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A középiskolai ipar 
oktatási ól.

Liszkay Lajos apezi jegyző, la
punk kiváló munkatársa, nagy érdekű I 
törvény javaslatot szerkesztett és 
nyújtott be a közoktatásügyi kormány
nál, az ipar oktatás általánosításáról. ' 
A mai társadalmi élet két jelensége, J 
mondhatni betegsége : mondja indo
kolásában, — a tudományos pályára 
tolulás és az ipar pangása.

Tekintet nélkül a fiú hajlamaira 
és tehetségére, az értelmiségi osztály 
gyermekét tudományos pályára neveli, 
mert a szellemi tőkét a gyakorlati . 
kenyérkereseti pályánál többnek tartja 
s mert az iparososztályt lenézi, kevesli 
s a család szégyenli, ha tagjai között 
bármily ok miatt iparos \an. Ezen 
előítéletet legyőzni csakis úgy lehet, ! 
ha pár nemzedéken keresztül az ipar- : 
ral foglalkozásra mindenkit törvény j 
kötelez. Ne követelje a törvény, hogy j 

iparossá lenni kell, de adja meg a 
módot, hogy akár hivatásérzetből, 
akár szükségből, bárki azzá lehessen s 
a hazának Így is hasznos polgárává 
legyen.

Az ipar pangásának egyik főoka, 
hogy az ezen pályára lépettek nagy 
tömegének nincs meg sem a szellemi, 
sem az anyagi tőkéje. Az intelligens 
iparos ma is boldogul, munkája jobb, 
tetszetősebb, a nehézségei könnyebben 1 
megküzd s nem is oly elégedetlen, j 
Amint a tudományos pályán a túlién- | 
gés a társadalmi életre hátrányosan j 
hat, a proletárizmust neveii, ettől a 
felesleges erő elvonása az iparos osz
tályt felemelné, az ipart fellendítené, : 
mert egyrészt az intelligens iparosban ’ 
több a vállalkozási szellem, másrészt ( 
családi összeköttetések az ipari tűkét : 
is növelnék. Állam igazgatási tekin- : 
tétekből tehát az énelmi osztály anya- 1 
gának kevesbitése, az iparososztálynak i 
növelése volna a feladat s ez szoczi- I 
ális tekintetekből is fennáll, mert az 
ipar fellendülésével az elégedetlenség 

legtöbb oka megszűnnék, a szocziális 
mozgalmaknak uj irányt szabna, mely
nek végczélja az iparosok és tőkepén
zeseknek munka- és tőkeérték vi
szonylagosságán alapuló vállalata.

A tudományos pálya tultengésé- 
nek ellensúlyozására törekvő kormány
intézkedések a kívánt eredményt nem 
hozták meg, mert a szülő felelőssége 
tudatában, talán hiúságból is, gyer
mekét mindaddig járatja iskolába, inig 
reménye lehet ahhoz, hogy annak 
csak félmüveltséget is biztosit; emiatt 
ezrekre megy azoknak száma, kik a 
középiskolák bevégzése előtt oly pá
lyára kénytelenek lépni, mely megél
hetésüket nem biztosítja, holott há
nya:; vannak, akiknek a meglevőnél 
jobb, tisztességesebb megélhetést biz
tosítana az iparos palya!

De 14—16 éves korban kezdeni 
már késő; a fiúban már felköltve az 
„úri hajlam", már lelkében benne 
van az előítélet s lesz belőle Írnok, 
vasúti altiszt, kereskedelmi alsóbb
rendű alkalmazott stb. önállóság,

____ TÁ l£C Z A. ___

Ileidelbergben.
Irta : ifj. Csiky Kálmán.

Heidelberg, 1902. junnts végén.

