
1902 augusztu
Ili .évfolyam.

Előfizetői árak:
E„-ész óvro . . 12 kor Negyed évre . 3 kor.
Fél évre ... 6 .. Egyes szám ára 30 fillér

Béuneiitetlen leveleket nem fogadunk <1.
— Kéziratok m in ad.ttn.tk vi>sza. — ■ •

Gyermekeink erkölcsi ne
velése.

bűn, melyről a fővárosban 
lepel s a mely heteken ál 
tartotta r.z egész ország

A nagy 
hullott le a 
izgatottságban 
közönséget nem ismeretlen a vidéken sem" 
Itt is vannak minden erkölcsi érzésből 
kivetkezett bestiális férfiak, keritőnök, 
szegény kis leányok, a kiket megrontanak. 
És megvan a többi bűn is, éppen úgy 
mint a fővárosban, a hol azért domborod
nak ki annyira, mert tömegével vannak.

Mindenesetre a kipattant bűnhalmazat 
fontos okát szolgáltatja annak, hogy elmél
kedjünk gyermekeink különösen a szegé
nyebb néposztály gyermekeinek erkölcsi 
nevelése fölött. Hiszen ha felkeressük a 
legtöbb munkás ember családi otthonit s 
azt némileg tanulmány tárgyává tesszük, 
megdöbbenünk a felett, hogy milyen mos- 
d illan szájnak az öt—tiz esztendős ki
csinyek és mi mindenről „tudnak" a fiuk 
épen úgy mint a kis leányok.

Ne kárhoztassuk a szülőket, a kik 
kora reggeltől késő éjszakáig nehéz mun
kát végeznek, hogy megkeressék a napi 
betevő falatot s a kenyérutáni hajszában 
az élet sivár küzdelmeiben elvész bennük 
az érzék lelki tisztaság iránt. Sem idejük 
sem kedvük nem lehet a gyermek erkölcsi 
nevelésére nagy gondot fordítani. A gyer
mek rendszerint az utczán nevelődik: ár
tatlan lelkében az u’cza hintiela bűn első 
impresszióit. Odahaza nem törlik ki ez 
impressziókat hisz a téma a szegény em
ber családi asztalánál is ugyanaz, a mi az 
utcain És ki vigyáz a szegény ember

!

T Á R C Z A. •

Egy kis tévedés.
Az elnök: Ki fogom hallgatni az alábbi 

kí.'(lésekre. Álljon egyenesen! Vegye ki kezét a 
zsebéből I

A vádlott: Sajnálom nem tehetem.
Az ohlök: Miért?
A vádlott: Erro az egy kérdésre megtaga

dóin u feleletet.
Az elnök: No ez már igazán impcrtinenczia
A vádlót: Hiszen hu mindon áron tudni 

e -ujiik, incgmondh'i'.om okát. A kabá jn 
I..i lyzik két gomb, ennélfogva z .leli be ki.l 
: ülnöm, hogy ti kabát két szárnyát öv<z •lort-air.

1 pedig netalán szólnyitnám szárnynil, imcf! 
ültetnék a tekintetes kir. tii.vény./. k, l; e gi.l-
■ és munzsolta van ugyan rajiam, d > az ingn 
:ik a helyo van meg.

Az elnök: Az már más! Mi a foglalkozása !
A vádiolt: lmon névjegyemI

SALAMON SALAMON 
elfogadó. IiíIkcíM (s fonj dó.

limliiix’st.

Az elnök: Micsoda, őzt ön foglakozásnak 

nevezi ?
A vádlott: Természetesen. Tudvalevő dolog, 

hogy a pénzintézetek a váltón három aláírást kö
vetelnek. A hitelt kérőnek két kezest kelt nllitamn, 
' ■ ik közül egynek föltétlenül hitelképesnek ke l 

iinio, n másik azomlu.n bérli, n li-gszcgényebb 
dög is lehet. Ez u másik én vagyok. Nagyon sok 

tben meg van az egyik de u másik hiányzik 
ilyon esetekben rendelkezésre állok néhány 

i óimért.

Szerkesztőséi/ és kiadóhivatal: 
Aszódon. Grosz. K. papirkereskedésében, 

I lirdetf sek .
egyezség szerint jutányos áron közültetnek. Nyilt-tér .-őrt 

GO Itller. Elófizvtóinkiiek ni.’',
P clclős szerkesztő: N y i r y Lajos.

gyermekére, a mikor a szülök naphoszat 
nincienek odahaza s az reggeltől estig 
őrizetlenül, tanácstalanul bolyong künn a 
szabad ég alatt? Bizony csak a jó Isten- 
Pedig az élet megmásithatlan tapasztalása 
az, hogy a gyermekkor benyomásai adják 
meg az irányt a jellem fejlődéséhez és 
a gyermek, a ki rosszat, csúnyát látott 
maga előtt, annak lelkében sokkal inkább 
van meg később s bűnre való hajlandóság.

les Így van ez a jobb módúak gyer
mekeivel is Mert hisz alapjában véve egy
forma az ember mind, akár bíborban, akár 
daróczban születik.

A törvény s a társadalom csak attól 
a kortól fogva kezd foglalkozni a gyermek 
nevelésével, mikor az már az i-kólába jár. 
A legtöbb szegény ember gyermeke 8—10 
éves korában kerül be az iskolába, addig 
szabadon nő fel, mint az erdei madár. S 
ebben a korban a gyermek elérte már 
a fizikai és lelki fejlettségnek azon tokát, 
amelyben bizonyos helyzetekről és tények
ről fogalma és Ítélete van. S ha ez a fo
galom vagy Ítélet helytelen vagy bűnös, 
azt már alapjában kiirtani alig lehet. Az 
meg marad a lélekben, mint a baltacsapás 
nyoma a serdülő fában.

Mindezekből azt látjuk, hogy meg kell 
kezdeni a gyermek erkölc.-1 nevelését attól 
a pillanattól kezdve, midőn az beszélni és 
járni tud. E probléma már részben meg
lenne oldva n dink, a hol ovoda van, a- 
zonban csak részben, mert a hatóság 
szigorúan nem hajija végre azt az intéz
kedést, hogy óvodába kell járatni a gyer
mekeket azon szűlőkm k, a kik napközben 
dolgoznak s nem érnek rá a kicsinyekkel 
foglalkozni. Nincs reá törvényünk omolván

Az. elnök : !!• ebből megél?
A vádlóit: No h l mm viszek olyan ház

tartást mint pl. az elnök ur, nem öllözködhetem 
olyan elegánsan, mint pl. az ügyész ur, do sok
kal kényelmesebb a dolgom, mint pl. a diurnislaé.

Az e’nök: Roltonetes sok váltója lehet for
galomba!

A vádlóit: Az már bizonyos. Epén múlt hó
napba irtain a’a az. ezi. forgatványt.

Az elnök (l.iriclcn ; Hát ezt a váltót mikor 
irta alá?

A vádlott: Ezt? . . Tévedni tol. .'.ik# nem ir- 
t im alá.

Az elnök: A vizsgáló bíró előtt be smorte.
A váll : : ■ dni tetszik: engem a vizs

gáló bíró ki : e •! h ulgatolt.
Az e’m . : Ejnye, ejnye! Már minek tagad 

i’yenokel? hno u j- gyz -könyv, amelyet aláirt. 
É-! a szakértők és hiiom tanú is ön ellen bizo
nyítanak

A vádlott: Tévedni ű ts/ik: Az k a tar.uk 
n Jin i •; onyl hatnak ón (ller cm semmit. Szegény 
ca,bor vagyok, do tiszlesegcs. Nem álltain még 
törvény e ölt soha.

