiro világhírű fU- 
vészkertjével szemben dobta le horgonyait ; a 
parancsnok egy óra múlva mar megbeszélte s 
megái npi’Otta az ügynökkel a ki- s berakás 
módozatait, meg a hajó részére érkezett pistai 
küldeményeket w átvette. A liszt s gabona ki
rakása másnap kormi reggel kezdődött. Húsz- 
huszonöt félmeztelen n ;ger foglalatoskodott ék
telen lárma, hadonazás .* dulakodás közepette a 
rakománynak a gőzös raktáraiból a hajó m<-llé 
állított Üres főosztály *kl)i  v iló átr ikas.-iv il. Alig
hogy megkezdjek a munkát, máris abba hagy
ták. majd pedig hossz is és hangos t macskozás 
után, s miuiaii megitiak vagy egy ak*»  vizet, 
hozzá fogtak isméi, nem ig**n  hallgatva azon >an 
a reaiuk való felűgyele'tel meghízó t muikavo- 
zető -erkeno sz ív ura Úgy látszik, a |ón 'g ‘iek, 
kik csak az imént szabadultuk fel a rabszol
gaság lanozaiból, az 1883 évi má|ii< 13-an ne 
kik megadott “Znbudsngot Inlságosan tág érte 
lomb n fogjak fel. s n lőrv-mv szabta kiváltságO 
km s egy rangra emelést, telük lehetőleg — de 
mindég a maguk hasznára — iparkodtak felre 
mugyurazui. Testileg, lelkileg Hsziátlaii nép ez.

Ruferto Londonnak ez idő szerint leghíresebb 
jövendöinondója szolgálatait$ nemcsak az angolt 
királynő és a volt franezia császárné, liánéin az 
előbbinek Beatrice nevű leánya is gyakran veszi 
igén} be.

Beatrice herczegnő a nemrégen elhalt Bat- 
tenbwrgi Henrik herczeg özvegye rendit lietelle- 
nül hisz a jövendőmondók csalhatntlansagában 
mióta eg)’ jóslat melyet sok évvel ezelőtt mon
dott neki egy öreg Pythia. az utolsó betűig 
beteljesedett. Egy czigányasszony akkor azt 
jósolta meg neki, hogy az, akit a herczegnő 
szeret sohasem lesz az övé. Idegen országban 
fog az meghalni s az a férfi akié tényleg lesz 
követni fogja amazt. És tényleg is történt. Na
póleon herczeg Eugénia császárné fia, akit szi
vébe zárt a herczegnő, a sötét Afrikában, a 
zuluk assagaitól találva lelte halálál. Bnttenberg 
Henrik herczeg, akinek Beatrice herczegnő hit
vese lett, ugyancsak Afrik ábau hagyta ifjú 
életét.

Ugyanaz a czigányasszony nz ő vészteljes 
jóslatával az angol királynak is sok álmatlan 
ejjell okozott. Azt jósolta ugyanis neki .Egy 
koionát latok a fejed fölött lebegni. Látom 
amint utána nyúlsz, de sohasem fog a fejeden 
ülni" A könnyiivérii herczeg ezt a kellemetlen 
jóslatot eleinte nem igen vette komolyan, de 
mikor látta, mint teljesedik be szórni szóra 
mindaz amit a czigányasszony nővérének mon
dott nagyon kellemetlenül kezdte magát erezni 
8 a jóslatból k la halálai olvasta ki.

Még többet szenved a babona nyűge alatt 
a dán trónörökös családja. A tn'iiöro <Ös fia Ká
roly herczeg lelkes spirilista. Szorgalm isaii czi- 
lálja a szellemeket s már egész könyvtárt, tesz
nek ki azok a kéziratok amelyek írástudó szel
lemektől erednek. De maga Keresztéi) herczeg 
és Lujza herczegnő is hisznek a szellemekben, 
ami eklatánsán bizonyult lm egy alkalommal, 
amidőn Stokholtnban, a svéd királynál voltak 
vendégségben.

Mint minden valamirevaló királyi késtél), 
a svéd királyné is hajlékot adott egy pár szel 
lemnek, amelyek azonban nem igen respektál
ták az udvari szertartásokat, mert mindjárt az 
éjjel, hogy a dán vendégek megérkeztek, el- 
kezd'ék titokzatos játékukat. I-Jóször is kidob 
tok az ágyból a fokamarasimstert, azután egy 
merész szellem a dán h-rczeg agyához férkő
zöl t s jéghideg kezével végigsimiiott.a a herczeg 
arezát, ami persze nem esett neki nagyon jól. 
Harmadnap a herczegnöhöz jött egy szellem lá
togatóba, a boudoirjaba, amitől szeg-ny annyira 
megijedt, hogy ájulran rogyott össze. A java 
még c-ak azután következe tt A herczeg egy 
este a könyvtárba ment, hogy egy könyvet hoz
zon ki magának melyet reggel benfelejtett. Mi
vel tudta, ho.y a könyv hol fekszik nem gyuj- 
ott világot, h mem csak úgy ment be a könyv

1 mely elkoresusult a hosszú rabigában, s csak 
színére nezve h <-onlif Afrikában hagyott, szabad
nak született rokonaihoz.