Heidelberg, a kies egyetemi vérér, 
tudvalevőleg egyik legszebb helye Német
országnak. A Neekar partjai;, hegyektől körül
véve es a Itojna lapál., aira hajolva, a ter
mészeti szépségeknek pompás egyvelegét 
tarja elé.ik. Levegője, sétahelyei, Környéké 
híres s így nem csoda, ha az idegeneknek 
nagy sokasága keresi fel. Úgy az itt tartóz- 
kooó füraover.dégek, valamint az átutazó 
touristak szama nagy s ezek részére egész 
váiosticgyeel szolgál egymás hatan álló szál
lodák es pensiók ciihona.val. A nyugati 
része a városnak ez az idegen telep, amely 
nu.r a hegyek szorosából í-i.g-medclig kiér s 
a iVíjiia s.kjat kéj ezo lapJyia fekszik. Erre- 
fe.é ier,eszkedik aiialában a varos', inig a 
régi rész beljebb var. kelet felé, a Legyek 
közölt, ahol a ielyó ez a parti emelkedések 
a v-.rost i.esKcny területre szeritják össze. 
Ha szép és elénk az uj rész, érdekes a régi, I 
szilr.-.e házaival, sötét, girbe-görbe k.s ut.z.i- | 
val, melyeknek egyenetlen kövezetén sokat ' 
bolyong az, ad szereti szemlélni a régisé- 1 
geket, lég emiult idők maradványait. Látja ' 
bchlossernek, a híres történetírónak ódon 
házét, a Boisscrée-testvérek otthonát, hol | 

Goethe két ízben néhány hétig tartózkodott, 
a régi Markt-teret nagy templomával, az 
egyetemnek komoly épületét; lát nevezetes 
diak-korcsniákat, amolyan studens-ivóhelye- 
ket, kapujok felett egy-egy corps vagy bur- 
schenschaft czimerével, melyeknek sok év
tized diáklcgényeit látott megfakult helyisé
geiből esténkint víg dalolás hangjai iitik meg 
fülét az arra járkálónak. Ez itt az Alt-Hcidel- 
berg, az igazi, régi Heidelberg! Amely híven 
megmaradt a jelenre a múltból! Felette ma 
is úgy tekint le a magasból az ősi várkas
tély, mint mindig egykoron, ha már egy 
kissé megtöredezett állapotban is. Piros falai 
sok századoknak idejét látták lefolyni. Alant 
pedig a folyón át ma is ott vezet még a 
régi Ilid, szilárdan és büszke magatartással.

Szép a kép a túlsó partról, különösen 
ha a nap lemenőfélben van. Sugarai ilyen
kor reá esnek az omlatag falakra s dicsfény
nyel övezik köveit. A tömör kőhíd, a szürke 
város, a vár a dombtetőn s a hátrább álló 
zöld hegyek ecsetre méltó panorámát nyúj
tanak. Sok költő megénekelte innen, e pont
ról a város gyönyörű fekvését, külön a vár- 
romc t, a régi hidat; innen gyönyörködött 
Heidelberg képében az elmúlt évtizedek ked- 
vencz költője Scheffel, itt üldögélt sokat egy 
vendéglő tágas erkélyén, közel a Ilid tövé
hez, sör mellett barátjaival s költötte Heidel- 
berget dicsőítő dalait. A házat azóta Scheffel- 
Hausnak hívják, a költőnek pedig szobra 
emelkedik a hegy oldalán, a várfalak köze
lében, szintén egy olyan ponton, ahonnan 

szép kilátást élvez a néző az alant fekvő 
városra, a Neckar szalagszeríi folyására.

Amint a túlsó parton ezek szemünkbe 
és eszünkbe ötlenek, a nap kezd letűnni az 
ég pereméről. Későn fut le izzó tűzgolyója. 
Lassan lehanyatlik s nagy vörös palástját 
künn hagyja az égen. S ekkor egész áradata 

I az embereknek kezd a hídon átözönleni. Mit 
I jelentsen ez? Mi végből történik? Mit akar 

a város békés lakossága, hogy egyszerre 
i ilyen kivándorlást rendez otthonából ? Csak- 
' hamar megjön a magyarázat: Schlossbeleuch- 

tung lesz, kivilágítása a várnak. S ez nagy 
ünnepség, ezt meg kell nézni minden ember 
fiának, ha húszszor is látta már életében. 
Sőt eljön megnézésére maga a nagyherezeg 
is, ki szintén látta már vagy hatszor. A jó 
öreg Frigyes bádeni nagyherezeg! Akinek 
ugyanaz a megnyerő nyájas mosolygása van, 
mint a mi királyunknak. És jön a sok nép, 
hullámzik át a hídon, s ellepi a part mentén 
elhúzódó országút területét. A nagyherezeg 
es neje számára nézőtérül egy vnla verandája 
van föntartva, lampionokkal körülaggatva, 
virágfüzérékkel feldiszitve.

