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Isaszegi hősök emlékezetére.
Irta a az ianaaegl honvédaxobor leleplezésekor (19Ql-tk 

évi hó 8-an) szavalta: Illyés Bálint
Hősök ! kik itt pihentet, szivetekből 
Fel-feldobog most is a haza-föld . . .
8 a szellő, mely felzug ez erdők lombján, 
Híretekkel völgyet, halmot betölt ... 
Átszáll ti rónán, s Kárpát büszke ormán, 
S tova zúgják a messze tengerek : 
„Nem emberek : félistenek vallották, 
Isaszegi névtelenek 1“

Volt, volt idő, hogy a magyar dicsőség,
— Midőn a nemzet már-már elalélt, — 
E halmokon kelt töl. — ragyogva újra, 
8 fénylő sugárait innen szórta szét . . . 
Hitet, reményt innen röpile szerte :
Hogy van még bennünk liarczi kedv s erő 1
— Hősök, kik itt ktlzdétek, e dicsőség 
Ti szivetekből tört elő . . .

Zsoldos hadak sok ezre büszke gőggel 
Torióda össze itt. hullám gyanánt . . . 
Hivék: kiosiny hajónk, hogy ös«zeroppan, 
S a t nger-vészben elmerül Imiink > . . . 
He bár. mint poklok ördögét, segélyül 
Hívták hl a szörnyű lángelemet:*  
A szabadságnak istene velünk volt, 
És győztek — a névtelenek :..

Ah ! színié látom őket a csatában, 
A gőgös ellent n>int verik . . . verik ! . . 
A hős apák fenn szent gyönyörrel nézik. 
Mondván: ..Egy egy oroszlán míndenik 1“ 
S tán leiköket lekiildenék, ha rájok

’l Felgyújtották Isasaejfet ón ni erdőt.

Utazás a sárgaláz hazájába.
— Eredeti táréra. —

Irta: Pázmány Jenő.

(4)
Egészség dolgában eladdig iiem volt pa

nasz a hajón s meggondolva azt, hogy Rio de 
Janerióban a gőzös ismét csak az öbölben, jó 
messze a parttól fog állani, mindenki saját jó 
Borsában bizvu nézett a jövő elé.

Alig hogy kikerült a ,Matlek«>vits“ a ten
gerfényes santosi öbölből, a messze jövő erős 
szél és hullámok már jeleztek. hogy vihar kö
zeledik. A parancsnok a nyílt tengeren sem 
hagyta el a vezeny hidat, mert tapasztalt tenge
rész létére tudta, hogy az éjjel a hajó — mint 
mondani szokták — bálbi leeszül, s hogy igy 
jelenlétére szükség leszen.

Éjfél tájban a v hír teljes erejével kitört, 
mik<»r is olyan felhőszakadás forma zápor eredt 
meg, hogy jól el nem zárt kabinok s a gépház 
egy pár perez alatt megtellek vízzel, inig a ten
gerészek a vízhatlan ruha daezára is bőrig áz
tak ál. Az óriási, felbőszült hullámok a nagy 
gőzöst csuk ugyan di« héjként dobálták, nagy 
gyötielmére a rajta volt emberi lényeknek, kik, 
ámbár alaposan megkapaszkodtak egy-egy kö
télbe vagy a karfába, vagy árb<»czba, a sok 
esés, gurulós s ütódés következtében mégis 
kisebb nagyobb sérüléseket is szenvedtek

A nap feljöttével, mint, varázsütésre. le
csendesedett a szél, a elsimultak a habok. A 
vitorlnmester azonban egy sárgaláz beteget je
lentett bo a parancsnoknak ; e beteg a gépkenő 
volt.

Parányi szükség volna idelumi . . . 
De mint a hunok győzbellen királyit, 
Úgy harczol itt a névtelen 1 . .

Mesés idők ! midőn a játszi gyermek 
Játékszerén harci fegyvert cserélt . . . 
S a menyasszony letépte hő kebléről 
S csatába kőidé drága jegyesét . . . 
Midőn a férfisziV csuk egyre lángolt 
S ha áldozék, csak ennek áldoza . . . 
És egy iuuldsúg zengett minden ajkon : 
A szabadság és a haza . ..

E szent imával mentek öli csatába, 
S ezzel szedték a győzelem babért, 
Ezzel hajtottuk tejük a halálra. 
Mondván : „oly édes halni a honért 1“ 
S hogy vérüket a haza-föld beitta.: 
Aldottabb lett, —• mint a Kálvária, 
Hol önmagát feláldozd a népért, 
Istennek választott fia I

Áldoztak ők is I . . Olt legyen hát áldva 
Hiitö poruk, s umlékök itt alatt 1 . . . 
Ti honleányok I binteetek virágot 
Sirjokra 1 s esküdjetek honfiak : 
Hogy élni, halni fogtok a hazáért 1 
S miért ők éllök zálogul adták : 
Virulni fog örökké sírjukon, a 
Lagszebb virág: a szabadság!

Ünnepi beszéd.
— Elmondta Ihuszomod, 1901 szept. 8-án a houvódsiobor 
lelepleződi ünnepélyei) MarosInyi István kántortanltó- — 

Lobog; • magasan lobon »• I ng; nők, sok 
ig-iz magyar szív oltáron k tiszta ■■ Idozati láng-

A villa ngyorsasiggal terjedi el e szomorú 
hír » hajón, h oly leverőiig halott mindenkire, 
hogy a sápadt arczokrd le leim ett olvasni a 
kiállott félelmei 8 belső iszonyú A betegen 
gyors egym isutánl'iin jelentkeztek a sárgaláz 
liinei, melyekről szólva, a rag'dy mibenlétét, egy 
hírneves orvos előadása után a köveikezókep 
Írjuk le:

A sárgaláz leginkább Brazíliának az E 
gyen li tőhöz közelebb fekvő mocsaras vidékein 
honos, nagyban pusziit azonban az Antillákon, 
Jamaica, Hanta Lucia (N. B. az a híres nápolyi 
harca róla nem erről a Hinta Luciáról szól !)San 
Domingó, M irtinicza szigeteken, a mex'czói öböl 
több városában, nemkülömhen az észak amerikai 
Egyesület-Államoknak egyes tengerparti vidékein 
és városaiban. mint Louisana. Georgia, Virgínia I 
államokban, különösen pedig New Orleán, Fen- 
saczol.i, Sivannah, CharDston, New York, Phi
ladelphia, Baltimore. Karfáik, Avatnia, Nevburg 
stb. városokban is.

