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Gazdasági munkás pénztár.
C t ndben, reklám és dicshimnu zok zen

ese nélkül kezdte meg két esztendő elölt mű
ködését a gazdasági munkás pénztár s most, 
aránylag rövid időnek leforgása u'án látjuk,’ 
hogy Darányi'miniszter ezen valóságos jótéte
mény sz min menő alkotásának korszakol al
kotó jel nt«*$!e  van. — Rövid fennállása óta 
olyan eredteiteket,'olyan sikereket ért el ez 
a pénztár, ^melyet, sajnos ig n kevés uj ma
gyar intézménynél tapasztalunk, s amelyet 
I, |jes mértékben megbecsülni annál is inkább 
okunk van/'tneri ez az intézmény reálisan és 
humánusan ■'karolja frí i i emz t alacsonyabb 
rétegeinek, téjiát. a.yfutid^mehtumá'rigk érdekeit. !

A nem^elnek-éki.’-x'réíegét, állandóan mé
tely f-nyegett: Höpféjtoégató írnokkal akarják 
i haza ellenségéi á társadalmi' rend ellen iz
gatni, Inl a jö|épk.ör dejki sötétségét terjesz ik 
benne azok,,.,akiknek-ez-á1 áötétség az él ető 
elemük. ....

A népet ’cddigelé ‘.alig -védelmezte más a 
métélyezés elfe'n, mint -a; csendőtsHirmiy, a ki
rendelt katonaság. Manliohet fegyvere, és szö
rnyű tapaszthatok ig-izoljúk, hogy a védeke
zés ezen módja amilyen barbár, olyan igaz
ságtalan. '■ ', ' .

•Csakis a munkások érdekeit hJyes.n fel
karoló i itézmény.-kkel..óvh .tjük meg népünket 
e métely ellenzés tarthatjuk meg a I aza szá
mára. És ilyen intőí.niénynek bi onyull a gaz
disági munkás és Cs lédpénztár, melynek tagjai 
már liáromszázernél .jó al több-n vannak s ez 
a szám napról-napra szaporodik. A pénztár
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derekasan és bee-ületesen teljesi.elte feladatát 
és rfiimleríitt megnyerte a nép bizalmát. Akik 
ismeri t a nép t, milyen bizalmatlan és elfogult
ait, urak ujilásiíivár szemben, azok kellő mér
tékben tudják méltányolni azt az eredményt, 
antily a nép bizalmának elnyerésében áll. íme 
hosszas és haszontalan- kísérletezés után végre 
sikerült megtalálni az intéző köröknek azt az 
orvosságot, melynek tiirt-ímes és czélszeiti hasz
nálásával a föld népének nagy sebeit behegcsz- 
’eni lehst. Ez orvosság a cseléd és munkás
pénztár. "

Ezért örömmel üdvözöljük a földmivelés- 
ügyi miniszter azon . újabb keletű alkotását, 
melylyel a pénztár hatáskörét oly alaposan ki
bővítette, amennyiben azt a temetkezési és ki
húzási ási egyletek jogkörével is ellátta.. Ezzel 
a kibővítéssel a pénztár egészen a nép leiké
hez férkőzött. • ...

Tudvalevő, hogy mily n nagy szerepel ját
szanak a mi népünk éle'étien a'temette-,<jsi es
és kiház.asilási egyletek, mélyeknek, sók száz
ezerre rugó tagja van Alig van nagyobb, kg?- 
sége az országnak, amelyben kibázasitási-vagy1 
legalább temetkezési eg-ylet-nd- léimé. Á .'sze
gény ember, aki küzködéseS 'mtinkíjáVld“ 'telt 
életében nem tud, arról gnndoskpdni,.iht|gy; jól 
éljen, legalább azt az egyi t akarja 'magúnnk 
biztosítani, hogy halála után illő keresztény 
módra helyezzék ,iz örök nyaüftlom helyére. A 
kiházasitási egyletbe való lépés pedig az, ideálja 
minden szegény zsellérnek és vagyontalan ha
jadéinak.

És amilyen néasz‘rü ez az intézmény, 
olyat nyiia irreális. Ez egyletekét csak olyan

Szerkesztői6g és kiadóhivatal:
Aszódon, Grosz. K. paph kereski dúséban 
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műveletlen s az üzleti .életben és a biztosítási 
ágban teljesén'járati lan emberek v.-zetik. mint 
maguk a tagok s nap-nap ulán buknak, ma
gukkal rántván a Bök rzáz távot, akik verej
tékkel szerzett filléreiket éveken át fizetlek 
be a lemelkez si va,_y kiházasitási egyletekbe. 
Az ilyen egyletek panamáiról is sokat hallot
tunk ^íár, é panamák az utóbbi időkben már 
olyannyira elszaporodtak úgy a fővárosban, 
mint a vidéken, hogy a belügyminiszter jónak 
látta szigorú r. Inteleiben az egyletek működé
sét korlátozni Bs ellenőrizni Se szeri, se 
száma ’ a - szegény embereknek, akik az ilyen 
panam^'folytán elvesztették a pénzüket.