És az éj erőt vesz, beront s nagylia- 
mar sötétség lesz. A várfalak, melyekre ezer 
meg ezer szem iranyozódik, alig láthatóan 
szürkédének, körvanalaik szinte elvesznek a 
mögöttük emelkedő hegyek oldalának homá
lyos hátterében. Csendben várakozik a nép, 
mígnem egyszerre zene hangjai csendülnek 
meg. Egész raj hajó közeledik felülről s úszik 
lefelé nyílegyenesen a sötét vizen. Elsőjükben 
katonazenekar játszik parázs indulót s a 
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függetlenség nélküli szolga, akinek 
hajlamai jövedelmével arányban nem 
állanak s halad nem egy a lejtőn le
felé. Ellenben, ha kiskorától fogva 
az iparos pályáját, munkakörét megis
meri, az ismereteket, képzettséget el
sajátítja, előélete megszűnik, s nem 
egy önként választja azt s a társada
lomnak hasznos, saját mánkájára, ere
jére utalt, önnálló polgárává válik. 
Sőt később is, ha sorsa választott pá
lyája abbanhagyására kényszeríti, ál
lását veszti meg volna kezében a 
megélhetés eszköze, mellyel uj életet 
kezdhet, nem volna odadobva a két
ségbeesésnek. Minden pálya tisztessé
ges, mely tieztességes megélhetést 
biztosit; minden ember tiszteletreméltó, 
ki kenyerét munkájával keresi s köte
lességeit teljesiti. Sok szegény apa 
nyugodtan hunyná be szemeit azon 
tudatban, hogy gyermekének jövője 
biztosítva van I

Az iparoktatást törvényileg köte
lezőnek kimondani kell, mert csak 
úgy várható üdvös eredmény, ha egy
részről a szülők, másrészről a tanulók 
látják, hogy az ipartanulás elhanyago
lása a felsőbb osztályokba való élő
lépést épugy meghiúsítja, mint bár
mely más tantárgy.

A heti tanórák száma háromnál 
kevesebb nem lehet, mert jóllehet a 
középiskolai tanuló sokkal könnynbben 
begyakorolható és a szaktanitás ala
posabb, a tanviszony hosszabb, mégis 
ennyi legalább szükséges zz ismeretek 
gyakorlati elsajátítására. Nem keli tar
tani attól, hogy ezen heti óráknak más 
tantárgyaktól elvonása a tanuló tudo
mányos képzettségére hátrányosan 

leend. Mert a gyakorlati élet nem a 
soknak hézagos, hanem a kevésnek 
alapos ismeretén alapszik s ez egy 
lépés arra, hogy a gyakorlati élet 
szelleme beléphet az iskolákba, mely
nek helyfoglalása a jövő nemzedékre 
csak üdvös, csak áldásos lehet.

A törvényjavaslat szövege a kö
vetkező :

1. §. Az összes állami és feleke- 
! zeti iskolákban az iparoktatás kötelező.

2. §. Az iparag megválasztásánál 
a szülő, gyám meghallgatásával, , — 
a helyi viszonyok figyelembe vételével 
— a tanuló hajlama és testi fejlett
sége irányadó.

3. íj. Az iparoktatás a következő 
iparágakra terjedhet : arany-, ezüst
müved és ékszerész, aranyozó, asztalos, 
bádogos, bognár, cziptsz, esztergályos, 
kalapos, kocsigyártó, kovács, köteles,

1 lakatos, rnézeskálácsos, nyerges és 
szíjgyártó, órás, puskamüves, szabó, 
szues, tímár.