A ilnök: Talán azt is letagadja hogy a 
vádhalározalbü belenyugodott? Nem föllebezto 

meg.
A vádlott: Ez már mégis sok! Alá-zolgája. 

(Menüi akar.)
Az elnök. Ha itt nem marad fogházörökot 

hivatok.
Vádlott: Csalt tessék! . . . Nem gondoltam, 

hony ii íiiigy-ágos ur igy megszekiiozluit valakit.
Az di.ök: Megálljon csak! Hátiul tévedés 

van a dologban. Hol lakik ön?
A vádlott: Az aréna utón, 39|A szám alatt.
Az elnök: Bocsánatot kérek, önnek igaza 

van. Az a Salamon Salamon, akivel dolgunk van 
az áréna u'on, 811II. szám alatt lakik.

A vádlott: Kedves kis tévedés I Ajánlom
m.igamol.

Gutius.

apró rendelettel meg ki törődnék, ha még 
olyan üdvös is!

borlüMli- 
Allitva a 
a pinczo

Tanulságok az egri bor kiállításon.
Az egri országos tűzoltó kongreszus alkal

mából, Eger város borkiállítást is rendezett, begy 
bemutassa az ország minden iészéböl odasereglet 
sok ezer idegennek, l.ogy az uj, helyes alapon 
és tudással művelt szőlő kultúra minő nagyban és 
milyen bort képes produkálni.

Volt alkalmunk megtekinteni ezen 
tást. melyei kapcsolatosan ki voltak 
szül löszeihez tartozó összes kellékek, 
gazdászal minden ága, s borok elkezdve a mull 
1901-iki terméstől mintegy 15- 20 esztendőre) 
visszamenőleg.

Mint szőlőbirtokost kivlá’.tképen érdekelt a bemu
tatott szőlőtök fejlödéso, melyek egy évtől üt évig 
voltak képviseltetve.

Érdekelt pedig kivállképcn a szőlőtőke kép
zése ennek életerős mivolta, mert ez ellen hal
lunk sok panaszt országszerte, különösen olyan 
vidékeken, a hol a szőlészet nem elsőrangú gaz
dasági ág.

Szerettünk volna a mi egész bortermelő 
gazdaközönségünk előtt rámutatni, hogy nézzék 
uraim ilyen az öntudatos ismoroltcl párosult sző
lő gazdaság I

Milyen szép, erős, egyenletes kis szőlőtőkék 
voltak azok a két évesek !

Hjah! persze ott tudnak metszeni s igy 
értenek a szőlótö neveléséhez.

Nálunk a mint kihajt a vosszö tavasszal, 
lu három ha tiz ágba fakad is, meghagyják nőni 
őszig minden ágát, akkor bokurtitják legjobb eset
ben egy’ szemre mind n hajtását, mert van elég, 
aki azt mondja, hogy hagy teremjen! és hosszú 
fát hagy a kicsiny tőnek.

Kút, három éves szölötő rondszeres idomi- 
tásának — csak hírét hallottam itt minálunk.

Nem á’litom, hogy ninc ének szőlősgazdák, 
a kik tudatában a szölőlőko fejle ztés fontosságá
nak, akarják, kívánják ezen elsőrendű kivánalom 
betartását az okszerű szőlészete', illetőiig, de 
mihasznn In a vincznllérek nem tudn k erről

Repülő színpad.
Nagyberóny város li Tal-ágát egy rikilóan 

vörös plakát ejtette lázba. Az igen thzloll olvasó 
azt válaszolja erre a bevezetésre, hogy a láz 
nem nagy c-.oda a kánikulában. Nvtn szándékom 
az igen tisztelt olvasóval vitát kezdeni, tény azon
ban, hogy a láz megvolt, meila rikítóan vörös 
plakát nagyszerű dolgot Ígért. Ilyenformán, persze 
tengernyi hetükkel:

A „Repülő színpad" a moly a rézöntők és 
lóápolók nemkülönben az önkéntes tűzoltó tisztek 

rszágos ünnepén ol van csúfosan lefűzi-) a nemrég 
itt járt sárga színpadit, összes szerződőit művész 
és művésznő tagjaival együtt a „Zöld öl.öi“ grand 
hotel nagytermében szemhaton este előadást tart.

Volt mé-i egyébb is a plakát on, de többet 
írni róla azt hiszem fel.: leges. A város ifjai, a 
szalma özvegy félj k, a tisztikar, felragyogó szem
mel olvasta a plakátot, a helyi lap k hosszan 
foglalkoztak a Képű ö színpaddal, mint olyan ese- 
n.énynycl amely hivatva van újból ?■’ -lie kelteni 
a közönség eltcspedt érzékét a n ű vészi I iránt. 
Egyik e lapok közül, a rNagybcrenyi llirkürl“ 
czíczoró belükkel szedette ki. hogy miijen elő
kelő művészi esemény volt a Repülő színpadnak 
a rézöntők és lóápolók oiszágoí ünnepségén ara
tott győzőim o.

Az előadás estéjén zsúfolásig megtelt a 
„Zöld Ökör" nagyterme és z várakozás izgalmá
tól ragyogó szemek meredlek a terem (gyík vé
gében felállított pódium felé. Vá’ták az előadást 
de még inlább a társaság hölgyei’, akiket első 
rendű színházak elsőicndü tagjainak neve: élt a 
nagy feltűnést kellő plakát s a kik a nagyborényi 
tá'.sada’om egyik szereplő alukji sztrint azért 
alakullak repülő színpaddá hogy l.ultú át törleszt
ve repüljék be az országot. Ezt a mondást nagy
ban kolporláliák az előadás elölt. Mit szaporítsam 
a szót, egy hármas <• cngoléssel kezdetét vette 
az előadás. •

Egy hölgy lobbont ki a pódiumra egyet ket- 

tar.uk
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semmit, ők ImjtjAk a maguk régi módi metszésü
ket, már pedig ki nem ludji ma, hogy az uj és 
a régi szölö-kuhurája nagyon elült egymástól.

A régi sző őt ha a buta vinczollér már na- 
gyo) feleresztette (gólya-nyak, mint ök mondo
gatták) hát egyszerűen nyakba vágta a jövő tava
szon és hajtott n szölötö ö', szépen, termést is 
hozva. Ha azonban az oltott jzölöl 3—4 óv előtt 
magasra eresztjük, csak a felső szemek fognak 
kihajtani, ha podig a vinczollér tőre vágja, mint 
régen szokták ói ma is cselekszik ki vész a 
szölötö.

íme, egy igen alaposok arra, hogy szőllöink 
miért foltosak, miért nőm cgyenlotcssok I Egy 
fontos oka annak is, hogy szö'ö soraink nem 
egyenletesek, hiányosak 1

A kinek G—8 éves uj szőlőjük van és az 
elkezd sárgulni, cjonevószni, felnyurgulva rendes 
termő vesszőt nem hozni, vegyo figyelembe az 
itt elmondottakat és — vigyázott az olsö pár évi 
metsző-re.

Az is egyik nagyon fontos kellék az uj sző
lő élet képességére nézve, hogy a netalán kihajtott 
szolid gyökerei a fiatal tökének, 2—3 óvon ke
resztül rondszorosen leszedossenok.

Ezt a fontos munkát hívják gyökér tisztí
tásnak, do 10 szőlősgazda közül alig egy pár 
tud róla — a vinczellórjóvol egyetemben.