A sárgaláz szokott feltételei az egészség
telen helyeken n nagyfokú hő>eg és nedvesség; 
majdnem elinnradhata'lan következménye az. 
izzadt vagy másképen nedves emberi, a nap 
heve áltil előidézett pillanatnyi me gaz Áradásnak 
vagyis a nedvesség gyors elpárolgásának. Né
mely helyeken közökben lép fel, s jobban be
fészkeli magát a víz melletti, alacsony fekvésű, 
mint a víztől távol magasan levő helyekre.

Végzetes a sárgaláz különösen az Ameri
kában nem aklimatizilt egyénekre. Az uj be
vándorlók nagy része gyakran még akkor is ál
dozatul esik, midőn a kikötés helyén s perczé- 
ben ragály csak szórványosan s ritka-esetképen 
jelentkezik.

ja : Zászlókat lengett un az őszi szél ; gyerme
kek, ifjak, meglett korú férfink, reszkető aggok 
jövőnek im ma e véráztatta, diesőségővezto 
helyre, az isaszegi győzelmes csata színterére, 
mert ünnepet ülünk itl nm, nagy é» mugnssb>9 
ünnepet, az itt elvérzett Ims honvédek iránt ke
gyeletünk, hálánk ünnepét!

Félszázadnál több tűnt le azóta, hogy Isa- 
szeg halmai ágyuk dörgésétől, puskák ropogósá
tól viszhnngzottak; félszázadnál több tűnt le- 
azóta, hogy a .Királyerdő" csöndjét haldoklók 
hörgése. sebesültek szivtépő jajkiáltásni törték 
meg I

Igen itt, e csatatéren aratták a szabadság
ért küzdő hős honvédeink egyik legnagyobb, 
legdiesőbb diadalukat: szerteszé t szórván a ma
gyar nemzet 'legféltettebb kincsének : az ősi 
szabadságnak porbatiprására egy begyűjtött 
bérencz hadat, mint tomboló vihar a hitvány 
szemetet.

Valóban, nagy volt a győzelem, melyet a 
magyar fegyverek itt kivívtak, ámde nagy volt 
az ára is; mert nvolczszáznál több hős magyar 
honvéd kiómlö vére festette pirosra az isaazegi; 
csatateret; nvolczszáznál több hős magyar honved 
szabadságra szomjas lelke száll az ég Urához; 
azon a nagy napon I Gazdag aratása volt süvör- 
tö golyóknak, villogó szuronyoknak, Bzikrázó 
kardoknak !

Az emlékezet, a képzelet szárnyain vissza
száll lelkem a múltba, látom a csatateret n győ
zelmes csata után I lm, itt egy iljn honvéd 
fekszik, mellén tátong a sxuronyrtöfes mély se
be ; amott, egy másik hever holtan, talán egyet
len gyermeke, szemefénye az őt hnznv«ró ag
gód*  szülőknek! 0:t egy harjnidik sóhajtó 6 
utolsói, tálán eppen e pillanatban in i.dkozik 
drága életéért otthon egy picziny gyermekszáj ! 
H bármerre nézzek is, nem látok mást, csak 
iszonyú sebekkel borított holttesteket, vouagló, 
segélyért esdő sebesülteket.

Aztán következett a véres színjáték utolsó-

A sárgaláz ismertető jelei félelmetes gyor
sasággal következnek egymásra; a válságnak 
rendszerint 3—5 nap alatt kell bekövetkeznie,, 
inkor is vagy beáll a bdál, vagy pedig beteg 
állapota lassú, de biztos javulásnak indul ; a 
visszaeséstől, a teljes felépülésig nincs mit 
tartani.

A beteg az első napokban általános fárad
ságot, zsibbad.>ágot érez tagjaiban, kábult 9- 
könnyen elszunyad.

A lóz nagyfokú bőséggel, hideg borzongá
sokkal jelentkezik, melyek éles főfájással együt
tesen, különösen a szemek, a halánték környé
kén, a gerincxoszlopou *»  a végtagokban szünet 
nélkül váltakoznak. Később a bőr petyhültr 
majd pedig érdes, s; áraz s égető meleg lesz,.

I elborítva gyakran sajátságos szederjes foltokkal.- 
A szem fehérjét befutja a vér, a szemszög- 

Jetekben pedig folytonosan luirmatcsep^szern. csil
logó folyadék gyűl össze ; a lélegzés nehézkesr 
a sóhajok gyakorink, :» kilehelt levegő forró, ar 
Ütér kemény, verése pedig gyors és pendetFeiu 
— A 8xomj kiohbatailanná válik, a nyelvet 
szennyes és bűzös nyál boritji.

A hányás ingerét s a hányás Bevet*  gyo
morégés kíséri; a kilmuvt anyagok sárga és zöldi 
epével kevervék. később pedig kávéuljboz ha
sonlítanak ; a ritka esetben dőferdwló hasme
nés bomlott szerves nnvagokat Inw kír.

Midőn a kór ennyire fejlődött,, n betegben! 
oly Bzervoszlás ment végbe, a mely az életben 
maradását teljesen kizárja. A beteg kimerül, » 
ha látszólag van is egy-két nyug »dü pillanata,, 
ez csak újabb és nagyobl> gyötrehuek előjele.. 

(Folyt, köv >
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S kiknek pihenő helyét csak három korhadó 

fakereszt jelűbe.
De visszatérek elhagyott tárgyamhoz, az 

iaaszegi honvédsirokhoz.
Fájl az igaz inngyur szív, látva e sírok 

elhagyott voltát! A három lakórészt, mindmeg
annyi intőjel figyelmeztetett minket arra, hogy 
van egy nagy, igen ••■'gy adósságunk tivéletek 
szemben, v'rbehullott hősök I Régen le szeret
tük volna róni e tartozás’, legtöbb óhajunk volt, 
hogy méltó emlék jelölje dicső küzdelmetek, 
hősi halálotok, örök pihenésiek helyét, az isa- 
szegi csatateret.

S im sziveink e forró óhaja egyszer csak 
szárnyra kelt, bejárta ez édes hazát s Önzetlen, 
igaz magyar szivek siettek letenni filléreiket a 
szent czélra, a szabadság vértanúinak enilék- 
s/obrara, mely késő századok múltán a k'SŐ 
utódoknak is hirdesse nagy tetteitek elenyész- 
hetlen voltát, — dicső honvédeink!