4. §. Addig is, mig az iskola
fenntartó tanműhelyeket állít fel, az 
oktatás, erie az iskolaszék, a kir. tan- 
ielügyelő és iparhatóság meghallgatá
sával, a vadás- és közoktatásügyi mi- 
nister által kinevezendő értelmesebb 
iparosok által, ezeknek műhelyeiben, 
meghatározott napokon legalább heti

' 3 ultiban teljesítendő. Az oktatás az 
! iparhatósági megbízottak által ellen

őrizendő (1884 : XVII. t.-cz. 168. §.)
5. §. A szaktanító iparos a tan

órák alatt jelen lenni és személyesen 
oktatni köteles,

6. íj. Az iskolai záróvizsgálat a 
tanult iparágra is kiterjesztendő. A

I középiskola négy alsó osztályának be- 
i végzésekor, melyre az iparhatóság, 

illetőleg megbízottja, az ipartestüiet 
két kiküldöttje meghívandók s az elő- 
haiadás gyakorlati eredménye szerint 

I a tanúié vagy segédnek minősíttetik, 

I vagy egy évre visszavettetik és az I. 
fokú iparhatóságtól az 1884. XVII. t.-

I ez. 67. §-ában érintett iparigazolványt 
nyer. Azon tanuló, aki a középiskola 
bevégzését 2 évvel megelőzőleg ipar
igazolványt nyert, az 1684. évi XVil. 
t.-cz. 1. és 2. §-a értelmében az ipar 
önálló üzésére jogosult.

7. §. A tanuiót a szükséges ru
házattal ~ eltartója (szülője, gyámja) 
köteles ellátni.

8. §. Az ipari oktatásért, a tan
viszony tartama alatt, a szaktanító 
mester minden tanuló után 30 koro
náig terjedhető évi díjazásban részesül, 
mely összeg az iskoiai tandíjjal együtt 
fizetendő be. A díjazás mérve minden 
egyes iskolára nézve a vallás- és 
közokt. mi.iister által állapittatik meg.

Segédi minősítés után tanpénz 
fizetése megszűnik, de a szaktanító a 
tanítást a középiskola befejezéséig 

I folytatni köteles, Különben tőle a tani- 
1 tásra jogosultság elvonandó. A 6. §- 

bán ériutett szakvizsgálatért a szak
tanító mestert 10 Korona vizsgadij 
illeti meg.

9. y. Egy szaktanító egy tanidő 
alatt tíznél több tanulót rendszerint 
nem oktathat. Kivételesen nagyobb 
műhelyeknél a vallás- és közoktatási 
minister engedélyt adhat. Azonban az 
oktatás — az iskolai szorgalmi idő 
figyelembe vételével, az igazgató be
osztása szerint — csoportonként is 
történhet.

10. §. A megszabott tantdő másra, 
mint az alapos szaktanitásra nem hasz
nálható fel. A szakmnitó mester a 
tanulókat illedelmes bánásmódban ré
szesíteni tartozik.

11. §. A szaktanító mester fele
lős a tanítás ideje alatt az erkölcsi 
rend szigorú betartásáért. A fegyelmi 
jogot a tanintézet igazgatója gyakorolja.

12. §. A már választott iparág 
helyett más iparág tanulására az en
gedély csak az esetben adható meg

csónakok rája ütemben lejtenek s megvilá
gítják maguk körül a folyó tükrét. Majd meg- 
allanak nagyhirtelen, ottan körül, ahol az 
uralkodó sátra van. S akkor két ágyulövés 
döreje reszketteti meg a levegőt: a látvány 
megkezdődik. Mint bomba fölrobbanása, 
pattan ki a tiiz a várfalak belsejéből, törött 
bústyatornyaikból lángoszlopok törnek elő, 
piros tűzben ég az egész vár és lángol maga 
körül s elragad műiden szemet és lelket 
fenséges látványával. Majd felhangzik az ének 
a csónakokban levő corpsstudensek ajakátl, 
bájosan és szivetmeginditóan zeng az éjben 
az „Alt-He delberg, du feine" kezdetű vers
nek kellemes melódiája :

Alt-Heidelberg, du feine, 
Du Stadt an Ébren rcich, 
Am Neckar und am Rheine 
Kein’ andere kommt dir gleiclt.

Mondják a diákok Schefiel dalát s 
hangjukat elv.szi a szellő messzi környékre 
s tudtul adja, hogy a Rajna és a Necl.as 
mentén szebb város nincsen Heidelbergnél, 
A nép ujong és áhnélkodik, önkéntelen halk 
moraj zug végig sorain, jelentve csodálatuk 
és tetszésük magas fokát. A levegőben ijed
ten száguldoznak egyes denevérek, megré
mülve a zajtól és világosságtól, felriadt ve
rebek repdesnek ide s tova, nem tudva, hol 
keressenek maguknak nyugovó helyet.