Pedig ha ezt nam teljesítjük a fiatal tökék 
a nyak fölső részéből szolid gyökeret vernek, a 
tenyészetre hivatott alsó vad gyökerek elpusztul
nak, a szolid gyökeret mog clpusztitj i a filoxcra 
é3 — tőnkre megy a fiatal szőlő akkor, mikor 
leginkább kellene teremnie.

Egerben van állami vinczollér — szőlő isko- j 
la, olt vannak szakemberük és ez egri bor vi
lághírű lévén, nagyon ügyein?k arra, hogy a tele
pítések a-: előirt módon, rondbo történjenek.

Nálunk azonban megyen mindenki a maga 
feje után, útmutatás nincs, igy törtéoikmeg aztán, | 
hegy a nagy költséggel beruházott szőlők rövid i 
életűek lesznek, mert minálunk a fiatal szö'.ök | 
élelképosságéro nincs elég ügyelet, a ki tehoti | 
annyit meglesz, hogy időnként trágyáztat, mely i 
tény jobb a semminél, de a töke fejlesztését 
nem pótolja, már pedig ebben áll az uj szőlészet 
titka, különösön olyan helyen, mint nálunk is a 
hol komp’ikait metszést k-illene teljesíteni,

Mert i'.f, karikás ezöiömivelés divatozván, a 
csapra s az ebből l'.ilo-z'endö jövő esztendei ka
rika mag fára kell gondot fordítani.

Lozvünk tehát figyelemmel és no azt kíván- 
ji a gazd i, (vinczellórjévcl együtt), hogy hamar 
teremjen a szőlő hanem, hogy rendszeresen foj- 
l’sztvo erősödj k 03 hosszú időn át legyen ter
mő képes.

Jó lietyen van-e a Petőfi emlék
táblája Gödöllőn.
„kegyeli bár ktdyi vagy sakál vagy 
hangya, a természet legalsó rendjében, 
bánni bérben vagy bánni vad, csak

tőt köhintolt és énekelni kezdett egy dalt a mó
kuskáról. Önök bizonyára ismerik a mókuská
hoz czimzolt dalt?A hatás rondkivüli volt. A pó
diumon ágáló nöcsko néhány kézmozdulata után 
a mely élethűen jo'.lomezto a kis mókuskát a 
nézőtér hölgy lúgjai „pfuj" kiállásokkal, de gyor
san a távozás liimes mezejére téptek, a fiatalság 
azonban — oh szégyen — olt maradt és látni 
kívánta a mókuskáí. Persze o kívánságnak a 
toljesitéso’ némi nohézségokbo ütközött.

A pipisko hangú hölgy után jött egy másik, 
ekkorra azonban az elképedt nézőtér fiatalsága 
is magához tért már. második nöcsko — pisze 
volt a lelkem és veroshaju — viharos hurrá ki
áltásoktól lábdobogásoklól fogadva zavartan állott 
meg h pódiumon. Egyszerre mint a hajókürt a 
ködőt úgy hasitolta keresztül a lármát a helyi 
krajezáros újság szerkesztőjének a vészkiáltása.

Halljuk a rózsabimbót! És egyezerre száz 
torok kiáltotta: halljuk a Bózsubimbót. A kis 
nöcsko azután belekezdett:

„Rózsán jihU idején történt az ón szép mesém" 
és a közönség együtt énekelte a pisze nőcskóvel 
03 a snoidig tisztikar a kardjával verte hozzá a 
taktust. A hangulat mind magasabbra emelkedőit*  
A mozöborényi szőlőlé hatása alatt kiült az ar- 
ezokra. A pódiumon lejátszódó í-z 'mókát villa 
ros kacziigással, tomboládul fogadta a fiatalság 
és minden szán végén a rózsabimbót kívánta. A 
falrengelö kívánságok persze teljesü lek is. A re
pülő sz npad szereplését egyveleg fcjezlo be. A 
c/.ime volt. A kassa-odorbergi színház megalaku
lása. ügy kezdődött, hogy a „müvósz"-lársngág 
egyik férfi tagja — össze- vissz i hatan voltak — 
bejött a zinre és elbeszélte, hogy kapott ö kél 
pofont. A monológ olyan mulatságos volt, hogy 
egy ura nézőtérről indi.vu érezte magát bangó 
sün kijJ.; n őni, hogyha tovább monolójzál, meg
kapja a hi.rm.uhk pofont is, (l'enbcn a piszo 
nőcskó öl >. -vii meghallgatja a Jihovát.

Ak’.i /.áros újság szerkesztője meg a rósza- 
b'.m’iot k/.ania. do akadt u fiatalság körében mó

ASZÓD fiS VIDÉKE______________

az igazsághoz ragaszkodom, mint biz
tos létrához, mely az emberhez és az 
Istenhez vezet.a

Nahá-bhárala. 
„Az igazság, hogy szép legyen, díszre 
nem szorul.*

Schakespcare.

1899. augusztus 31-én, az 50 éves évfor
dulón, lopleztelctt le Potöfi Sándor emléktáblája 
a Petőfi téren. Gödöllő közönségének hálája és 
tisztelőié nyilvánult inog ebben, a költő iránt. 
Azóta 3 év telt cl. Az utóbbi napokban, fölbuk
kant azaz állítás, hogy ez a tábla, nem jó bo

lyén van. a _ .
A „G. K.“ 4-ik számában .Kiss0 ur ..Szob

rot Petőfinek!4 cziinü czikkében ezeket mondja:
. „S annyi hosszú idő után mind ez ideig 

egy egyszerű emléktábla csak a mivel iránta való 
kegyeletünknek külső kifejezést adtunk, azt is,
— mint Gödöllő véneitől tudom, — tévesen he
lyezték ol a szomszéd ház falára !“ stb.

Ugyan e lap 6-ik számában pádig: „Ne állít
sunk Petőfi szobrot!4 czimmel „H. Gy.“ ur — 
az előbbi megczáfo'allan adatra támaszkodva
— Írja:

. . . „Hiszen ahol lakolt, a mellotto való 
házra már emléktáblát is helyeztünk." stb.

3fi nőm, mi jó helyre helyeztük azt.
Az alhcnaebeliok híresek voltak, különösen 

az ifjak, hogy a véneket aggastyánokat módfelett 
tisztelték. Magam is nz athonaoiek tisztelőiével 
övezem az öregokot, do kérdem : mit érdemelnek 
azok a vének a kik tudatlanul, mint a gyermek, 
a szóvá1, a két élű fegyverrel játszanak ? Vénekre 
nem mindig lehet hivatkozni, mert nem minden 
vén tekintély és megbízhatók adatai. Cicero em
líti: „Sem az őszhaj, sem a ránezok nem képe
sek tüstént magukhoz ragadni a tekintélyt, csupán 
a becsülettel töltött korábbi élet szedi ulóbb a 
tokintély gyümölcseit." (Cato Malőr: Az öregségről).

Az emléktábla elhelyezésére vonatkozó két 
idézet téves I A bizonyítás köretében egyet-mást 
is óhajtok elmondani.