Még az nap tudomásunkra jutott Rezső 
trónörökös váratlanul beköveike/t tt elhunyta, 
miért is a hajótobogó egy-pár napon át felár- 
boczon lengett.

Urasaink :i sárgaláz, öldöklő pu-zti'ásainak 
hallatára nemhogy Rio de Janeiroban nem akar
tak megtelepedni, hanem jóformán még a pom
pás varost s környéket sem óhajtották megte
kinteni.

Itt már nemcsak narancsai, fügével s da
tolyával, hanem bambival, ananásszal, kókuszdi
óval, zöld pap irályokkal, kakadukkal, lunjmo c 
kai, fény bogarak kai, capllévul (ezukornadmez), 
meg ki tudja mi egyébb egzotikus tárgyal is 
kedveskedtek az épen nem kedves, mindenféle 
szinü, de leginkább ké»szinü áru.soi., kiknek kii 
Ionosén a kezere volt nagyon tanácsos vigyázni, 
nem lévek ők egészen tisztában az •nyém és 
tied fogalmát illetőleg.

A Rio de Janeiróba szánt küldemény kira- 
1 kása után a rakomány még hatra levő részére 

Siintosbi kelle't a gőzösnek mennie
Hantos alig 20*000  lakossal bíró, fontosság 

tekintetében azonban rohamosan emelkedő vá
roska ; Rio de Janeirótól délre, a San Paulo 
tartományban, a Baktéritő párhuzamos körén’,l 
eg.v negyed fokkal lejebb fekszik Itt is, mint 
Brazília legnagyobb részében a divatos és leg
többet beszéli nyelv a portugál.

Igen érdekes volt az alig 31 óráig tartó 
u’azás, majdnem mindenütt alig egy kődobás- 
nyini a buja növényzettől borított puttói szám
talan apró, részint névtelen sziget között. Isin 
Gr ind * és lsla de San Sebastian n igyobb szi- 

; gelrk hosszábbmi, a melyekről a sürü pálma, 
• kokiHz s banánerdok közül, különösen éjszaka, 

kihallniszoit a majmok visitása, a kakaduk ri
kácsolása, bébe korba pedig valami vadállat, 
talán éppen a jaguar vagy a leopárd ordítása.

(Folyt köv.)

i tár sötét termébe. Alig hogy bement, n szon| 
siód termekben levő kísértet isionyu kiállást' 
hallatott s utána heves viaskodás zaját Gyorsun 
behatoltak a könyvtárba 8 ott találták halott- 
halványan reszkedve eltorzult arczvonásokkal a 
szegény berczeget.

Mi történt? A szellemek egész csordája 
rávetette magát, kikapták a könyvet a kezéből 
b folytogatni kezdték. A herczeg viaskodott ve
lük s csodálatos módon épen menekült meg kör
meik közül. Persze kikutatták az egész kastélyt 
de a hunezut szellemekre bizony nem találtak 
rá csak a könyv hevert ott. a padlón: széíron- 
gyolva és egy pár szék volt feldöntve. A her
ezegi pár azonban jőlakott a szellemekkel s 
nyomban olt hagyta a svéd kastélyt. Mindaket- 
tun persze szemül megvannak győződve, hogy 
tény lég szellemek voltak akiket láttak és akik
kel a herczeg viaskodott.

A belga udvar sem ment minden babonától 
Klementina herczegnő Stefánia özvegy trónörö
kösné húga tele van babonás hittel. Az olasz 
trónörökössel 'kellett volna egyidöben jegyet 
váltania, egy rettenetes álomkép azonban arra 
birm, hogy Ígéretét visszavegye. Az álmodta 
ugyanis, hogy lent van a pokolban mint kárlm- 
zotr, a többi kárhozottól körülvéve. Ezt az ál
mot úgy imigytirjízfa, hogy Istennek nem tet
sző dolgot •seloKszik. ha olyannak nyújtja ke
zét, aki a pápa ellensége.

Mint ezeknél a királyi udvaroknál, úgy bi
zonyára a többieknél is buján íenyész a bwho
na szapora palántája, melyet bizony nem tgy- 
kainar fog éltető nedvétől megfosztani a fölvi- 
lágosilás izzó fénye.