A kastély pedig lángol még egy dara- i 
big, bevilágítva maga körül a hegyek zöld- j 
jét, azután hirtelen kialszik s ismét az éjnek < 
birodalmába sülyed. Utána a Ilid gyulád ki, ■ 
görögtüz fényében állanak erős oszlopai ; j 
közben rakéták süvítenek fel a csillagos ég- j 
nek, különböző figurákat mutatva leestilkben. ; 
Majd vége lesz a látványosságnak. A vizen > 
megcsendül még a dal, s az „O alté Bur- 
schenherrhchkeit" ősi diáknóta hangjai mel
lett eleveznek a csónakok. A nép ott áll 
még, mintegy helyén ragadtan, alig veszi 
észre, hogy ismét sötétség uralkodik ; azután 
feleszmél, lábra kap s botorkál befelé a vá
rosba. Nagy a közönség szava, beszél min
denki a látottakról ; az utczákon csoportok
ban diákok kószálnak, dalolnak, kiabálnak. 
Most rendőrök szorítják a tömeget összébb, 
a nagyherczeg kocsija Kanyarodik erre s 
ha t az indóház felé. A nép lelkesedik, üdvöt 
kialt és az ősz nagyherczeg és neje barát- i 
ságosan integetnek szeretett bádeni népük 1 

i sorainak.
Megyünk tovább a szűk utczákon. El- ' 

érjük az egyetem épületét. Komolyan dl a , 
j sötétségben. Pihen most, hogy holnap reggel 

ismét kitárja kapuit s befogadja tápláló ölére 
' a tanulók százait. Rég idők óta él és mii- , 

ködik s dicsőséget szerzett magának minden- ! 
i koron. Hire-neve általános, s az volt nálunk j 

is már az elmúlt századokban. Magyar ha- ' 
| zánkból már az újkor első századaiban síi- ) 

rün látogatták ifjaink s manapság is nem 
egy-ketto verődik oda, hogy a német tudo
mányosság e nevezetes forrásánál merítsen 
annak tápláló vizéből. Nemcsak tőlünk, min
denfelől sokan jönnek látogatasara, a belföldi 
ifjúságról nem is szólva, mert a mellett, 
hogy híres egyetem, olyan vidéken is van, 
ahol a tudomány igéit hallgatva és kutatva 
a tanuló ember a munka után a természet 
szépséges megnyilatkozásának szemlélésében 
talalhat pihenést, nyerhet üdülé t és örömei. 
Állj hát, tudományok szentelt csarnoka I s 
nyisd meg kapuidat ismét, ha a nap a 
Neckar-völgy felett reggel feltünedez I Akkor 
viszontlátunk.

Most pedig ballagunk tovább. A város 
lecsendesült ismét, a polgárok behúzódtak 
otthonaikba. Alszik minden, csupán a diá
kok vannak még ébren. Vidám énekük, zene
szótól kísérve, k.-kihallatszik egy-cgy rosszul 
világított vendéglő-helyiség belsejéből. „Gau- 
deamus igiiur juvenes dum sumus,“ — har
sogjak a sör mellett a derűs fiák, s él bell
ii úk és lángol az ifjúság. S azért, hogy este 
sok sort szakadatlanul isznak, másnap még
is megszomjaznak a tudomány forrásának 
vizére, s ott lesznek ők is az egyetem ko- 
moiy csarnokaiban.
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az iskola igazgatója által, ha a tanu
lónak az elébb választott iparágra 
nyilvánvaló alkalmatlansága beigazol- 
tatik.

13. §. A középiskola 4 alsó osz
tályának sikeres elvégzése és az ipar
igazolvány elnyerése a megfelelő fel
sőbb szakiskolába lépésre jogosít.

14. §. A katonai iskolába vagy 
egyházi rendbe lépett tanulók s leány 
tanulok az ipartanulás alól felmen
tendők.

15. §. Jelen törvény rendelkezései 
ellen vétő szaktanító mester az ipar
törvény 157. §-a alapján büntetendő.

16. §. Jelen törvény végrehajtá
sával a vallás- és közokt., ipar- és 
kereskedelemügyi s belügyminiszter 
bízatnak meg.

HÍRE K.
A toscanai nagyherezeg Gödöllőn. 