Teltek, múltak az évek, inig szép álmunk, 
régi vagy unk megvulósulhatot-t. pedig oh niily 
türelmetlenül vártuk e szép napot, e nagy iinne- 
P'-t. melyén minden igaz magyar szivet ömölt a 
kegvelet és hala magasztos érzete, türelmetle
nül varluk e napot, melyet im teljesen nektek 
szentelünk itt porladó hősök, áldozván nektek 
sziveink legszentebb érzelmeit !

De miként Istennek szent templomában az 
oltárra, a l' g-xentebb helyre s/egezvék szemeink 
hó imánk közben, ugv iti i«, a n így termeszét 
e hatalmas ivezeiii sz.entegyha/.ábnn is látni 
■ dl i’juk az o'-tart, a< önzetlen szivek adta f ilc
re . ><d emelt driga a loz.ith d\»*t.  melynek tel-

felvonása, a szabadság véil.tnuiimk (emelése. 
Blfőldtd'ek őket csöndesen, kit ide. kit amod < ; 
ahol éppen a halál fag\os k»,ze lezail • üvegese- 
dó szemeiket. Ne in emellek dombot sírjaik fölé. 
fejlHl sem liiziek h sírra, •m-ni lehetőn . s:elm 
keileit ; sokan voltak ok az elvérzett ho>"k. 
kik a Véres liarczok fáradalmai után örök alom 
la hunytak le szemeiket. s | iliunni téliek az 
édes haza szent földébe I

<*)  mily igaztalan a sors !
Díszen emlek jelöli a dúsgazdag sírját s a I 

márványba vé.-ett belük csillogva hud-tik, Imgy , 
ki az, ki egy semmitmondó, leim elet utat, oda 
lóri pihenni’ 1)»*  nektek édes honvédőink, kik 
érettünk, a mi sziihnds.-.gt nkeii, edes hazunk 
Ő8Í Cüggetlensegeert küzdöttetek s ontottátok hősi 
vereteket a b< ••sülét mezején, nektek, ti dicső 
hősök, emlékjelül jó volt nz a három összerótt 
korhadó fnker- S/I is. melyek itt, a k'Zeli erdő 
árnyas lombjai közt levő sírokra tüzvek. A ti 

• sírjaitokat csak a jó természet, ez »» gond s. 
szere’ő anya diszitgetle, Ültelven reájuk minden 
kikeletkor szép vadvirágot !

S mégis, e korholó fakeresztek: ez etrv- 
szerű sirhaltnuk drágák, becses-d; valamik ne
künk/ Hiszen azokhoz. zarándokoltunk minden 
év máiez.iiu idusán, leróni a kegyelet adójút 
irántatok, kik a szabadság, egyenlőség testvé
riség nagy eszméitől ititisiilvi fegyvert ragad 
tatok « aztan felcserélve a békés otthont a \é 
resharezok zaj ívni, küzdöttetek <■ sz-mt eszün k 
megvalósításáért * meghaltatok a • rí. hogy az 
édes magvar haza legyen szabiul: ii megvár 1“ 
gyen fiiggellen. hat dm is mi it Imm.in. felje

‘ rettegje << az ellen, tisztelje t> szeresse a j<-b i- , 
. rnt!

’ Igen, oda jártunk leróni ör<dí hátinkat ( 
irántatok, kik hősi véreteket hin’ette el, e !<»•«!- 
.be mag gyanánt s e :iag ter-'i»e.»enyiiy« lett. ki
kelt s afan.v k.oas/t. hu/ • • ■ t !

Hajtsunk mélyen fejet e félistenek. -• név 
télén ho.-ok el" \ m.ei.i, --••p. -'agy e- Isteni \|> 
áz 'észlne, melóit ő‘< k<’. u -t'ek, .limit -/•<•. i

./ÍH'g.V és :átelH volt a h.ilű’l. mélj’ pkfet Ildiit • 
:‘rfítb'tl’<d;k.i te’le"

Mi \<dt hát az e-. mm me vért fegyvert
'ingodiatOk : nu v dt az n*  hu il.ia \e|.-t-k i , 
jo > u." .»•: - . k
Mi volt az, ini-il ti • • mi n - -■'•< .•> .m .
jfajáb’i'tülök h-Dül- n., s -n\- ír. .u : ? ! 
Semmi mos. csupán e h- • n. > <>: s ii.i-1'..g, 
egyenlőség. leMvetlseg i.. I lit l ÍIS-J I VI 
melyet követbe ek '

Tlpllaiok e. édes \ef ■■■ , r it i**D llt e sz--: 
J5z.itha,d>ag TudjnldUt e. bog elne nepek, kik
nek feje a S/O.gaS’.-g ‘ ■ ll•' • •-'■ . a" I). í . • m-k
nemzetek, melvu hm_ - ■■,) m» rm-k
szabiul.Ili, hilli'C'be v.m milm,. i . I |
liiicsbs* h gOinlo t i tét S i,.>i •.
pene-zes f ihi. csőig" i ;'--iHiCs r -nyog i. t.
kinek gondol.Hai s. -I ..! m -•- - d í
Ragról ulm aló ii• in- ■ k '-• >!•••■ ui\
rnbl.mii'ő'. <|e sokszt bén : ' 1 , ki I
megunva a s o'g.sa' ne’m" őt: m-t I'iazni .--km |
ja azt s szabad szuul, szabad tel-el mu-nktl 
is arra buzdít '.

Ez lett Volna a mi OSzt ilyr s. Ülik H ha 
ti nem aldoz.to-, 'delet e^ veit, de v n 
nekünk a szabadság \ ' ga. e.\ez/.u., -h.ii-’. !
dasait s ezt mimi ic'Lt-k k >>. -Ilijük ...c> • .ion- 
vedemk !

Hat e szó mit jelent : egyenh'x•, . (» lu-
könny ti • zt megelleni I

Volt idő. nem is o . n régen, o 1 n •• h 
zábnn kíilömb>eget teltek ember es ember k «... 
nevezvén egyiket nemesink, másikát jobb nak 
más szavakkal egyik volt a so-fele kiv -lNa 
gal elhalmozutt ur. a másik pedig minden jog
tól megfosztott > olga.