Hírek.
A toskanai nagyherozeg érkézéit. 

IV. Ferdinand, tobkmiai nagy herczeg Ö fensé
ge — mint minden évben szokott. — ez idén 
is ellátogatott, hozzánk, kedveli Gödöllőjére, 
hogy részt vegyen az őszi udvari vadászatokon, 
ö fenség**  szombaton, aug. 31-én érkezett meg 
szok"tt kisérntével.

Hymen. Csontom Tivadar gyógysze
rész aug. 27 én vezette oltárhoz R ö g I e r E- 
inilia kisasszonyt, Rőgler Béla és n<*je,  szül : 
Kar y E nilia unió kedves és bájos leányát Isn- 
szegen.

A gödöllői polgári kör alapszabályai 
már felterjesztettek jóváhagyás vég *tt  a belügy
miniszterhez A polgári kör választmánya *a  kör 
helyiségeinek az ipar testület vaczi utezai há
zát bérelte ki, melyet az ipar testület e czélrn 
megfelelőlvg át fog alakiilaini. A kör mixnyitá- 
sa f. é. nóv. 15-ére terveztetik.

Fenyvesi Emil megyógyult. Mint öröm
mel értesülünk. Eenyvessi Emil, a Vígszínház 
kiváló művésze, ki a nyár elején Gödöllőn egy 
szerencsétlen kocsikázás következtében bokáját 
törte, már teljesen felépült. Eenyvessi valószí
nűleg az „Oeskav brigádéra" vasárnapi meg
nyitó előadásán fog először fellépni, amely al
kalommal társai külön ünneplésben fogják ré
szesíteni.

Választási mozgalmak. Két kerület ér
dekel berniünkéi közelebbről a következő válasz
tásoknál : a gödöllői és a vaczi ke
rület, min' a melyekhez járásunk községei 
tartoznak. A váezi kerületb *n  élónkebb már a 
mozgalom. Ott a szabadelvű Gajáry párt már i» 
gyakrabb-n tart „bizHlmnz**  összejöveteleket, 
megbeszéléseket. Legutóbb is »• Lntzkovszky 
búcsú bankéiten jöttek össze, hol Gajáry Géza 
is megjeleni. Ugyan ezen nap éjjelén a szinten 
szabadelvű Majthényi párt is gyűlést tartott, sót 
ki is ragisztoHak Maj’hényi István plnkátnil, 
nagy meglepetéséi a G íjáry pártnak. A kerü
let ellenzéke is mozgolódik. Prón-«y Dezső bárót 
Óhajtván megnyerni a je olts égre. Pronuy azon
ban még ne-'ii nyilaikozolt, A gödöllői kerü
letben a függetlenségi és 4K ns párt mozog még 
csak. Legutóbbi Várady Károly dr. lakásál) tar
tott párt értekezleten Tanúé János — a párt 
eddigi jelöltje — az ujjonan kikiáltott dr. Vá
rad}’ Károly j.ivóra vis8Jah*pelt.  A szabadelvű 
párt — melynek jelöltje \V ’lfnerj Tivadar, a 
mostani képviselő — még nem adott életjelfc 
magáról s csak csendben készülődik.

Az Isaszegi szobor leleplezése. Az isa- 
| szegt csatatéren 1849 április ö-án hősi halait 

balt honvédek sírja fölé, mint már említettük, 
szobrot állít dl közadakosíkshwl a hazafias ke
gyelet. A szobor űnimpies leleplezése szépiáin- 
l»er 8-an lesz. Az országos jellegi! hazafiias ün
nep sorrendje a következő . Felvonulás az Ha
szegi Ol vasúk őrből délután 3 órakor n szobor 
elé. H mmisz Előadja a budapesti Törekvés 
dnl*  és ö»ikepző<*gyesület.  — Megnyitó beszed. 
Mondja Bcywnrtb Károly, a műegyetemi Kor 
elnöke. Talpra magyar. Szavulja ifj. Bisoth- 

I ka Gábor műegyetemi halgatő. - Ünnepi be-
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B>iíd. Mondja MnrcsAnyi IstvAu, — A «zobor le 
leplezése. — Alkalmi óda. Irta és előadja ; Illyés 
Bálint országgyiiléai képviselő. — A magyar if
júság liálájAt tolmácsolja az Egyetemi Kör el
nöke. — Szobor-átadó beszéd. Mondja Scbeible 
Arinand. — Záró beszéd. Mondja Török Gábor. 
_ Százat. Énekli a budapesti Törekvés dal- és 
önképzó egyesület. — Az llunep után diszehéd 
HZ Olvasókörben. Teríték ára egy üveg borral 
2 korona 40 fillér. — A banketten résztvenni 
óhajtókat kérik, hogy a bankett árát az elnök
ség cztniére hat nappal előbb küldjék el. — 
Indulás Budapestről! keleti pályaudvar délután 
12,35 és 1.80 pereskor.