„Ez év (1845) második felére esik szorelmi 
költészetének második nagyobb szerelmi ciklusa. 
Augusztusban és szeptomborbon többször kirán
dult Gödöllöro s ott találkozott Medgyánszky Ber
tával, egy előkelő birtokos szép leányával, a ki 
híréért érdeklődőit iránta és szívesen társalgóit 
vele.“ stb. írja Négyosi László Petőfi életrajzában. 
A köliö itt lakott, a joloalegi Petőfi léren, egy 
földmivos asszony házában, a ki nem volt szó- 
gény, mint egyosek állítják. Ha a földmivesek kö
zölt lehel szó arislokratáki ól : úgy e nö azok 
közül való volt, mint jómódú fólhelyes gazda fé
leségű. Szorgalma”, takarékos és tisztaságot ked
velő volt, bár igénytelen külsővel. Kend és tiszta
ság szeretető messze a környéken ismeretessé 
tette. Szobáját molyben a költő is lakott annyira 
féltette, hogy kitakarítás után senkit sem engedett 
oda s maga is csak az ablakon át gyönyörködött 
benne. Czifra háznak hívták a Szombat-házat, 
mert az előszobában a fal mindenütt rózsás 
tínyérralvolt d szilve ; úgy jártuk nézni.

kuska — pírti is. Mikor az ulczán egy elnyo
mott magyar a „Grosswardein" nótát akarta, a 
jelenvoltak pártokra szakadtak és csatakiállásuk a 
„hic welfl hie Ghibellin" helyett" hie Rózsabimbó, 
hio mókuska" volt.

A vita hevében huszonöt névjegyet cserél
lek ki, és hogy nagyobb botrány nem történt, az 
annak köszönhető, hogy a pódiumon összegyűlt 
müvészbanda „Az én kalá n" czimü dalba kezdet1. 
Erre kimondották a trouga Dóit és minden bi
zonnyal a helyreállolt jó hangulat következtében 
lőtték fel a színpadra a száz szódavizes üvog 
tailalmát. . .

Vessünk fátyolt a továbbiakra. Tény azonban, 
hogy Nagybcrényben. a hol ez a dolog megtörtént, 
ma ciak mérsékelten jó hírnévnek örvend a rö
pülő színpad moly az első olöadáj után téaylog 
clrepü'-t.

Kifosztod-
lilHxúllt a» élet l'trlee, 
liluxállt a szerelem
8 ii Iá min nem marad más. 
Csak néma (lyOtrelem. 
Kifosztott hétx a szírem 
t'res, sirétr, hideg 
Az ilyen gyétsxos hajlék 
Sem kell métr senkinek.
8 nem lesz lakója töhlié, 
Xe Is legyen soha.
Holyo nyjak egym aga m ha n
Czél nélkül, tétova ! . . .

J . . .
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Da nemcsak hrtzftrn, do leányára is büszke 
volt Szombatnó. Oly szúp vólt, hogy nóta is tft. 
madt a nyomában :

Nincsen olvan korennn mint a Eósűs*nó*é  !
NinrSí h olvan lonnv, mint Szomiult-nó-é !
Körül bodor haja, jdros kél orczájn,
Annak n leánynak csókra áll a szája.
Ezért a vógtolen rondszaretetórt — s nőm 

vélotlenségböl — választotta Potöfi lakóhelyéül o, 
szerény nádfödelos házikót, melyre a helybeli 
roformátus lelkész hívta töl a figyelmét. Innon 
járogatott Modgyánszkyókhez és néhai tiszteletes 
Erdélyi Forenczhoz, kit még Debreczenböl isinort. 
Vonzódott körébe, mert tisztos miveltséggol biró 
jó szivii pap volt, hívei „bátyám uramnak" hívták. 
A család huzamosabb ideig őrizett egy gyümöl- 
csö3 kosarat, molyben a költö gyümölcsöt kapott 
s vitt.

Petőfi lukás adója, — ki tiszteletroméltó 
tulajdonaival nagyban hozzá járult a különben 
is bájos Gödöllő mogkedveltotéséhoz, — méltó 
novo följogyzéséro. Szombat Jánosné született 
Juhász ftva, fóthi származású, meghalt 18G0 nov. 
2hén G9 éves korában. Tisztelettel omlékezott 
meg mindig lakójáról „tekintetes Potö ur-ról.“

Férjénél olöbb halt inog. Majd férje halála 
után a házat (melyen jelenleg az emléktábla van) 
gyermekoi közül fia István örökölte, ö a ház 
mostani tulajdonosa is. Emlékezik a költöröl. Ha- 
zajövot, olykor össze hívta a szomszédság gyero- 
koit s szakajtóba pár krajezárt téve, versenyfu
tást rondezett. Mint vorsenybiró azután a győz
test megjutalmazta.

Szemben állva e házzal, a jobkéz folöli ház 
oredolileg a Börze családé volt, majd utóbb a 
volük rokonságban élő Pásztoréké lett, a balkézfe
lüli podig, a régi Jenoi féle ház, később Kolos 
majd Dönjsödyeké.

Az elmondottakból kitűnik, — a mi külön
ben, mi bonszülöttek előtt, ismeretes volt, — 
hogy Petőfi emléktáblája — az ősi Szombat há
zon — nagyon jó helyen áll I Alljón is sértetle
nül és érintotlonül, hirdetve időtlen időkig, hogy 
a költö nálunk is megfordult és itt is töltött bol
dog perczeketI

Antikvárius.

_ H ÍREK.
Udvari hlrék. IV. F e r d i n a n d föherczeg, 

tos'cánai nagyhorezog szeptomber 1-én d. u. 8 
órakor érkezik Gödöllöro. A nagyherczeg az idén 
is hosszabb ideig fog itt tartózkodni, s több 
nagyobbszabásu vadászatot rendez. Még szeptem
ber közepén inog fog érkezni hosszabb vadászatra 
I. i P ó t bajor herczeg is fljával és szintén hosz- 
szubb ideig fognak itt tartózkodni. Az udvar el
jövetele azonban október elejére halasztatolt ol.

Személyi hírek. Kapczy Vilmos főszolga
bíró, a III. oszt, vaskorona rend stb. lovagja 
hétfőn, szoptomber hó 1-ón fogja elfoglalni hiva
talát négy heti szabadsága után. — T a h y István 
gödöllői járási szolgabiró Bzopt. 1-én két 1 éti 
szabadságra megy. — Fodor Elok kartali kán- 
tortanitó f. hó 2tí-án tette le a postamesteri vizs
gát kitűnő eredménnyel ős megbizatott a kartali 
posta vezetésével, egyidejűleg postamesterré ne
veztetvén ki. Itt megomlitjük, hogy a kartuli posta 
jövő évtől kezdve mint küldöncz pósta fog szer 
voztolni, a mi által a forgalom sokkal közvetle
nebb lesz s igy a közönség igényeinek sokkal 
inkább fog megfelelni — Dr. H o y d o r Ödön 
járási főszolgabíró szoptomber 15-én fogja meg
kezdeni 15 napi szabadságát.

Méhész tanfolyam. A napokban ért végeit 
a gödöllői méhész-telepen a néptanítók négy he
tes tanfolyamja. F. hó 27 én tartotta meg a 
vizsgálatot, Forgács Lajos miniszteri biztos, elő
adó tanár, melyet a kövotkozö tanítók állottak ki 
sikerrel: Boros Rezső (Györbori), Boczán Viktor 
(Golecz), Brics Gorgoly (Kosna), Hajós Lajos (cs. 
Konóz), Hajdú Szilveszter (Charlottenburg), Kapsz 
litván (Solmoczbánya), Engel Márton (VerseczV 
Sóska Márton (Sajó-Gümör), Pardély István (Uj 
Kécske), Berbert Márton (Alczina), Józsa Sándor 
(gy. Dit'ó). Mihálka István (Lunkavicza), Péter 
Henrik (Parabuly), Rozovits György (Apaiin), 
Pitli József (Visk). Sebők Lajos (Muklár), Sztan- 
lits Balázs (Szabadka), Szvoboda Ödön (Gödöllő), 
Takács Imre (Koszthely).