Eléikezeit .■Punban az IS48 ik év inároi 
usá ! Ekkor ébredi tudatara a HiiL.\ai annak, 
bőgj’ a nemességet nem a pen szes arma í.mu 

• kiüt, de s szív s i lélek h-ii kell k'-ie-ni \pmr> 
’ ufllidenki, kinek szive lelke nemes! (hűlt a 
kunyhó, örült a palo u. mert egyenlő b l a ne 
ines'ur h szegény joblmgygyal > a „T pia ma 
gylit**  hívására ment nz ur. ment a lom-agy a 
harcz zajába; együtt lürt»k. e^yiiit szei védtek, 
együ't estek el a szent ügyéi’! \ivotl lm e/.b u. 
ÖHöZefolyi a \erük, igy lettek ok egyenlők, igy 
vagyunk mi egyenlők .' I . . .

Testvéii-eg ' ’ Kellő e szó értelmet m i- 
gy : ’znouí ? Nem honol ez olt miinb n magyar 
s>.i\ s melyében ? Nem testiére e a magy u ■> 
magi hí ’r, ninos e egv közös édes any nk, a 
szere.i a/a ; mely bölcsönkImii ápolt s majd m 
r»ipi"i" múltán hmitjnval eltakar nem v 'nyunk-e 
mindnyáján egirHloen szeretett gyermekei ez 
éd- iinyáimk s így testvérek?! S mini tosivé 
i imm-e szeretni tartozunk egymást I Valóban 
így van et

Nemde édes véreim szent s magasztos esz 
mék ezek, melyekért küzdöttek, életet áldozták 
azok, kik itt pihennek 8 porladoznak csöndesen !

| laiják az ide-v eglelt üiili"plo közönséget, szel
lemeik tttlán épp e pdlan ithan tekint- nek le

i reánk mege|-*2edessel.  büszkeséggel ; talán épp 
! •• pitlanntbaii kémek áldást e szép Im^á'a a 
I magyn ok ménétől ' Dicsőség, örök hala, soha 
í el nem mmó emlékezel ad.issek migy és dicső 
| neveikii“k I

Hiányzik azonban még e szoborról valami, 
mi né'kül nem tudom azt elképzelni, hiányzik 
a bab0r'.

s/» .''dé-ére im iíy - !.un e^\beseregleJtek, itni
, ;/ . i - mólt*  id<» len időkig hir-

,'."i rij-1 m. Ii "_!\ a ' »g\ n*  n mcsak lril.i’elt
sZ pinb-'.- i..’ - ö> L-il/ - 'ént "szméí'ért
v, -..ló ' ho " •». d»*  emlé'-iikei híven őrzi,
. .. ;.ik ;.|<l" t!f i< I.'-.-/. telteiket kész követni.

. II. 11 I e !•: 1 h dili a h 1/áert. az <>>i
>2 miként ti trnéb-k itt porladó hős

h"ii\ -l- :'-k :
; .. b- i.jt . ' rí. e szent emléket takaró

l- p-llei \.i-i'ii. k l.iinl leged, i-aszegi honvéd-
>. oh r! . . .

lm. «'!'•( iit. •>' ’ !’’■> szepségéb’in az isa-
<•.•21 dm i H ■- i ' h- — im-k emlek-zobrn!

\/t ni i » ii m i, ••lei !• leli!
im i. d-*im<v  -•!»-• t<*leii : eletet

i-li-i n i :. ; II.1. i .-■(!'-s- l-c intő ereje, de
• •"■■ifi ( - n ... i2?at*  - " l.i-j magyar
■ r i .

,A . ú .' -'k e » haragos szemek
Ili .■< \ii.J . Ii.’m-h lesújtani készül azokra,

i i' ii l.iuc t. az • só', v-rén szer/eti
uoT/>-.ii< let. <■ - .ibadsagiinkai u:. írták elvenni
o;\ l.-zeki,"! :

N . in , ;!*rd  \mu 1 a ijalok-e ez aj!.
11)| ,..../ i: ti i b .im i: • s itt : „eh'ie !

.ii .i •:• ., •• a k i.-l- ■ _ irc-osen sz-e'tó
ke. - ; m-'. h . ■ i. l»-ii -- halait o-zl?

lm. •) (.!, - io is. a ha ; hevében vallra
veiv a • -. ady -'ok hirc< viharain vonul'
kel t - Ilit "/ eitii sell |t>i,0 iV l !

\ c>‘ -n pétiig o l di</.lik a Királyerdő
nd^y

Oh li» jól ez a! lkot. El e/. idi
lli pl. tt.mlca ' tlili.ili. a 1) m Vall uz - let !

j- !■•• a •; -s míg) n \ <,n f(ii\Miiait e
. <> •». !.t s . : i-\ u_ r <».\ mi. n nt a szentek
i ■ ■■löt .uie lo g-: . E o írom dicső név:
D < ni" . A ti i ! • í iaj. i ()h be j<>1 ismert

a t- , r» . i "a Iw*' ’p-'ebben kezd
a ». ■ mhtim.i ■ ; : ai kob-dben 1

!-i vannak •>• -. ii-'.'i hth 00111, hogyriost
H e rivilfmk UI--SI i •■■ I."d ■ nagy s/adlemeik
ii |. • , ■>ii' n - ii iiiej" a. m-dj az o eleiij i sz-
||.-i| a a.<•-<»- . ii> >i. t- i.» /

i . \ ii i . var i a húsok hőse, a bátrak
legbatiai.hik.i. 4 1 2\o ’lnms cs iának diadalmas
huhezeie. a i - teli.le lleii Damjanich, 0. aki
esni.st.it s.-iu \»'szie t. <•. kit m imrr:i avíttak
Miii.v r"is./ag > el emleuii i iulgolájan, az aradi
\ rszfohe. \ en.

I;; vhi bi/uny-r i véle hős Imjtársa. vértanú
társ is t h.uor .Ami-dl. o ki az. isaszegi gyű-
zclir c.>a! t u i-i az or<>. rak fősereget minden
vesz:- eg n-i dl eg\ heten at le tudta kötni!

Itt vili Klapka is. a hós tábornok, 1.in<*k
s/itrrii nagy uz os<i«|\részé nz isasz< gi csata
fegyvcriénv m*k  d oosegeben !