Kőbányai járásbíróság. Sokan kétke
déssel fogadták azon még a julius hó elején kö
zölt hifiinket, hogy a kőbányai járásbíróság fel
állítása nz igasságilgy minisztériumban már be- 
leiezett dolog. Informallónk alaposságáról most 
meggyőződhetett közönségünk, mint hogy legte- 
kintelyesebb napi lapjaink közölték ugyan ezt -e 
héten, melyeknek jól értesültségében még a leg
konokabb kételkedők is megnyugodhatnak. A 
kőbányai járásbíróság tehát — melyhez Csömör 
í’zinköui es Rákos Keresztár községek a hozzá
juk tartozó nyaraló helyekkel együtt is — tar
tozni fognak. 1902. január 1-én meg kezdi mű
ködését. E községeknek közigazgatásilag Buda
pesthez való csatolása is minden valószínűség 
szerint ez időre várható.

Bucsuzás a javító intézetben. F. hó 
26 án buc-uzott el hivatalosan Latzkovszky La 
jós a tiz evett at vezetése alatt volt aszódi m. 
kir javítóintézet tisztikarától, személyzetétől 
es növendékeitől. A buesuzás igazán ben
sőséges, valóban megható volt. A tisztikar 
névében Cselt Lajos javiló intézeti családfő, 
igazgató helyeles intézett Imzzá remek megható 
beszedet, a felügyelői személyzet nevében pedig 
Bak Gtt-zláv munkuvez‘tó felügyelő búcsúztatta 
el -zép busz-dbtm. Mindkét beszédre szives sza- 
vakít.ni Válaszol', a szeretett igazgató könnyekig 
hitván ineg a tőle búcsúzokat s maga is igazi 
meghatottságai fogván kezet velük. Nem maradt 
szem szárazon midőn a távozó igazgatót nz 
egt begy üllek megéljenezték. Mi magunk részéről 
mint, kiket rokonizonvével óllaiidóiin*kitünteiett,  
támogatott s kikkel különösen a régibb időben 
állandóan együtt munkált őszintén mondunk 
neki i-len hozzádnii s kivánjukjhogy uj állásá
ban, Kasa in, a mienkhez hasonló szeretett ve
gye ót körül, (szerit, i

Kis József — Petőfit lopott. Pnpp Já
nos peczeli lakos azon kévés szhiuu pénzellek 
közé tartozik, akik Petőfit s egyáltalán : okik 
valamit olvasni szoktak. A múlt pénteken is 
olvasgatván kedvuticz Petőfijét, azt olvasás után 
a nyiimt ablakban hagyta. Nagy volt nzonbnn 
meglepetése, midőn hazatérve azt találta, hogy 
kívüle még más Petőfi burát is van Péczelen, 
aki az ő Petőfijét az ablakból szó és előlegez 
kérés nélkül elemelte. Nem annyira a könyv
nek 1 koronányi értéke, mint az irodalompártoló 
személyiségének megismerése végeit fel is jelen
tette az esetet a csendóraégnek, mely ezután ki 
is derítette a tettest Kiss J zsef jeles pénzeli 
éjjeli őr személyében. Tehát a járásszerte köz- 
tnomlássa vált péczeli .alvó éjjeli örök" — leg
alább nappal — még «etn alszanak I

Verekedő ozigányok. Csornák Lajos és 
Nánai István budapesti lakosok kirándultak Pé- 
czelre az Indiutelepre s ott jó elmulatván czi- 
gány zene és jó bor mellett, reggel 4 órakor 
hazafelé igyekeztek. Hajnali 4 órakor azonban 
az Indiatelepen már nem jár jótét lélek, ott 
minden csendes s igy annál nagyobb volt a 
meglepetésük, midőn egy félre eső helyen 3 
muzsikus czigány rajtuk ütött és husángokkal 
alaposan ulpnhoítn őket. A boros atyafiakkal 
természetesen könnyű dolguk volt Faraó ivadé
kainak, akiket csak másnap fedezett fel az isme
retlenség homályából a szemfüles csendőrség 
Jakab György. Lobo János ós Loso Ferencz 
személyében, kik beismerték tettüket,