Életmentő hírlapíró. Véros verokodés volt 
Rákos-Kjraszluron. A verokodés egyik szoroplöje 
bizonyosan halva maradt volna a küzdőléren ha 
dühöngő társát valaki meg nem fékozi. Szeron- 
cséjóro egy bátor omber, aki foglalkozására nézve 
hírlapíró, vállalkozott erro. A dolog vasárnap d. 
u. történt. Sohmug Péter tűzoltó a fő utozán bal
tájával kélszer hatalmasan fejbe vágta Kovács 
József nevű barátját, mert elszoretto tőle P. Ma- 
li-ki novíi kedvesét. Kovács eszméletlenül rogyott 
a földro s fejő több holyült vérzott. A kegyetlen 
tűzoltó folytatni akarta a vérengzést. Újra föl- 
omoito bulláját, hogy a tohelotlen fiatalemberrel 
végezzen. Nyakát akarta átvágni, mint a harag
tól önkivülolben mondá. Ha ez megtörténik, úgy 
szörnyet hal, mórt uz éles balta kerosztülmotszette 
volna főüiorét. Ezt akadályozta meg Fröhlich Já
nos hírlapíró, a Magyar Nomzol munkatársa, a ki
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vasárnap családjával Rákos Kereszluron Időzítt ' 
szemtanúja volt az öldöklésnek. Rávetette niu-ál 
a liizóltora, iotoperto s kicsavarta kezéből nz öl- ! 
üöklö szerszámot. Nomsokám megérkeztek u 
csendőrök is, akik Schmug Pétert vasra verve be ! 
vitték a’postvidáki törvényszék fogházába ’ Kp- j 
vácsol honlágyra telték és életveszélyes sebével I 
a Hókusba vitték. Frölichet a tömeg zajosan meg. 
éljenezle, bravúros éljtmenléseórl.

ifjúsági bál. Szép kis mulatságot rendezett 
f. hó 24-én az Erzsébet szállóban Gödöllő tanuló 
ifjúsága a Petőfi szobor alapja javára. Az il’ju 
rendezők mintha csak tudták volna, hogy az ö 
áldozatuk a legkedvesebb Tespsiehoro oltárán 
ugyancsak kitottek magukért. Fesztelen jókedv 
uralta e mulatságot mely egyike volt a nyár leg
sikerültebb estélyeinek. Félkilenczkcr kezdtek gyü
lekezni a vendégek s a fekete ruhás rendezők, 
kiknok mellén ott pompázott a zöld selyoni lóhere 
girlandokkal kihimzott rendezői jelvény, büszkén 
vezették fel a folyosó lépcsőin a szebbnél-szebb 
piruló leánykákat. Mert volt itt első bálas le
ányka igen sok, kiknek még újság volt a par
kett. a czigány zenéje óz fökópen a hosszú ruha. 
Ez a bájos, üde, fiatal publikum mintegy Klói- 
de-/kop3zerüen változtatta át a tánezterem képét 
tündérivó, mesebelivé. Kilencz óra volt, mikor 
Sándor czigány rázendilott az olsö talp alá valóra, 
Az első négyest 30 pár tánczolla, a másodikat 
még több. A szlHóra végeztével ismét — kettő
zött jókedvvel — látnak ismét a tánezhoz, s 
minden láncz után hallatszik a lolkes fiatalság 
ajkain a „hogy volt" . . . „újra*  ... Az idő 
pedig halad s a nap első sugarai kíváncsian 
kandikálnak be az ablakon, megszólal a Rákoczy 
induló ós a jókedvű publikum egy kellemes éj 
emlékével hagyja cl a fiatalok o kedves mulatságát.

Jcloii voltak : Asszonyok: Alberty l’álné, 
Csudnay Jenöné, Dömötör Gusztávné, Kiss Ernöné, 
Picékéi’ A’fonznó, Ripka Ferencznó, Ribner Hu- 
géné, Prill Józsefnó, Szabó Balázsné, Szvoboda 
Ignácznó, Takáts Lajosnó, Vilszky Vladimirnó.

Leányok: Alberty Emmuska és 
Mariska, Csudnay Jolánka, Dömötör Mariska, Kiss 
Irmuska, Kejlinger Poldika, Prill Erzsiko, Plecker 
Viliim ska, Soóváry Emmiuka, Szabó Manczuska 
és Margitka, Szvoboda Margitka és Ilonka, Szék
iénél' Mariska, Sibrkk Jolánka, Tiszó Czuczi, 
Vilszky Lujza és móg többen.

FelüljMtelt: Alberty Pál 1 kor. 40 fill. Gallo 
Antal, Csúdnay Jenöné, Hajnisch Ferenc', ifjabb 
Szabó Kálmán 2—2 kor. Réti István 1.80 Dömö
tör Gusztávné, Taká’.s Lajos 1—1 kor. 20—20 
íil. Kiss Ernöné, Prill Józsefnó, Vilszky Vladimirnó 
1 — 1 kor. (Egy bájos hölgy), Krenn Káro y, Dezső, 
Philypovits Sándor, Alberty Puliié, Polner Zoltán 
40 -40 fillért. A szives felülfizotésekérl ezúton 
mond köszönetét a rendezőség.

ki iskolai év ekjén Még cg/ pár nap s 
végett ér az édes szün idő. A gyermekek, a re
ményteljes jövö nemzedék kipihenték a múlt is
kolai év fáradságait, hogy most ezután megaezé- 
losodva, testileg lelkileg'hozzá lássanak újra a 
komoly munkához, u tanuláshoz. Az iskolák kör- 
nzékc megélénkül. A napbarnított fiirgo fiatal 
emberkék piruló leánykák közt folyik a találgatás 
tervezgelés. Ki mellé ülök? Ki lesz a tanító, az 
az osztályfőnök? stb. Ilyenkor még a külömben 
hanyag tanuló is komoly gondolatokat forgat 
agyában elhatározza, hogy szorgalmas és kitartó 
lesz az évben mind végig. Apák, édes anyák 
koczoglalnak türelmetlenül az igazgató urak aj- 
tn; m, hogy beitassák csemetéiket és vége-hosszi 
nincsen a kérdozösködésnek. Tekintettel arra, hogy 
náiuuk is többeket érdekelnek ezen iskolai ügyek, 
szolgálunk egy pár aktuális felvilágosítással:

A fővárosi iskolákban : Az összes fővárosi 
iskolákban a beiratások, folyó évi szeptember 

hó l.-töl 5-igtartatnak. A beiratásnál fel kel mu
tatni múlt évi iskolai bizonyítványt és a kereszt 
levelet. A vidékről vasúton bejáró tanulók ugyan
ókkor Íratják alá a bérlet jegy iránti folyamodvá
ny kát, illetve igazolványukat, melyek az állomás 
főnököktől bármikor átvehetők ég fényképpel lá
tandók cl.

Az aszódi cv. álgginnasiumbon. Szopt. 1-cn 
le- ', a tanulók jivitó, i'elvóloli ós magánvizsgálata 
' plombor négy első napján a tanulók bciralú a, 
b-an kezdődnek u rendes előadási k. A beirat- 

ásnál, nz első osztályba iratkozóknak a mull 
i iskolai bizonyítványt, keresztlevelet és ujra- 

o isi bizonyítványt, a többi osztályokba iralko- 
nak csuka mu’t évi iskolai bizonyítványukat 

k,-H felmutatni. A beiratkozásnál, a protestáns 
Ifi mlók, még pedig a helybeliek 40 korona, a 
vidékiek 48 korona ; más vallásfclckozetiek bJ 
korona évi tandj felét tartoznak lefizetni. Azon- 
kívül 8 korona beiralási dijat.