In vilii.,.k ok b'/un.)ar<. nézik, örömmel

Hiszen nz ősi idők legrégibb népei is ha- 
bérrnl díszítették a hősök homlokát; babér volt 
a vitézség jutalma, az érdem elismerései

Tegyetek hal babért koszorúba fonva • 
szoborra, ki érdemelte azt meg jobban, mint ti 
hői honvédek, első katonái a világnak, hiszen 
vért s életet adtatok e babérért l |Megillet az 
az titeket ugy is, mint hősöket, ugy ír, mint 
győztes katonákat!

Tegyetek e szoborra virágot is, jeléül a 
szeretetnek, melynek tüze égni fog szivünkben 
azoknak utolsó dobbanásáig !

Hozzád fordulok most Isten, magyarok 
nagy Istene, ki a népek s nemzetek sorsát in
tézted a kezdettől fogva s intézni fogod időtlen 
időig! , ,

Látod e népet, a magyar népét, melyet a 
te kegyelmed ezer ev viharain keresztül veze
tett óva, védve ; latod e népet, a mayyar népet, 
mely önállóságáért., függetlenségéért annyi vért 
ontott már!

Im egybegyült e nép eged szent kárpitja 
alatt áldozni az igaz ügyért elvérzett mártyrok- 
nak.

Te Htod megihletett sziveinket, te tudod 
legjobban, hogy e nép, melynek szivében ily 
magasztos eszmék élnek, nem lehet méltatlan, 
érdemeden szcreteiedre, pártfogásodra I

Tar'sd meg e népét sok ezredéven 'által, 
tedd virulóvá, tedd boldoggá e hont, melynek 
minden röge honíb értől azott már I

Tedd a magyart nagygyá, hatalmassá, öntsd 
be szivébe a haza és s/.abadságszeretet magasa- 
t<>8 erényeit, öntsd szivébe az ősök tiszteletét, 
nemes példájuk követését I

E szobor pedig aljon sok sok századon al
tul ; legyen hirdetője az ősök vérhuHntó haza- 
szeretet ének, az utóduk aldozatkészségéuek 8 a 
késó unokák hálás kegyeletének I

S ha majdan söb‘t felhők tornyosulnának 
édes hazánk fölött s e vészterhes felhőkből e 
rémes szavak zúgnának le : „veszélyben a haza 
s nz ósj szabads”g!“ -’»! szólaljanak meg akko
ron e szobor koajkai, mint dördülő villám a 
a néma éjszakában s (*  felelmes, dübörgő, szó
kat vis/hangozzak a bérezek, erdők s rónák ; 
nxihiljon be e kiállás minden szívbe, lobogjon 
akkor a ^zeniekben újra a lelkesedés hingja ; 
feszítse harczi kedv a félelmetesen erős ma
gyar izmokat ; ragadjon fegyvert s álljon vsa- 
ti»ri ndb" mind- nki, kinek ereiben egy csöppje 
foly a hősi ma«r\ar vérnek s tudom, hogy ak
ii-r ujragtozelem fogja kisérni n hont védő 
magxar fegyvereket s nem vesz el a haza, nem 
vész el az ősi szabad.-ag !

Magyarok nagy Isieíie, engedd, hogy ugy 
legyen I

Hírek.
Jteasseg ünnopo. Az isaszegi névtelen 

hősöknek szobrot emeltek a hálás utódok. A 
sz -b<»r, nvly R.idimi B la müve, a Szabadság
hegyen all s t ilapza'av.d együtt, hatodfél méter 
inaiias és elsőrendű sósku’i köböl készült. A 
talapzat első oldalún kis emléktábla van alkal- 
iuhzvh, rajta e felirattal : Az isaszegi győzelmes 
c.sataban elesett hős honvedek emlékének. A 
talapzat barom többi oldalút egy-egy portrédom- 
bormü díszíti, balról Damjanich, jobbról Au
lich, a hatsót pedig Klapka tábornok rmn-k arc
másai. Maga a szobor e«y támmló honvédet 
ábrázol, jobbjában kivont kardját szorongatva, bal
jában a/, ezred zászlajával. Egy kővé dermed- 
hős abból a fényes korszakból, ki még igy nieg- 
kóxesrtlve is keresni látszik az ellenséget, kivel 
iiick azt a kivont honvéd kardot összemérje. 
V.iHirimp délután leplezték le a közadakozásból, 
állított szobrot. A fővárosból, Gödöllőről Aszód
ról es a szomsz-'dos községekből nagy közön
ség /aramlokolr ísaszegre. Csak Gödöllőről 500 
ember ment át. A küldöttségek sorában "It vol
tak •* honvédiivnlmz tagjai Szenlimrey Kálmán 
parancsnokkal, Illés Bálint, Kurdy Gyula, Mű
szák Hugó továbbá Wolfn-r Tivadwr képviselő, 
Kapczj’ Vilmos főszolgabíró a III. oszt, (vtiskoro- 
narend lovagja es a vidék előkelőségei. Az ün- 
nejdo közíins-g un olvasó kör elé gjülekezett 
es négy órakor bandériummal, tűzoltó zenekar
ral es száz fehér ruhás lánnyal indultak az Ün
nepély szinhelyere. Itt törekvés dal kör eléne
kelte h himnuszt, utána Seywarth Károly tech
nikus megnyitó beszédet mondott. Erre Marcsá- 
nyi István fotanitó nagyhatású emlékbeszédben 
dicsőin1 a hősök emlékét Lehullván a lepel. 
Illyés Bálint előadta alkalmi ódáját, majd Hen’z 
Karoly joghnlgató tolmácsolta a magyar ifjúság 

• háláink a hősök emléke iránt, mire Scheible 
| Armand a szobor bizottság elnöke át.ndta » szob

rot t az elöljáróságnak, melynek nevében Káli*  
' Viktor községi jegyző vette azt át. a/után Török 

Gábor megköszönte a kö/ön-ég lészvétét. Végül 
Nag\ György lapunk kiváló nmnka'ársa lépf’t 
nz emelvényre és tartott nagyhatású beszéde^ 

esni.st.it
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utána a dalárda a szózatot énekelte Ó9 a kül
döttségek helyezték el koszorúikat az emlék
szoborra. Az ünnepséget az isaszegi olvasó kör
ben lakoma követte.