Nem jó szép szobalányt tartani I Ben
ne vau nz már a száz esztendős kalendáriumban 
is, és azóta is minden álmos könyvben ! Aki e 
sarktételt kétségbe vonja, meggyőződhet igazsá
gáról az nlábhikból. Dr. Korányi Frigyes egyetemi 
tanár Péczelen nyaralván, a múlt szerdán nyu
godtan tért este pihenőre. Csalódott azonban, 
midőn azt gondolta, hogy magát a nap fárndsl- 
mai után kipihenve, csuk reggel fog felébredni 
álmából. Mészáros István és Poros János péczeli 
■uhnnezok gondoskodtak róla, hogy ne _ legyen 
éjjeli nyugalma zavartalan Éjfél mán ugy két. 
óra tájban ugyanis bemásztak h kapu tetején át 
a tudós professzor udvarába és n cseléd szoba 
ablakát — azért mert a bent alvó madonna 
őket szép szóra be nem eresztette — keretes
tói együtt kifeszitették, sőt még nz ablak füg
gönyét is szét tépték, mintegy G korona kart 
okozván e munkájuk által. Az eset feljelente
tett az illetékes kir. Ugyészeégnél.

ll. v.

gálatnnnk a vasúti állomás 
állandó ki terjesztését

pe 
az

ör9 
nem

Űrt
Ba

Csendőr szolgálat a péczeli indóház 
bán. Az utóbbi időben sok kellemetlen inczi- 
dens fordult eló Péczelen, a m. á. v. állomé 
8án. Oka ennek leginkább a n így kirándul*  éx 
idegen forgalom Ez indította jarásásunk főszol
gabíróját arra, hogy n péczeli csendőr Örs szol 
gábitnnak a vasúti állomás területére leendő 
állandó kiterjesztését kérje illetékes helyűi. 
Mint értesülünk, ez a nagyon is méltányos ké
relem teljesedésbe megy, amennyiben elrendel
tetett, hogy a péczeli csendőr Örs vasár és ün
nep napokon egész napon at, köznapokon 
dig a szükséghez képest vezényel ki járőrt 
indóházba amennyiben a csekély számú 
minden tagja fontossabb (:?:) teendőkkel 
lenne elfoglalva.

Beküldetett. Tekintetes Szerkesztő 
Mondok valamit, tudom jót nevet rajta. A 
pókban Aszódon járván, a posta utczabati kellett 
végig mennem Amint a posta elé érek, vélet
lenül betekintek nz átellenben levő közbe, a 
mely az aszódi biró lakása inogott vezet fel n 
pul tra, s meg látok ott egy Öreg asszonyt, n ki va
lóságos kis szerbtövis tenyézde közepesle motosz
kál. Tudom HZt, hogy ezt. n veszedelmes gyomot 
még a határból is ki kell irtani, erre szigorú 
rendeletek vannak, hirtelen az az ötletem támadt, 
hogy ez a boszorkány bizonyosan valami bű bá
josságból n biró háza mögé szerb tövist ültet és 
ni mar mennyit beültetett ; na megállj most 
megc-iplek, majd lesz h old el hadd. Oda iwgyvk 
hozza „mit csinál kend anyjuk, maga rosszban 
jár-. .Rosszban bizon, tisztölt tejs ur, mindön 
nap ebbe >i sok tövisbe, mert mindön nap le 
miig föl köll mönnöm ezöli az illőn egy píwsz r, 
oszt a kezem gyöi.ge hozzá, hogy tövestü ki- 
szögygyom. bal legalább leiipöm a magját, hogy 
tovább ne falazzon". - „No jó van szüle, csak 
vigyázzon. Imgy a biró meg iw lassa, mert tudja 
hogy it’ lakik ebben a házban. aztán majd 
hecsukaija‘*.  .Dehogy csukni kérőm ubissnii, 
hiszen ha neki ko, fal *1 még tisször enynyit is 
a falir-íi". Hogy ezután mit gondoltam, — ezt 
már n m mondom meg.

A siketek hallanak A ..D i e i I I ii s t- 
\\ I i" i.*.\ oii h 27 ik szitui, Cliis- 

London W. egy csu 
tartalmazza sikelség es fej 
kiírat n beteg oilli >n a la

tja es a melynek mindenkor 
vall. A nevezett lap ezt a 
bermenlve

folyóirat

I

r i r t •• \V I i" t.>.\.»ir h 
wich Hiúk Komi. X". 626 
dálntos kur.-i leirásá 
ZUgás ellen, a m»*\  
kásán is nlk-dmazh • 
kitűnő eredménye 
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Hatni, aki címét a 
beküldi (52 — 9