4 gödöllői népiskolákban. Az ov. református 
h i'iskolában szeplombor 15-én lösznek a bcira- 
la- 'k, amidőn is a rendes beiralási kis könyv di 
jal kell lefizetni. . . .

A r o in. k a t h. iskolában szept. hó 
*5 én kezdődnek a beiratások és 8-ig tartanak, mi- 
k is kezdetét veszi az előadás.

Hűtlen sáfár, dr: Ku/.mi Gyula bosnyői la- 
megbízta Hogodüs litván besnyői legényt ko- 

: ’ öradományok gyűjtésével a gödöllői önkén os

—-_____________ ASZÓD és VIDÉKE
líi„( III) egyesület bosnyői különítménye részére 
u/.u.to szerek beszerzésére. Az ügyes legény 

rí 23-án gyűjtött a besnyői
yaialók között 26 korona G0 fillért, a gyüjtöivet 

i n _n,e«bamisitva, 19 kor. Cü fillérre igazi- 
' i ki, ( koronái pedig elsikkasztott, Az eset 
e jelenteiéit, mo.l a bíróság fogjakideritoni, hogy 

vájjon nmes-o még több hiány is. Érdokcs az 
-!1’ belőle kifolyólag a bosnyői tűzoltó 

‘U őnilménynek is hajú fog származni, mert nőm 
volt engedély a gyűjtésre s igy a gyűjtés kezde
ményezői is mog lesznek büntetve.
i- Jel) m’nt hivatalos akta melléklet. Pap 
József gödöllői lakos följelentette Braun Vilmos 
lonyvesi nyaralót, hogy az 40 kórona értékű fehér 
A°* Öx i--i!kufyáját jogtalanul tartja birtokában. 
A gödöllői kitünően szervezett rendőrség a kutyát 
elkobozva a foljelonléshoz mellékelte és elismer
vény mellett átadta a községi elöljáróságnak.

Tűz Gödöllön F. hó 27-én szerdára viradóra 
!l,zv^sz dühöngött Gödöllőn. Urbán György 

földmivesnek a Tégla utczában lévő szalmafödeles 
háza gyuladt ki éjfél után egy órakor. A gödöllői 
tűzoltóság éjjeli őrsége, amint a vészről értesült, 
rövid idő alatt a tűzhöz robogott. Ekkor azonban 
már hatalmas lángnyolvek csapkodtak fel az ég
nek és ugyancsak megfeszített munkára volt 
szükség, hogy a vészos elem megfékeztessók, 
tovább no terjedjen. A tulajdonos családjától 
távol időzött s felesége hét kis gyermekével csak 
a szomszédok önfeláldozó segítségének köszönhe
ti, hogy épen megmenekült. Végre 3 negyed órai 
erős munka után, sikerült a tűzoltóságnak a tü
zet lokalizálni s igy a közéi álló szomszédos 
épületeket mogmenlcni. A ház biztosítva volt s 
igy a kár egy része megtérül. A tűznél megjelen
tek :Lénárd Pál csendőr százados és dr. Heyder 
Ödön főszolgabíró kik a rend fontartására tették 
meg a szükséges intézkedéseket.

Lopások. Rákoskeresztúron egy 
idő óla ismeretlen tettesek egyre dézsmálják a 
baromfi ólakat. Nap nap után érkeznek a feljelen
tések a keresztúri rendőrséghez, melyok mlndo- 
niko egy-egy kedvoncz tyúk, vagy más apró szár
nyas eltűnéséről szól. Á múlt napokban végre 
tetten érték Tóth János keresztúri suhanezot akire 
a gyanú esik. Azonban akkor a lyukok eldobása 
mellett elfutott s azóta so híre, se hamva. A 
cscndörség ez ügyben most szorgalmasan nyomoz.
— Túrán f. hó 21-én Kohn Dávid nyílt üzle
téből fényes nappal loptak el egy csomó aprósá
got mintegy 20 korona értékben. A tettes eddig 
kézrekeritbelő nem volt. — Zsám bókon 
Somló Jakab bérlőtől loptak el 6 zsák búzát a 
Beniczky tanyáról a gép mellől éjnek idején, A 
tetteseket Lapu András, Makády János és Mihály 
személyében elfogta a csendőrség, kiknél a lopott 
bú za meg is találtatott. A bűnösök törődő lmos 
vallomást tellek.

Közönségünk figyelmébe. Nagy érdeko az 
Gödöllő lakosságának, hogy az Erzsébet királynő 
úton át a kastély kerten kérész ül napközben 
szabadon közlekedhclik. Óriási is itt a forgalom 
igy nyár idején. Valósággal össze torlódik a kas
tély előtti különben som n így térsógon. Epén 
azért — minden kérelem daczára — zárva is 
volt a park bejárata- és nem volt megengedvo 
rajta kerosztül u kocsi közlekedés. Gallé Antalnak 
a jelenlegi várkapitánynak köszönheti Gödöllő 
népe, hogy a park kapui folnyiltak és nappal 
rendelkezésére állanak a közönségnek, mely azo
kon most már kocsival is közlekedhctik. Epén ezért 
csodálatos, hogy némelyek gazdáink közül nem 
tartják szem elölt azon feltételeket, melyek melleit 
szabad a közlekedés és a közönség érdekeit, liá
nom teherrel megrakott kocsikkal is közlekednek 
rajta, a mi podig érthet" okokból tilos, továbbá 
akárhányszor valósággal vágtatva hajtatnak át e 
park részleten, veszélyeztetve ez által a közönség 
élet biztonságát. Vasárnap f. hó 24-én jelenlétiünk
ben történt egy ilyen eset. Teher kocsi ment 
neki vágtatva a parkban sétáló közönségnek r ha 
vissza nem tartatik az örök által biztosan elütött 

' volna néhányat az ünnepi ruhában templomba 
siető közönség között. Ez alkalomból kifolyólag
— do naponként említhetnénk még cseleket — 
kötelességünknek tartjuk figyo'meztelni közönsé-

i giinket s jó lenne, In elülj író águnk alkalmas 
módin szélesebb körben is közhírré leimé ezt, 
hogy tartózkodjanak o minden tekintetben meg- 
rovand ) vissza élésoklö', mert ezeknek a követ- 
kozménye uz lesz, hogy ismét el fog záratni a 
park átjáró a kocsi közlekedés elöl ós akkor 
majd ne az udvart vádoljuk merevséggel s azzal, 

i hogy a gödöllői nép érdekében nem lesz semmit, 
' mint azt némelyek mostanában oly szívesen szc- 
i rotik hangoztatni, hanem önmagunkat, saját vissza 

élésnek minő-ül ', meggondolatlan és mindenképen 
csak hibáztatható nyegleségünket."

I Ul választás. Tónika Kálmán, czinkotai kör- 
állatorvos, ki f. hó 19-én választatott meg aszódi 
körá’l ilorvossá egyhangúlag, beadta uj állásáról 

i lemondását. Legközelebb ki fog tűzetni ez ügyben 
az uiabb pályázat.

Gazdáink flgyelméba. A szomszédos Nog- 
rádvárrnegyo különösen annak sziráki j írása állat- 
állománya száj és körömfájással van fertőivé. A 
ve< tehát már a szomszédban vau s óvakod

mink kell, hogy nálunk is fel no lépjen, mert a 
behurczolás ellen alig lehet óvintézkedéseket tenni. 
Minden esőire ajánljuk gazdáinknak az olővigyáza- 
tót s különösen azt, hogy minden gyanús esetben 
forduljanak azonnal álla:orvoshoz, — a forlözölt 
állatot pedig azonnal különítsék cl. Csak igy, a 
legnagyobb óvatosság mellett lehet remény u na
gyobb veszodolem olhárilásAra.