JV. Ferdinánd fölierczeg, Toscana nagyher- 
czege csütörtökön d. u. 2 órakor megérke
zett Gödöllőre. Fogadása a szokott módon 
történt meg. Úgy mint már huszonöt, har- 
mir.cz éve évenként történni szokott, legfel
jebb ha a személyek változtak a fogadó urak 
közt. A nagyherezeg azonban mintha meg
fiatalodott volna az idén. Könnyebben járt- 
kett és szállt fel kocsijába, arezszine is 
egészségesebb, mint mikor legutoljára itt 
volt. — Még aznap kikocsizott a fenséges 
ur, másnap pedig Valkón vadászott.

Áthelyezés. Megyés püspökünk Thoma 
József künszentmiklósi káplánt a szomszédos 
Lórmczi községbe, Szabados Gyula káplánt 
pedig Túrára Helyezte hason minőségben.

Országos vásár. A legközelebbi hat
vani országos vásár október 9. és 10. nap
ján lesz megtartva.

Gyászrovat. Halász Jenöné sz. Láng 
Magdolna foly évi szeptember hó 3-án reg
gel 4 órakor, éleiének 23-ik. boldog házas
ságának 6~ik érében hosszas szenvedés után 
elhunyt Gödöllőn. Temetése ma d. u. 5 óra
kor lesz a róni. kath. egyház szertartása 
szerint s az engesztelő szentmiseáldozat f, 
hó 5-én d. e. fél 8 órakor fog a róm. kath. 
templomban az egek Urának bemutattatok

Szivarkák kis csomagokban. A magy. 
kir. dohóiiyjüvedéki központi iga ^atóság a 
közönségre való tekintene! — hy^en- ;us és 
kényelmi szempontokból, de üzemegyszerü- 
sitési okokból is, — elhatározta, hogy a 
szivarkákat — és későbben (akin a szivaro
kat is — 5 darabot tartalmazó csomagokba 
csomagolva hozza forgalomba. Kisérlctképen 
egyelőre a szulián-szivarka kerül igy piacra 
és pedig előreláthatólag ez év október vagy 
november havában. A t-Tuikak c omagoia- 
sát egy szerfelett elmésed szcrket/acit gép 
eszközli, melyet Wangcl Károly pénzügyi fő
tanácsos tervezése nyomán cs masíiásai sze
rint egy ilyen g 'peket k 'szitő angol gyár 
állított elő. A gép naponként 45.000 cso
magba 225,000 szivarkát csomagol és mű
ködése a köveikezö : A gép hátsó részére 
van feltéve a szívat kék bürökjét adó kemény 
papírtekercs, melyet ő.szehajloii alakban a 
dobozt adó alakra vág és karczol egy meg
felelő szerkezet. Az igy előkészített papír
szalagra — menetközben — egy nyomda
szerkezet a szivarkanemet jelző felírást és 
ábrákat sokszorosan rányomja, ezt a nyo
mást pedig egy fűtőtest nyomban megszá- 
ritja. Most a papír a gép csomagoló (mellső) 
részéhez jut, melynek elrendezése ez : A kész 
szivarkákat egy garatba helyezik, melynek 
fenekét egy beosztással bíró forgó dob he
lyettesíti. Ezen dob mindegyik beosztásába 
csak egy-egy szivarka fér bele, s igy ha a 

dob forog, mindig csak egy réteg szivar kát , 
vihet a csomago. i papára. Ha most a szí- ' 
varkákb'M 5 darab a ptpírkp m-f-'dő ré
széi megfekszi, akkor ?g; usr./.eiiajió szerke
zet lép működésbe, mely a ragaszi.Gt egy
ben ellátván a kis dobozt idj'Teii elkészíti 
és "gy erre >endelt csatornában — tövis 
utján — további ia. ahonnét a k-'sz dobozok 
elszedetnek. A csomagológép 9600 koronába 
kcült és egyelőre a The'sz Károly igazga
tása alatt álló óbudai dohánygyárban mű
ködik.