L.övlóldözŐ

megküldi kivá-
szerkesztósegéhez

gavallér
galicz.ini illeiu.'ögli ii<» régebb

Lábas El ••ónéra 
...... .............- -c „ időben virl házas

ságban élt ugyanoda való gavallérjával Kovnlsky 
Albertéi. Szerelmük*  »izonb»ni nem nyújtóit tar
tós boldogságot s igy m szép Eh ollóra beszegö- 
dklt Mátyásfölden cselédnek Binnavetter Izsák
hoz. A mull vasárnap azonban ismét találkoztak 
a szerelmesek a mátyásföldi kis erdeiben, hol a 
leány gazdája gyermekeivel sétálgatott. A hamu 
alatt lappangó szikin újra lángra lobbant a két 
elvált szerelmes szivében s a turbekolas vége 
az lett, hogy Kovnlsky unszol a imád ttját hogy 
menjen ki vele szerencsét próbálni Amerikába. 
A d‘'fék gavallér htihiIi n nem llltttmit meg a 
szónál, hanem mt'or huta hogy a hölgy sehogy 
sem hajlik a szavára revolvert rántott azt,a szép 
Eleonórára — ki sejtve a veszélyt, s menekülni 
akart, háromszor el is sütötte hátulról megse
besítvén azt. A súlyosan sérült nőt Budapesten 
a Szí. Rókus kórházban ápolják, a lövöldöző 
Bteladon pedig letartóztattatolt.
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Árlejtés.
Az aszódi magy. kir. javító intézet 

számára az l»Oiá. évre axűkaé- 
sres 400 köbméter kmnéuy 
tllx-ifn srállitásának vállalkozói bizto
sítása tárgyában az árlejtés •zeptem- 
ber lió 90-án d e 1O óra
kor fog a javító-intézetben megtartatni. 
Az árlejtés szóbeli, de Írásban is lehet 
ajánlatot tenni. Pót- és utóajánlat nem 
fogadtatik el. Aki szóbelileg óhajt áriejteni, 
köteles a feltételeket annak elismeréseit!, 
hogy azokat elfogadja, aláírni és a bánat
pénzt készpénzben, vagy óvadékképes 
papírban letenni. Az írásbeli ajánlatokat 
bélyeggel kell ellátni, lepecsételni s igy 
czimezni: „A magy. kir. javitó-intézet 
igazgatóságának Aszódon. Ajánlat az aszódi 
javítóintézet 1902. évi tűzifa szükségle
tének szállítására. Mellékelve 280 korona 
bánatpénz". A bánatpénzt az írásbeli aján-

l lalboz is kell csatolni és kijelenteni, hogy 
| ajánlattevő a feltételeket elfogadja. írás

beli ajánlatban az árat hetükkel is ki kell 
Írni. A feltételeket szeptember hó 26-ig a 
hivatalos órákban lehet a javítóintézet 
irattárában Átolvasásra megkapni. 

Aszódon, 1901. augusztus 21.

Cseh Lajos
családfő, igazgató-helyettes.

1900 V. 14185 számhoz. 19’H vgrh. 509 szám. 
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, Imgy a göddllö kir. jarnsbiró- 
súgnál 1900 évi V. 1418 számú végzésével 
Lówy és Spitzer ezég végrehajtató részére 
Strovszkv Lnjos és neje végrehajtást szenve
dettek ellen 58 korona kövei elés és jár. erejéig 
elrendeli kielégítési végrehajtás folyom végre
hajtást szenvedetteknél lefoglali 1245 koronára 
becsült ingóságokra a gödöllői kir. járásbíróság 
fenti számú végzésével az árverés elrendeltet
vén, annak u Handelsmaiin Arnold 111 kor. 68 
fill. Danczinger és Neumann 500 kor. felülfog- 
] altatók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, végrehaj
tást szenvedettek lakásán R íko« k' ieszturon a 
Munkás Otthonban lrendő’mi*giartá<ára  határidő
ül 1901, évi szeptember ho 2 napján d. e. 
10 órájára tüzelik ki, mikora bíróikig lefoglalt 

■ szobáim1 oiok, s egyek ingóságok a legtöbbéit 
Ígérőnek készpénztizetes melleit, szükség esetén 
beesáron alul is el fognak adatni.

Ee hivatnak mindazok kik nz elárverezen
dő ingóságok vételárából a végrehajtó követelé
sét megelőz/'*  kielégítéshez tartanak jogot, elsőbb
ségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig 

' alulírott bírósági végrehajtónál vagy irásbun be
adni avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvén)es határidő a hirdetménynek a bí
róság tál I ján kifüggesztését követő naplói szá- 
mitiiitik

Kell Gödöllőn, 1091. évi aug. hő |() napján. 
T r s z t y unsz k y K a I m á n. s. k.

fi*.  H.i kir bír végrehajtó

Csemege szöllö kilog
rammonként 30 fillér az 
aszódi javítóintézet szöl- 

lötelepén.

végze
ttel er 
kor., 
kor., 
kor., 
kor..