Mulatság Péczelen. A Póczelon nyaraló ifi- 
juság szeptember hó 2-án uz India Vendéglő 
kerti helyiségében, a Póczeli református i’kolu 
javára, színi előadással egybekötött nyári mulat
ságot rondoz. Belépőjegy szomélyenkint 1 korona. 
A műkedvelő előadást confetti, szerpentin, jótékony 
bazárok, tűzijáték stb. előzi meg. Éjfélkor tombo
la. Kezdete d. u. 6 órakor. Kedvezőtlen idő ese
tén a mulatság szeptember hó 6-án lesz meg
tartva.

Gyalog beutazzák Magyarországot. Érdekes 
két ifjú vondégo volt f. hó 24 ón városunknak. 
Ferenczy József és Kiss Ferencz, dcbreczeni ta
nító jelöltok, tartózkodtak itt másfél napig Szabó 
Balázs cv. ref. rektor ur vondégszerolő házánál, 
hogy városunk nevezetességeit megtekintsék. A 
két fiatal ember már három hónapja utón van, 
hogy gyalog bejárják Magyarországot. Vasárnap 
Pozsonyból jöttek egy túrban a főváros érintésével 
Gödöllőre, hol másfél napot töltöttek. Részt vévén 
az ifjúság által rendezett mulatságon is. Hétfőn 
azután Aszódon át Hatvan fölé folytatták érdokes 
tanulmányutjokat.

A forradalmak viharai közt elhorvad az 
erény virága. Angliában a nagy forradalom után 
csak ogy család maradt épen uz általános rom
lottság közölt, Cromwell családja, a mit még maga 
nagy ellensége, Clarendon is elismer. Clarendon 
lord Írja : „A gyermekek nem kérték már szüleik 
áldását, ezek meg nem vesződlek gyermekeik ne
velésével, hanoin reájok bízták, hogy gondoskod
janak magukról, hogy igy is szabaduljanak a költ
ségtől: A fiatal nők minden tartózkodás nélkül 
járlak nemcsak mindenféle társaságba, hanem 
korcsmákba és nyilvános vendéglőkbe is. A szi
gorúbb viseletű leányok lázitó hitszónokokhoz 
vagy tisztekhez mentek férjhez ; előkelő családok 
loányai theologusoknak vagy más alsóbbredüeknek 
adták kezüket; a szülői tekintély, a gyermeki alá
zatosság Ó3 engedelmesség megszűnt; mindenki 
azt tette, mit jónak látott.11 Ennek a kornak és 
ezen természotollenes viszonynak hű leírását ta
lálni meg a Nagy Képes Világtörténet most meg
jelent 160. füzetében. A 12 kötotes nagy munka 
szcrkojzlöje Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki 
egyúttal e kötet Írója is. Egy-egy gazdagon illuszt
rált kötet ára díszes fólbórkötésben 1G korona ; 
füzet ént is kapható 69 fi'lérérjével. Megjelen 
minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál 
(Révai Testvérek Irodalmi intézet Részvénytársa
ság Budapest, Vili, Üliöi-ut 18. sz.) s minden 
hazai könyvkcroskoeés utján, havi részletfizetésre is.

Ingyenes diszmü ajándék. A ki o czimolel - 
olvassa, akara'lanul is Amerikára, a képtelensé
gek házájára gonlo'. Podig ezúttal sokkal köze
lebbről, Budapestről kél szárnyra o hir. A Pesti 
Napló, Magyarországnak o logrégibb, pártoktól Ó3 
klikkoklől teljesen lüggollcn, szubadclvü és szó- 
limondó nap lapja lepi nmg vole karácsonyra 
ákavóit, ajándékul adván — teljesen ingyen — 
tett Zichy Mihály Albuin-ot. E valóban érde
kes Ó3 nagy irodalmi becsesei bíró művet — 
melynek az Athenaoum kiadásában megjelent 
eredotijo 90 koronába korül — a Posti Napló uj 
kvart kiadásában karácsonyi ajándékban meg
kapja a Pe-ti Napló minden állandó előfizetője. 
És megkapják díjtalanul a/.ok az uj előfizetők is, 
a kik egész óvon át fél, nogyodév, vagy havon- 
kint, do megszakítás nélkül fizetnek elő a Pesti 
Naplóra.

ssr Ritka alkalom -w
nyomtatványok beszerzésére I

Tisztidéitől liozziik a n. é. közönség szives tudomá
sára, hogy Gödöllön, az „Arany Sas" házban levő, korsze
rűen berendozett • :■ —■'.....

s® könyvnyomdánkban

10C0 tv ügyvédi, ji’gvzői, pénz'ntézetl vngy liármlíy 

szövegű nyomtatvány legfinomabb fehér papíron 10 kor. 
Mindenféle nngtobb szabású nyomtatványokat Is 

rendkívüli olcsó árban készítünk.

1 RIU „ „ nvon-zaurfu . . •*
1000 „ köriévé) negyetlrőtű . . . a —
1000 „ „ nyolezadrélű . . 4 00
11)00 „ levelezőlap............................ a n —

nz alant elsorolt nyomtatványokat a kövo’kozö Olcsó
árak mellett készítjük ;

100 drh. jó minőségű Dévlegy . —* kor. 80 fill.
vo ii oljogyzési értpslhs . . 1 20
100 n lakodalmi meghívd . . 1 20
1003 „ levélpapír ezégnyjmással . r> n <’>()
1100 „ levéllioritók „ . 4 n 40
1000 M s7ámla, negyedrétű . . . 0 n —

Kivá’d tiszto’f'ttel

„lírzwól >('t“-l<önvvnyoin< let
Gödöllőn, „Arany *Sas"-ház.
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Pesti Napló karácsonyi ajándéka.
I±1

A ..1 ’I-Hél 1
a mely eddigclé Madách Ember tragtdiej-h 
Arany balladáit Zichy Mihály kép-ivói. K na 
.lóz-cf Bánk-bánj:it, K’sfa'irly Sándor inify sző
reiméit remek albumba fi ghtlvu és légúti Ijniit a 
Kö ök Albumát adta olvasóinak karm -onyi aján
dékul, az idén az eddigivé! is nnpycbb szabású 
díszben, tat liliomban ncmc-ak az eddigi ajándé
kokat felülmúló, de a könyvpiaczon is ritkaság 
számba menő diszmüvet, a ....

Zielív Xlihúly Albumot
szánta olvasóinak karácsonyi ajándékul

ZICHY MIHÁLY képeinek vá'cga'oimpo
záns albumba l'^lalt gvüj'cményét a K- ck Al
bumánál nagyobb ős di. zettbb t lakban. Zichy 
Mihály világhírű művészi termelésének lepj tvát. 

legszebb feslinéntjeil és rajzai! 
foglalja n-agábrn ez a di zn ii negyven nuilapon. 
a melvek mindegyikéhez legkiválóbb osztótikusrluk 
és míiblrálóink Írnak szöveg n a^yarázulot. A va
lóban remek kivitelű mülapoknak egy rt'szo 
gyönjö.ü színnyomású les.’, olyn?. amilyen eddig 
alig jelent meg a magyar di=ztnü!)rn.