Kenyér almával. A nagy szárazság 
általános drágaságot okozott Magyaror
szágon. így a burgonya, mely csaknem 
nélkülözhetetlen fogyasztási czikk, nagyon 
kevés termett az idén s ára tetemesen fel
szökött. Annál több termeit azonban alma, 
mely mint burgon^apótló igen jól felhasz
nálható, még pedig aképen, hogy ’-öd liszt
hez 21 alma veendő. Az almát meg kell há
mozni s nyersen megreszelve a lisztbe 
keverni. Az almával sütött kenyér Ízletes, 
kellemesen édeses, könnyen megkel és jól 
sül. Az almás-kenyér igen egészséges, tartós 
s nem szárad oly gyorsan ki. — 1813-ban 
Németországban is felhasználták az almás
kenyeret a nagy aszály idején. Megjegyezzük, 
hogy a fáról lehullott alma is felhasználható 
a kenyérsütésnél.

Sokáig fekszik. Egy dányi legény 
állott e hó 2-án a pestvidéki törvényszék 
előtt, korcsmái verekedésért.

— Horti Kis András — szólt az el
nök — álljon ide 1 Volt-e már büntetve ?

— Vótam.
— Miért ?
— Vereködésért.
— Mennyit kapott ?
— Három esztendőt.
— Nagy verekedés lehetett az 1
— Nagy vót 1
— Hát aztán kit vert meg ?
— Engem mögvert a Buga János, aztán 

meg én vertein meg ütet.
— Nagyon megverhette, ha három 

esztendőt kapott érte ?
— Elég nagyon.
— Meddig feküdt a Buga János ?
— Most is fekszik.
— Hol ?
— A dányi temetőben.
A mostani eset valamivel enyhébb volt, 

mert a bíróság csak másfél évre Ítélte Harti 
Kis Andrást, amiért megkéselte egyik faluja- 
belijét, Dömösdi Mártont, aki azonban ki
sebb sérüléssel menekült.

—TM-,..
KUCSAI PÁL 

férfi-, női- és gyermek lábbeli készítő 
ISASZEGH, Dányi-utcza 99. sz.

-1

T. ez.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy helyben, 
Dányi-utcza 99 szám alatt egy a mai kor igényeinek meg
felelő üzletemben mindenféle csizma, férfi-, női- és gyermek-
czipők, a legjutányosabb árak mellett szerezhetők be és 
mérték utáni megrendelések pontosan elkészíttetnek.

Kiváló tisztelettel

Aszódi jegyzőválasztás. Aug. 31-én 
nagy napja volt Aszódnak. Főjegyzőt válasz
tott s utána nagy áldomáson voltak együtt 
Aszód és vidéke előkelő polgársága az uj 
főjegyző, Elefánty Béla tiszteidére, ki 28 
szavazattal lett — Acsay Vilmos 9 szavazata 
ellen, — nagy lelkesedéssel megválasztva. 
A banketten azután nagyhatású toasztok 
hangzottak el s csak egy körülmény zavarta 
az ünnepélyes hangulatot. A vendéglős 
számlája. Az aszódiak ugyanis 3. mig a 
vidékiek 5 koronát fizettek a bankett cou- 
vertjéért. — Reklám a vendéglőnek, vagy 
mi ez ?

Földterület
felméréseket, birtokfelosztást, par
cellázást, ehhez vázrajzokat pon
tosan készít és legolcsóbban felvállal 

MOLNÁR LAJOS, 
Gödöllőn, Gizella-utcza 45. szánt.

; Amerika |
Elindulás Havrcvből minden szombaton M

Menetjegyek a §
Franczia linie által g

Jó és gyors utazás. Kitűnő ellátás, g 
beleértve bor és liqeur. Amerikai va- S 
suti menetjegyek minden állomáson I 
eredeti árakon. Közelebbi értesítést in- ■ 
gyen és bérmentve nyújt a Franczia E 
tinié, Wien, IV. Weyringer-gasse 8. u

BARTALICS ÁRPÁD
kályhás-mester

Gödöllőn, Gizella-ut 48.
Elvállal minden e szakmába vágó nj,- 
javitási és tisztítási munkálatokat, úgy 

helyben, mint vidéken is.
Raktáron tart uj és használt cserép
kályhákat és takaréktiizhely cserepeket. 
Pontos kiszolgálásért és jó munkáért 

felelősséget vállal.

u
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Nyavalyatörés
Ki nyavalyatörés, görcs és más idegen 
állapotban szenved, kérjen iratot mely 
bérinentve kaphat''’ a szab. HATTYÚ 
GYÓGYSZERTÁR által — MAJNA

FRANKFURT.