1901 V. 5592 számhoz 1901 vgrh. 557 Mám. 
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhírré te^zi, hogy :i gödöllői kir. jí 
rásbiróságtiál 1901 évi V. 528 és 1901 V 559 
számú végzősével Dr Gyöngyösi József bpesti 
ügyvéd által képviselt Beliczay Béla végrehaj
tató részére Hchmidlechner Nándor és neje 
végrehajtást szenvedettek ellen 642 K. 00 F. 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedetteknél 
lefoglalt 1378 K. 00 F.-re becsült ingóságokra 
a gödöllői kir. járásbíróság fenti számú i 
sével az árverés elrenddtetvén, annak a 
Antal Gyula 220 kor., Bauer Dávid 290 
Fuchs Simon 78 kor., Groszinan Mór 186 
Fuchs Simon 112 kor., Wolf Gyula 80 
Bauer Mór 1796 kor., Furhs Simon 22 kui.v 
Marék József 321 Ikor 22 fill felülfoglaltntólc 
követelése arejéig is, amennyiben a-/."k töivényes 
zálogj)got nyertek volna, végrehajtást szenve
dettek lakásán Rákos S z t. M i h á- 
I y o n leeudö megtartására határidőül 1901. 
évi szeptember hó 5 napján délelőtt fel 
10 órája tűzetik ki, mikor a biróilng lefoxhilt 
szobabútorok, zongora, kávéházi berendezés, 
biliárd asztalok, tehenek s egyéb ingóságuk a 
legtöbbet ígérőnek kérfzpénzfiaetéz mellett, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivainak mindazok, a kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató köve
telését megelőzöl kielégitretéshez tartanak jogot, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdé
séig alolirott kiküldöttnek vagy Íróban beadni 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényei határidő a hirdet menynek a 
bíróság tábláján kifüggesztésói kbvetö naptól 
számiitatik.

Kell Gödöllőn 1901 évi nugu-ztus hó 8 ik 
napján. Trsztyánsslcy Kálmán s. k.

(P- H.) kir. bir. végrehajtó.
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ciáíz.. é» kir. udvari szállítók 

fiumei c • g n a c g y á r á b ó I 
ajánl: HAUER LAJOS gyógyszertára

„Az Angyalhoz*  Hatvan, s-io

LE8SIVE PHENIX I 
A vllig legoielflierübb 
ál llgkedveltebb mo.ó- 

•Mköie a valódi 

„Lessive Phenixrr mosópor, 
a inoly a legtöbb kórhái- 

baa, göxmnaodákbán 
kolstorban, nyilvános inté
setek ói előkelő háztarta- 
•okban nagy előszeretettel 

használtatlk-
Egy próba a valódi 

„LESSIVE PHcNiX ' 
mosóporral 

meggyőződte! a rendkívüli 
előnyökről, pénz-, Idő- éa 

személyzet ntegtakarítása 
él a tuha rendkívüli tinta*  

sugarúi.

LESSIVE PHENIX
A valódi „Lenive Phenix mosópor hazai gyártmány, 
leijei olormentes, jótál Iái mellett, ártalmatlan a fe
hérneműre éi csakis oly csomagokban valódi, a 

melyek egyedüli tulajdonosa J P I K O T 
PÁBIS alalráiaal vannak ellátva. 09" Számtalan 
elismerő levél Kapható minden fflszerkerea*
kidéiben <■» drogériában használati utasítással együtt 

Igazgatóság : Budapest, Károly-Kórut 19.

1652,1901. BZ.

Árverési hirdetmény.
A gödöllői in. kir. erdöhivulal részé

ről közhírré tétetik, hogy a máesai erdő
gondnoksági kerületben mutatkozó u u- 
bnc» terinia a kincstár által 
gyűjtött friss állapotban Gnljj-f*  MA- 
<*asfín  vagyis IVI.-tryei-kón az erdő
gondnokság' irodájában f. «V 
tember lio 3An délelőtt 11 
ómkor megtartandó árverései el fog 
adatni.

I.eleendö  bánatpénz 100 korona. 

írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés meg
kezdése előtt adandók be.

Az árverés és szerződési feltételek 
az erdőgondnokságnál és az erdőh.tatai
nál megtekinthetők.

Liónjánlalok nem fogadtatnak el. 
Kelt Gödöllőn 1901 évi augusztus hő 2fi-án.

Mu|ry. kir erdőhi vnl wl.