Választási mozgalmak. Lapunk legutóbbi 
számában röviden foglalkoztunk már Wo Ifne r 
Tivadar a gödöllői kerület volt orsz. képviselője 
és szabadéivüpirti jelöltjének beszámoló és prog
ramit! beszedővel, azonban teknikai okokból csuk 
rövid kivonatban közölhettük azt. Közönségünk 
teljes tájékozása vegeit következőkben közöljük 
azt egész terjedelmében, szorosan ragaszkodván 
az eredeti szöveghez.

„Politikai magatartásomat választóim az 
egész öt év alatt megfigyelhették és meg is 
figyelték s minthogy azonfelül mindig főtörek
vésein volt választóimmal a személyes contact üst 
s baráti érintkezést állandóan fenntartani és 
választóimat, az időnkért fenntoigó politikai 
kérdések tekintetében nézeteimről , és magatar
tásomról folyton felvilágosítani, abban a szeren
csés helyzetben vagyok, hogy képviselői beszá
molóin alkalmával nem kell a lefolytöt esztendő 
minden politikai mozzanatára kitérnem".

De meg kell emlékeznie — folytatja - 
azon rendkívül foíit"« momentumról, mely ma
gában a szabadelvüpariban, a melynek lelues és 
buzgó hívének vallja magát, szakadást előidézni 
alkalmas volt ég ez azon momentum, a mikor a 
kisebbség törvénytelen eszközökkel, erőszakos 
módon a többig akaratának érvényre ju ását 
meg akarta akadályozni Akkor fa híven kitar- | 
tott Bánffy kormánya támogatása mellett, mert 
ezen kormányferfi keze alatt látta biztosítva a 
val"di szabadelvű eszmék érvényesülését, másod
sorban pedig a/ért, mert a parlamentarizmus 
veszélyezt' tés*'t  látta abban, ha a kisebbségnek 
akaratát erőszakkal keresztülvinni sikerül. Egyéb
ként vele született jellemvonása az. hogy amel
lett, a ki mellé szegődött, hiven kitart es har
czol akkor is, ha az. népszerűtlenné vált és bajba 
kerül'. A jelenlegi kormány azonban a parla
menti béke hely l eállítása után a v<»lt kormány 
szabadelvű nézeteit magáévá tette és annak 
folytatását ígérte, és azt a mai napig be is tar
totta és az rt nem habozolt ezen kormányt is 
őszintén tárnokai ni. s hive lesz később is mind 
addig. a inig m valódi szabadelvűsig injáról le 
nem lér s inig a liberális eszmékéi úgy fogja 
érvényre ju'tatiii. mint eddig ezt Széli Kálmán 
tette A gazdasági kéidések tekintetében kijelenti 
h tv az esel ben, ha az ország érdekeit Ausztria 
kapzsi politikája és Németország agrár vámpoli
tikáin által veszélyezlelve fogja látni, az önálló 
vámterület • s az anionom vámtarifa azmuali 
élellndépte'ését fogja köven Ilii, a minek kezdet
től fogva hive volt. Ezek u’hii áttért a kormány
zat meg Idősora váró feladataira, s ezekre nézve 

• inint saikalatos elvet kijelenti, hegy köveielni 
fogja a közigazgatás méltányos alapon való álla 
inositását oly mó I m, h »gy a városok és közsé
gek történeti múltén alapuló autonómiáin csor
bát ne szenvedjen. Kívánja a kishirt"k földadó
jának leszállítását és a katonaságnak az aratna 
idejére fokozottabb mértékben való hazabocsa- 
tását. A tisztviselők fizetésének méltányos es 
gyors rendezését szivén viseli. O ezentúl is 
programuljának foglalataként a szabadelvű esz
mék diadalra jutása mellett a haza és a kerü
let érdekeit, fogja mimiig és mindenhol szem 
előtt írn ia ni.

Az lOüO főnyit, kitevő megjelent szabad
elvű választók nagy lelkesedéssel fogadlak a 
beszédet, valamint a következő szónokok : Ilek 
Vínc'zo, dr. Galovics V'ktor plébánosok és 
Varga András és Csikós József földmivesek be
szédeit is, azután Polliéi*  Lajos pártelnök újra 
felajánlotta a jelöltséget Volfner Tivadarnak, ki 
azt el is fogadta. A gyűlésből üdvözlő táviratok 
küldőitek Szél Kálmán minisz eie'n akiiek, haró 
Podmnniczky Frigyesnek és Beniczky Ferencz 
főispánnak. Azután banketre gyűlt össze a part 
melyen számlálón pohárköszőntő hangzott el és 
megszületett az első kortes nóta is:

Eljött, hát n képviselő választás, 
Népakarat döntsön és most semmi más ; 
Mondja kiki, követének kit akar.
Mind azt mondja Éljen Volfner Tivadar I 

Nem volt soha "ly követünk, milyen ő, 
Áldás volt ránk az elmúlt öt esztendő. 
Azért, a ki hű hazafi és magyar, 
Mind azt tnonja : Volfner Tivadar'.

Czimet, rangot, kitüntetést megvetett, 
Kerülete érdekében mindent tett. 
A polgárság java nz, mit ö akar. 
Éljen érte, Éljen Volfner Tivadar I 

* Magyar ember ő és magyar katona, 
Mindig készen Imgy ha hívja a haza.t 
Világos ész, bátor szív és erős kar, 
Ez kell nekünk, Éljen Volfner Tivadar!
Széli Kálmán miniszterelnök a gödöllői 

Mabadelvü párt üdvözlő táviratára a melyet

Volfner Tivadar jelölése alkalmából az hozzá • 
intézeti, a következőleg válaszolt.

Pollner Lajos pártelnök urnák, Gödöllő. I 
„A gödöllői kerület szabadelvű partja részétől • 
irántam és politikáin iránt erzeit bizalom szives 
nyilvánítását őszinte örömmel vettem tudomásul 
Fogadják őszinte köszöneteinet“. Széli Kálmán.

Pudmaniczky Frigyes báró a hozzá intézett 
üdvözletre a következőleg teleli; Pollner Lajos 
pártelnök urnák, Gödöllő. .Igaz és nagy öröm
mel vettem tudomásul Wolfner Tivadarnak, part 
tünk e kiválóan buzgó tagiénak újbóli jelölésé 
a gödöllői kerületben. A győzelem biztos remé
nyében Üdvözli Podmaniczky pártelnök".