500 frtot tuaaBaJjgsiei t^id

Felvételek epése napon 
ót, ünnep és vasárna
pokon is esxköxöltetnek.

i

Nyomatott a gödöllői „Erzsébet” konyvmom.inban.

sok pénzt, 
havonként loo koronáig 
kereshet mindenki tisz
tességesen minden szak
ismeret nélkül.

illdje be czimét 975 
jelige alatt a következő 
aztmre; Ammczen-Abtci- 
lung des „Merkúr" Man- 
helm Meerfcld .tr

1 lölgyeknek 
segélyt és tanácsot nyúj
tok. Szülés esetén nagy 
gyakorlattal bírok.

Csölle Anna
egyet, szülésznő 

Gödöllön, Petőfi-tér 
(Mozsá r-ház.)

CLAYTCN & SHUT7
9 4 1 C X L • H <

nyo.-abb árak mell tt

)3 gözcséplő
últ.'l a k, tat

go pék,
, t.sztitó-

lagyüjtők.

LEWORTH

fizetek annak, ki a Bartilla logvizénekhasz- 
nálata mellett, üvegje 35 kr„ valaha ismét 
fogfájást kap, vagy szája bűzlik. (Franco 
küldéssel külön 48 kr.) Bartilla Winkler 
Ede Wien, 19ll., Sommergasse 1. Főraktár 
Török J. Budapest, Királyháza 12. — Kap
ható minden gyógyszertárban. — Csakis 
„Bartilla fogviz” kérendő. Hamisítások be- 
jelentése jól jutalniaztatik. Oly helyekre, hol 
nem kapható, 2 forint 50 küldök 7 üveget 

bérmentve

szobafestő, mázoló, kocsifényezö 
és nyerges, GÖDÖLLŐN.

Van szerencsém a t. közönség 
szives tudomására hozni, hogy 9 év 
óta fennálló szobafestő és mázoló 
üzletem mellett

Gödöllőn, Rudolf-utcza 
(Ocsovai ház) 

egv, a mai kor igényeinek megfelelő 
kocsifényezö és nyerges 

üzletet nyitottam, hol minden észak
mába vágó munkát legjutányosabb 
áron készítek.

Szives pártfogást kér 
ZVORNYIK ANRRÁS

Eladó!
Urilak Gödöllön az állomáshoz közel.
—-— Két épület, — nagy kert. =

— lísetlep októbertől bérbeatlandó. — 
Czim a kiadóhivatalban. 2—15

-li vké| x-szt'li iníit<>rii|<’ ~ 
Budapest: IV. Károly-körut 6. 
A nyári idényen át: Gödöllőn Er-

— zsébet-Királyné-ut 10. sz.— 
Elismert kitűnő munka 
és Jatánpos árak .... 
Specialista p permek /'el
vételekben .........................
. I képeit Ichlolpozása ki- 
xárőlap főűxletemben 
Buda pesten történik . .

Igen sok pénz hever gazdátlanul!
Mindenütt! Állandóan! Mindenütt!

Könnyű és kellemes kereset úgy hölgyeknek, mint uraknak egyszerű, 
jövedelmező, házias és Írásbeli munkák, kézimunkák stb. otthon vagy 
házon kívül. (Végezhető szabad időben is.) Bővebbet Rast Rudolfnál 
Tetschen az Élbe mellett. Kérdezősködések levelező lapon is e lapra 

hivatkozással.

PÚSTUL EPE
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN Váezi-utcza 430. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. SzemíödeleR, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabehuzások, ravatal-félállitás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, — 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is minden 
felszereléssel elfogadtatik.

Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek.

sza> n.tkaz ti >: >k. j t ;.i y cs'd. ’.- . pvk. I 
rosták, koiiKolyozór., kas-Áló- és arat ' 

bjr mák,

J

Ügynökök
500 koronát kereshetnek havonként, ső 
még többet is, egy törvényesen védet 
mindenütt szeretett és szívesen vett újdon
ság eladásával. (Nem sorsjegy vagy biztosítás.) 
Ajánlatok E. 770. Haasenstein és Vogle 

A. G. 3re31au czimre küldendők.