Kiö2|1901 sz.{

Árverési hirdetmény !
A gödöllői in. kir. erdőliivatal részé

ről közhírré tétetik, hogy a babathi-isa- 
szeghi és vnlkői erdőgondnoksági kerület
ekben mutatkozó gubacs termés a kincstár 
áJtal gyűjtött friss állapotban erdőgond- 
nokságonkiiit külön külön a f é. szep
tember hó 2-án délelőtt 10 órakor Gödöllőn 
n in. kit" erdöhivatalhan megtartandó ár
verésen el fog adatni.

Leteendő óvadékpénz erdögondnok- 
ságonként 100 korona.

írásbeli njánlutok a szóbeli árverés , 
megkezdése előtt adandók be.

Az árverési és szerződési feltételek 
?z erdőgondnokságoknál és az erdőid- 
vatalnál megtekinthetők- i

UtóajAiiliilok nem fogadtatnak el. |
Kelt Gödöllőn 19<>1 évi augusztusi 

hó 2f>-An. Magy. kir. erdöhivatal.

I

KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZ<;I)<)5

ElvAIInl mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart ».»indentél« koporMÓkból. Erez, 
kemény fa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával u-yArstzUooisii.

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre ii 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egy óra alatt szállíttatnak. s.-s.

Sóját késziléaü dito/.eM <>» <bu-yi-zerü poluArl bútorok 
kaphatók a legolcsóbb szabott arakon Aszódon, Kurás l'AI éoület- os mkbtuor-aaz- 

talosnál.

©alias Mtmaieli
fakereskedő

f • <><1 Ö 1 1 Ő II.

Van szerencsém a n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy a helyben 25 év 
óta fennálló

Diamant-féle 
faüzletet átvettem és azt saját törvény- 
sz.kileg bejegyzett czégem alatt fogom 
folytatni.

Raktáromon dús választékban fog"k 
tartani miiulentéle lucz és Jegenye fenyő 

deszkákat. faragott és nirészelt épületfakat, 

léezeket ea gömbölyű fenyól'llililknt. zsi-n- 

ílelvt, tölgyczölöpiiket áa gerendákat es 

minden e szakmához tartozó építési czik- 

kek-t, valamint apritolt tűzifát és kőszenet.

Számos éven át szerzett tapasztalatom 
valamint a rendelkezésemre álló töke azon 
kellemes helyzetbe juttat, hogy tisztelt 
üzletfeleim bizalmát minden tekintetben 
kiérdemeljem.

A n. é. közönség szives pártolását 
kérem

kiváló tisztelettel
1-4j Balog Sámuel fakereskedő

Gödöllőn.

Viszont elnruMiit ók, kedvező í'oi lói elek inollolt, keroniei nek !

Hazai ipar! „EMKE1 padlófénymáz! Magyar gyártmány!
Nem kuli OBZtrák, nem kell nőmet, nem kuli külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

1\ E“A

padló.fény máz t,”E

s így elérjük, hogy kitűnő legjobb in gvar gyártmányt kophatunk b e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék az ‘ 0—1  r.l »mv».  nx . . . _ , J —„EMKE" javára szolgai A Berkes féle .EMKE" padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert
A
A
A
A
A
A
A
A
A

„EMKE" szobapadló fán) máz: rög'ön szárad s igy 11 fényezett szoba már 1 óra múlva használatim vehető
„EMKE" s/ob; pailló-lenymnz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen Terp» ntiu szagot napokig a szobákban törni.
„EMKE*  Rzolr.pt dIM'éntmáz : mosható, s szárazni törülve fénye még fokozottabb.
.EMKE*  • -
,EMKEU
„EMKE*
.EMKE*
.EMKE"
„EMKE*

>zob. piidló-f’n\máz : víztől nem lesz foltos, mint a többi lakk. } I
szobiipnöió-fánymaz: lényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb. 
szol»s«podl'>-fénym:iz: üveg keménységűvé válik, r igy iegk»vesbbé kopik.,’ < i
szobai; •"ó-lrin máz : szeszszel hígítható. <. 1
szob: n dló feo\m-z: kitünően alknlmuR konyhabútorok és más vrös használatnak kitett tárgyak másolására. 
szoh:.p tllo-irnyma/: n ragadós padlókat szárazza teszi. P í

l ku -oM. íívok, bórmeiitve biírliovú, U kor. ff
Gyártás és főéi adási hel,\ : fiorkos Bertalan Nagyvárad. — Eladási hely: Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd*  d»i 

Brrger \ ilmos Jász-Berény, Boros B. Péter Mór Szolnok. 2-fi2 7 1

NvourulsU KZ auzudi kir.javitő intézet köuyvuyvmdAjábitu

I

Rzolr.pt