.j gödöllői kerület függetlenségi és 18 fis 
pártja — miután úgy Tat ko János, mint dr. 
Várady Karoly a jelöltségtől vissza lépett, f hó 
15-én — Vasárnap — tartja jelölő értekezletét 
Gödöllőn. Szalay V. Aranysai szállodájában.

.4 váréi kerület szabad elvű partja kétfelé 
szakadt. Az egyik rész Gajáry Gétdl a jeb nlegi 
képviselőt, a másik rész Majlhéngi [elránt je
lölte. Mind a két. párt elég erős és igy nagy 
küzdelemre van kilátás. A függetlenségi és 48 <s 
párt jelöltje e kerületben Kardhordd Árpád bu- 
d ’p-sli nagykereskedő akit azonban a kerület 
ben még nem ismernek. Legélénkebb aktiét a 
Gajáry párt fejt ki. A folyó hó 1Ü én Váczott 
dr. Freisiugor János elnöklete alatt tartott je
lölő gyűlésen a váe/i szabadelvű párt nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag Gajáry Gézát jelölte. 
Gajáry f. hó lóén Varsóit. 17-én Piiepök Hat
vanban. 18-án Kisnj’falun, 19 én Aseádon. 21-n 
Versegyhásdn, 22-en Siódon tart programbeszé
deket.

zl gödöllői sgubadelril párt már teljesen 
szervezve van Wolfner Tivadar f hó Iá-én d. e. 
8 órakor Bogon, d. e 9 órakor Héviz Györkön, 
11 órakor Hévizén, d u. 4 órakor Boldogon, 
f. hó H> ón d. e- 8 órakor Zsámbokon, 11 óra
kor V.-ilkón, 12 órakor Vácz-Szt Liszlón, f hó 
17-én d. e. 8 órakor Isaszegen, 10 órakor Pé- 
czelen. 12 órakor Rákoscsabán, d. u. 4 órakor 

' Rákosk'reszturon. f. hó 20-dn <1. e. 8 órakor 
! Czink'tán, 10 órakor Csiktarcsán, II órakor 
1 Kfa-Tmcsan. d u 2 órakor. Kerepesen, f hó 21 én 
1 d. e. 10 órakor Csömörön, 12 órakor Mogyoró

don f gja tartani programbeszédet.
I Majlhényi 1-1 van a \áczi kerület szabad 
; elvű párti jelöltje f. hó 21-én lógja megtartani 
( programbeszédet Aszódon.

Erzsébet emlékünnep. A gödöllői Er- 
I zsebet emlékünnep rendezősége annak kö/.lésere 
i kérte fe| lapunkat, liojy sem meghívókat, Bein 
i jegyeket nem bocsijr ki az Üonepóiyre, han- tn 
I ez utón hívja meg arra a közőns get. Az Ünim- 
I |iél\re. mely lő én. vasárnap délután 4 órakor 

az Erzsébet sz 'bornál, esős idő • setén pedig a 
gödöllői református templomban lesz. Bu«la- 
pcs rol is sokan ki fognak kirándulni mint azt a 
rendezőséghez intézett, nagy számú tudakozódá
sok is igazolják : Az ünnep végleges programja 

| a következő: Himnusz, énekli a dalárda, Emlék
beszéd. tartja : Somló Sándor, Óda, szavalja: K. 

I Hegyesi Mari, Erzsébet h umusz, énekli : Somló 
Sándorné, harmoniumon kíséri Hnckl N. Lajos: 
szózat, énekli: a dalán!'.

A gödöllői polgári kör biliárdja. 
Némedy Béla aszódi épület es mÜasztHlos 
mester a gödöllői polgári körnek egy biliérd 
asztalt ajándékozott. A kör elnöksége ez utón

mond köszönetét, a derék ajándékozónak ado
mányáért.

Szomorú évforduló. A szomorúak között 
is a legszomoi ubb. Most három esztendeje an
nak, hogy Erzsébet magyar királyné ele'ét ki
oltotta genfi gyilkos lőre. Az anarki/.mus fekete 
réme rátört az angyali jósagu, áldott, királyné 
fehér lelkére és a gyilkos tör nyomán gyász és 
siralom fakadt széles Magyarországon. A fájda- 
lomb' l sokan kértek reszt. <lo legnagyobb a mi
enk volt, magsatoké, akik — úgy éreztük, úgy 
láttuk; — a m.irliromsagot szenvedi királyi asz- 
szony szivéből is a legtöbbet bírtunk. Az egész 
világot in-ly fajdalomra ihlette a genfi megren
dítő halál, de mienk volta siralmak siralma "a 
veszteségek vesztesége. Az emlókez/s örök- való 
Bugára odavilágit — e napon a bécsi kripta 
virágos koporsójára, hol megsirstva pihen Ma
gyarország nag\asszonya A magyar nők, mint 
minden évben az idén is koszorút helyeztek Er
zsébet királyné sírjára, őzv. Teleki Sándorné 
grófnő és Lni'ch Gusztáváé küldték az idén a 
magyar nők n-vében a királyné kedvelt virága
iból (fehér szegfű, ibolya) font koszorút a bécsi 
kriptába. Imanschek La|os kspuczinus gvardiati 
már el is helyezte az ..Brxsébet emlék talpaza
tán. — Becsből jelentik Lajos Vik'or főherczeg 
Erzsébet kirak lé koporsójára koszorút tett. Es
te Erzsébet Mária fóherczegnő jelent meg a ka- 
puczinosok sitboltjaban és a királyné és Rudolf 
trónörökös koporsóinál imádkozott. Erzsébet ki
rályné koporsójára öoszorukat küldtek még : a 
ném« t császár, a kumberlandi herczeg. Becs va
rosa és a gödöllői in. kir. jószágigazgatósag. A 
szmtioru évfordulót széles ez országban gyászmi
sével Ülte meg a hű magyar nép. G Ö d ö 1 I ö n 
a gyászmisen megjelent a város inleligetiája 
teljes gyászban. A misén melyet dr. Pru/.sinszky 
József apát pléoános czelebrált, megjelent IV. 
Ferdinnnd főherczeg Toskanai nagyherc*eg  O 
feksége is. A gyászmise után a nagyherezng 
Lilién báróval az Erzsébet parkba ment, ahol 
imát mondott és koszorút helyezett a királyné 
szobrára. Délelőtt a koronnuradalom tisztikar! 
is kivonult Erzsébet királyné szobrához, a mely
re Nick Ed**  jószágigazgató nemzetisziiiü szalag
gal díszített koszorút tett le.