A nrgvvcn pomj ás mn'apol, a kísérő szö
veget és Zichy Mihály egyéniségének és változa
tos életpályájának regónyos rajzát, valamint 
Z i c h y íajza után készült

<*> ’ <2’u.z< ln<2' I )('l«”)t<z’HÍ triblu 

foglalja díszes köteti o.
A Pesti Napló o nagyszabású diszmüvét az 

Athcnacum állítja ki a Zichy M hály Albumot, a 
melynek ára az Athenarum eredeti kiadásában 
90 korom’, a Pesti Napló uj kvart ki. dá ábc.n 
karácsonyi ajándékul mcgkajij i a l\.síi Naj)ló 
minden állandó eh fizetője. Es megkapják díjtalanul 
azok az uj olőfizolök is. a kik egérz éven ál fél-, 
negyedév, vagy havonkint, do megszakítás nélkül 
fizetnek elő a Próli Nációra.

Sok pénzt
takaríthat meg mindenki a ki üveg és 
porczellán edény szükségletéi üzleleiitkbcn 
fedezi; mert mig másült uborkáit üveg li
terje ö—fi kr., nálunk csak 4 kr. 
lamint az ö szes 
bámulatos olcsón

Kom

(p>

2
I

va- 
üveg és porcz -lkin áruk 
kaphatók, 
tisztele!lel

Róza ós Géza
a ..Nemzeti" és ,.Nénbazár“ tulajdonosai.

:'”í M Á'i í'5

s t - ■ P 11:1 á> ":'fi*  'Á Wi i) íi 1.3 » ki

adás!
!Ct.l 3

i.Nagy
Rend ívül olcsó
Jelinek B. A. és Fia

butor-áruházában

Budapest, VII., Kerepesi-ut 8. sz. 
f<)1< Isziiíti lu'lviseoek.

•/
4*

Magyarnak Pécs. Németnek Bécs .

Schönwald
ékszergyáros, órás és

Pécs.
Ne küldjük pénzünket

Imre
látszerész.

külföldre I
Ila7 -i imrunkát előmozdító czógemnál mind nnemíi arany és ezüst táivy.ik.órákés minden o szak-
Haz.íl p ,runkáié mn.,ht.i,otnhhan fMrozliotuk be. minta külföldön,
mába vágó c<.----
Valódi ezű<t uöi reiimnt.

óra frt 6.—
rgvtui-z dupla fetlélb I

fit 8.—
Valii li 14 kar. arany női 

rom- őrá frt 1-1.-- 
■z dupla fetb'llvl

f.t 18.50

in Itisztiéit 
a pénz 
szard tlik.

Három évi ; 
írásbeli j 

jótállás. |
-----------------

<.z7l‘kék sokkal OMÓbban. jobban és mogblzlótóblnn szereihotük be, mint« külföldön.
Valódi ezüst pánczól óral.inczok m. kir. 

fémjelzéssel

1.20 6)
1. ŐO 7D
2.20 80
2. (50 100
3.25 1Ő0

kar. aranv pe' -<"i;'.' "■"
fit 6.80 

aramból (5 kar.
frt 3 5) 

D<»iibl<" arany fi' l ’’O 
Méitókü! elegendő eg.v 

papirszallag.
IVt aiiaz < rő-'-ibb 9 frt. I

11 kar.

- I
X

cc 
n_
m •

OS

Kévekötő
Fii kaszálógép,

Nagy képos árjegyzék Ingyen és bérmer.tvo bárkinek 

küldetik*

55^“

frt 58.— 
frt (59, -

15 grain-

.|O gr. fsuk ban 
őO gr. sulyban 
60 gr. su'yban

súlyban
.* uh ball 
sulybai

Egy 25 grammos aranyláncához egy 
mos köves füg”>’b’k vóve összesen 10 gramm 

31 fit őO krajezátba korul.

15 gramm naivban frt
2 ) gramm súlyban frt
30 gramm súlyban frt
iO uramm súly bán frt
50 gramm súlyban frt 

Vali dl 14. kar. aranylánezok 40 fó'e 
divatos mintában.

frt 24.—
frt 30.—
frt 37.-

Valódi ‘ezüst rém. óra 
frt1 5.—

Dupla fedéllel fit 7.— 
Valódi ezüst attkre rém. 
dupla fedéllel bt 8.—

vauoz arany szeg. 12 frt. — Túlit ezüst ankre remmt. dupla fedéllel 12 frt. Valódi 
arany ankre-i.-in -nt >ír óra 2í- Irt. — Dupla fedéllel 35 frt-

■u
>
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- ■ ■ : §
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' ' \ ■*''  '■''''''-''ó 'ő''

aratógép, Köaa örülökészülék, Szénagyüjtő gereblye 
,,Daisy,; marokrakó aratógép és kévekötő fonal, 

g y á r t m á a y a i.
No vásároljon, mig gépeinket nőm látta s árainkat nem kérdezte. Olcsó tartalékrészek óriási raktára. 

Tessék mintakönyvet kérni.

William J Stiilman, Évi termelés:
i /az.mló. 362,000 gép

Budapast,
V. kerület, Váczi-ut 30. szám.
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jutányos áron felvétetnek

AAAAAAAAA1 kiadó hivatalban.

Magyar gyártmányt

c.
©

w W W w > > w w
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y Viszonteláruaitók kedvező feltételek melleit kerestetnek I

„1 ÍMI\F“ padlófénymáz!Hazai ipari

Ne.n kell osztrák, n in kell néniéi, nem kell Itülíöldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-föle

pad lódért
''í j'1'’' '">’A .'‘’U"'1'’ mm-vu- gyártmányt kaphatunk s e mvllctl kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék

ru^r.ía , . ........ ............k; a szebú|>adlók fényezéíésrú kiválóan alkalmns, mert ;;
íügtön szárúd s igy a fényezett szoba már 1 óra inn'vn használatba vcliolő. 
izigtrhin, tihál nem kitt a kellemetlen lOrptnlín szagot napokig a szobában tűrni 
mosható, s szárnzru törülve fénye, még fokozottabb.
víztől nem ívsz foltos, n int a többi lakk, 
lényét a többi hasonló gyártmányok között leglovább túrija, tehát legtartósabb, 
üveg kemény ógllvó válik s igy logkovésbbó kopik.
s.z.o rezet higi'lucó. 
kililnbn alkalmai icnylnbulorok Ó3 már erői használatnak kitett tárgyak mázolására, 
u rugudós padlókat szárazzá teszi.

,.EMIÍE"javára szolgál. A Herkcs-fölo „EMKE p: d’ó In! k
A Berkes félő
A
A
A

• A
A
A
A
A

Berkes-lé le 
Berkes-félő 
Beikes-félo 
Berkcs-félo 
Berkes-félő 
Be: kos-féle 
Bei kos-féle 
Berkes-lóié

tzol apadió 
jz >1 upnd’ó 
bzobiip .r’ «> 
szc b: padló 
jzobtp ,d ő 
SZ' .1 api.dlo : 
sz baji dió 
szobi j i’.dló

• padló 1

Gyártás ős f.elái i. -i ó b.íy :

fénymáz :
fényi), ú -.:
fénymáz:
fényiéáz :
lény máz: 
ff nymáz ; 
lény . áz : 
fénymáz: 
Lny i áz :

1 hy.-os üveg bármin vo bárhova, 2 korona.
Dc'ke Bertalan N; gyvárud. — E’ndási he’.yck : Mnrczkó Endre kercskcdé-c Hálván, Kicin Adolf Czegléd, Turnay 

Pál vaskcrcskcdöl’j|>2st, Bergcr \’thn< - .In z-B-tény. Boros B., Péter Mór Szolnok.

*<«>• «■. ... •<£»«<>• *
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Gödöllői Erzsébet könyvnyomda.