| Rovolveres betörő. Péezel községben
nagy rémületét keltett egy csavargó garázdál
kodása. Augusztus 31 én. a mikora lekosség 
nagy része a vasúti Ilid fölavatását né/te végig,, 
a népfelen f >luban megjelent egy züllött küls«‘iii 

I suh'iicz s megszóliiott egy Szolga József nevlk 
] kis fiút. Tudakozódott Hoffeumülkr nllainvasúti 

ellenőr felől s megtudta a fiútól, hogy az ellenőr 
lakásán nincs senki. A csavargó aztán bítörést 
követett el HofTeiimülleréknél s minden értékes 
holmit Összeszedett. A fiú mindezt látta. A mi
kor a betörő észrevette őt, rárohan*  é» leiéido- 
pehet le. .Nézd, mondta neki, Ht van egy arany 
ura és egy revolver. Ha nem árulsz el, megkapod 
az órát, ha pedig meg.nukkansz. agyonlőlek.**  
Megesket telte a fiút, hogy nem árulja el, mtán 
hogy még jobban megfélemlítse elsütötte revol
vert A golyó a gyermek egyik ujját elvitte.. 
Fájdalomdijnak nála hagyta ai órát. A fiú más
nap mindent elmondott a csendőröknek, a kik 
hosszas keresés után f. hó 10én elfogták 
betörő1. Á kukuriczásban rejtőzködött és Sipin; 
Ernő csendőrőrmpster akadt rá. Tok József tv 
neve, már eddig hét betörést bizonyítottak rá.

8 Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk.
® Magas rendelet ulapjáii minden kereskedő árusithntju és orvosi sinktekintélyek

w Által ujímllsiik a

® József táp-t.ea
@ Köhögés, mellfájás, nehéí lélegzés (aszthma). elnyálkásodás ellen az

• I-sö szánni lózsef táp-tea
8 (1 doboz ikra 60 fillér.)
@ Nehéz emésztésnél, székszorulásnál, bágyadtságnál, tulhizásnál é» mint 
© vértisztitó teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendes használatra a.

® 11-ik számú József táp-teát
8 (1 doboz ára 50 fillér)

® Viszonteladó nagyobb vélelijél előnyben részesülnek.

8 Fö és szétkiildésiiakiár: VoglerJózsef aél, Budapest VI. kér. Külső Váem-ut t4(>.X Képviseletet, vidékre, minden városban adok.
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Csemege szöllö 
kilogrammonként 30 fillér az 
aszódi javítóintézet szöllötelepén.

*<«<*« <'#•'*******• • r<*«****^ 
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, különlegességet 2

2 fiumei cegnacgyárából 2 
Ínjául : HAUER LAJOS gyógyszertára {

„Az Angyalhoz*  Hatvan n>_io J
**********»<************'****'♦******•

fakereskedö
C-r ö <1 <> I 1 Ő >1.

Ven szorenesém n n. é. közönség b. 
tudomására hozni, hogy n helyben 25 év 
óin fennálló

Diamant-féle 
fnUzletüi átvettem és nzt saját törvény- 
Bzékileg bejegyzett czégem alatt fogom 
folytatni.

Raktáromon duR választékban fog"k 
tartani mindenféle lucz és jegenye fenyő 

deszkákat, faragott és fűrészelt épÜlelfakat, 

leezeket es gömbóiiü feiiyórudaknt. zsin

delyt, lölgyczölöpölM és gerendákat es 

minden e szakmához tartozó építési ezik- 

kek» t. valamint aprított tűzifát és kőszenet.

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

A n. é közönség szives pártolását 
kérem

kiváló tisztelettel
8-4 Balog Sámuel fnkereskedö

Gödöllőn.
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KURÁS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓDI >X.

Elvállal mindennemű femetéeek rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart mlndetiíóle kopoi'w J<1» I. Érez, 
keményfa-, fényezett íeuyöfa-koporsök minden nagyságban.

Szoba bebuzatok. ravatal feláliiiása, személyzet disz-egyenrnhftban fák
lyával pflF ’• • *■«« ’ — ir.váwzkocKi, Tfc®

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

Saját készítésű pol^nri Bútorok
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás Pál éoület- óh mübutor-asz- 

talosnál.

*---••—/ -<■—■——i"—„ r—■——<**——•—-* —7“

Vlezont elíti-uaritők, ke<la«sr.ő fóllólelz-lt korcsieliieli!

„EMKE 1 padlófény:- áz! Magyar gyártmány 1

Nem kell osztrák, nem kell német, nssi kell külföldi gyártmány, hímem vegyünk Berkes féle

KE"„E
b Így elérjtlk, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk a e mellett kiváló közművelődési ezelt
as ’ ................................ ' ...................... ....................... .........................„EMKE" Javára

A 
A
A
A
A 
A 
A
A
A

padlófény ni á z t,
szolgálunk, mert 5 százalék 

szolgál A Berkes féle ,EKKE‘ padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
,RMKE" 
.EMKE*  
.EMKE" 
.EMKE*  
.EMKE" 
.EMKE*  
.EMKE- 
.EMKE*  
.EMKE-

sxobupadhi fénymáz: rögtön szárad s így n fényezett szoba már 1 óra múlva használatba vehető 
szohapadló-fénytnás: szagtalan, tehát nem kell n kellemetlen Terpentin szagot napokig a szobákban tllrni. 
sr.ohnpadlefénymáz : mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
szohapadló-fénytnás: víztől nem lesz foltos, mint n többi lakk, 
szobnpadló-fénymiiz: fényét, a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
szobiipudló-fénynitiz: llveg keménységűvé válik, s Így legkevésbbé kopik.;
szohapadló fénymás: szeszi-zel higilhnló.
szolmpadlo fénytnaz: kitünően alkalmas konyhabútorok és más erós használatnak kitett tárgyak mázolására, 
szolnipiidló-fénymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.
I kgt'-on. Uveir, bérroentvi- hAi-lsovA, 13 kor,

Gyártás és föeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad — Eladási hely: Murozkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd, 
Turmiy l’ál vas kereskedő l'jposi. B-rger Vilmos JászBerény, Boros B. Péter Mór Szolnok. 4-M
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Berkes-fél u 
Berkes- féle 
Berkes-féle 
Berkes féle 
Berkes féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes féle