, Ohmost, hogy a gazdasági munkás- és 
cselédpénztár egyúttal temetkezési és kiháza- 
sitási pénztár is lesz, előnyösen változik meg 
ez áz állapot. Mert állami intézmény, tehát a 
legszilárdabb és legbiztosabb, amit e részben 
alkotni, lehel, fog a nép r. ndelkezésére állani, 
hogy itt, biztosítsa magát. Nem lesznek többé 
pan imák,■ nem kallódik el a nép keservesen 
össvétakariioít pénze. íme, ez a munkás es 
cselédpértj'.'ár kibővítésének közvetlen ered- 
tpénig. , ■

Ez az állami intézjftény az, amelylyel az 
.. állam a legszorosabban , tórrjml-össze a néppel 
s'ezért ezt az intézményi, ha Öldözafők á«n - 
is!.'folyton tökéletes biteni és 'hzj.'léslii.teni , kéj|v'’ 
.iiiindaddiy,..n>ig.’csak: miiideii gze'gény. embey'á’' 
tagja lesz.— S ebbéli a munkában támogassa 
minden erejével az államot a müveit és va
gyonos magyar társadalomi

Szeretnék rilár félre állni < . .
S >v<t>h:k már félre állni.
Hóm/ ne lássam' mi történik?
/I i ’blgot érje-^bármi, 
-1-’ én vágyam: mit se tárni 
(Luk alunni végtelen sok ez<r évig.

Ih'^ az ember itt a földön 
O'y hiába sz nved, érez!
A apót ha vígan töltöm, 

t másé ma el'.ölöm:
A ok ni ddő 1. üzJelem <; él többet ér (Z.

arasznyi a mi létünk 
ö 't ntv zzúk végtelennek\ 
;1 tr/ ma lányai égünk, 
L - <p az már ellenségünk;

. Elveink is, mint'az árnyék, jönnek-nunnek.

Gyrló minden alkgt ásunk,
4 uKig dé'ibábja
!.■ 'ogii semmit jól'ne látszunk,
'1 homokba gödröt- dsunk.

___’ >rdgol, lombot festünk szdrttz ágra 
-------- —— ... „i 1 .. .... ——

A nagy eszmék.-fényes álmok 
El/onny adnak finnt a rózsák;
.1 leghívebb szív is áln k — 
Le kell buknom, ha fenn sz Hók:
A világon örök csak a múlandóság.

K>cs‘ fmyh't nagy az árnyék,
7.-t kiáltoz a'i A-l hail; 
llat lm én c«il; jobban járnék, 
Ha nyugodtan fé're alli;é\ 
Hojij az éld ne taposson rajtam által.

!)••. hiába! az a sorsom,
Hogy gy hennán égjek egyre,
Hogy az élet rám ta OS on.
Sz'íl kergessen zápor mosson,
S mélybe essem, ha fo értem már a hegyre.

Kéjes láza dalfmrásA
Kern apud ki e ktb ’nek.
Amig cgysz.r szá Ini vágyva,
Durri kő lesz testim ágya;
Szirtek alján összetörve, halva lelnek.

Rudnyánszky Gyula.

A házasélet örömei.
(EjL-l. A szobának egész ünnepi színezeln .vnn. A' gyer

tyák vígan lobogunk a karos tartókban A knndalh bán pattog 
a tűz, szelíd meleggel töltvén meg a szobát. A virágok a fal 
sótét szegleteiben hajolnak. A levegő kimondhatatlan, illattól 
balzsamos A pamlag párnáját négy felól gyönyörű szallagok 
övezik, s aranyos bojtok csu ligetiek alá a négy sarokról)

A féri i. (Gondosan van öltözve, csupa illat, csupa 
választékom.tg. A hója kétfelé clvák.szlva, fürtökbe hul
lámzik. Bajsza’ és Bzakála kaczémn fésült; arcza hala- 
vány Chinti crepp-I igo selyem csikókkal, ügyesen en
gedi látni hz izmos hoféhér nyákat.) Bocsásd meg ne
kem, de lásd vannak pillanatok amikor a szív úgy teli 
van -ö. önimel, hogy majd kellé szakad, boldog vugyok, 
olyan boldog vagyok, hogy itt nállam vitgy, hogy sirrti 
szeretnék. • • •»■.. <*

A nö. (Balkarjá ólbájoló kecsesei-öleli át az ifjú 
szép fejét. Szökő haja hamis fütlökbcn csókalja dom
ború homlokát ingir.ő hanyagsággal laborja tz.ala- 
bástroni Vali ikat. A fekete selyem pongyola, melyet 
széles ct-ipkck dhziltmk,. szólnyil. a I uüamzó ktblér, 
míg má'ik felében csak egy gomb tailja össze. A jobb 
karja a lahlakaró arany náal kivi rt sí lytm rojtjaival ját
szik ) Tehát ön boldog. Mondj i még egyszer, ismételje; 
hiszen ez az én egyedüli m< ntségem.

A férfi. I) ‘ hat le nem tudod, hogy azon nap 
t ’1 kezdve, melyben megláttalak hac ak reád gondol
tam is, a láz fogott el. Ha ez isteni órára g< ndollam.
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2. ASZÓD ÉS VIDÉKE

iA gödöllői m. kir. állami 
méhesgazdaság.

kinél ogy njabb s gyakorlati szempontból kiváló 
j döntő égü intézmény gazdagítja Darányi miniszter 
alkotásait június 1-én adatott ál rendeltatéWuek a gö
döllői m. kir. állami méhesgazdatóg, a meMrek beren
dezését, czéljál a következőkben í|!horteljük. A gazdaság 
42 kát. hold kiterjedésű, az intézőiét vezető személy
zet lakásain kívül több kisebb-nagyobb méhessel van 
felszer Ive. Főépülete t méhész-mester lakását s az 
időszaki, kél bonapos tanfolyamon résztvevő tanulók 
hálótermét foglalja magában. Egy másik épületben van 
a munkaterem, hat gyalupaddal és kaptár készítéséhez 
szükséges asztal s az számokkal felszerelve, tóvá; bA a 
méhész és segédmunkások lakásai. E két épület közötti 
faópülel az ieöszaki tanfolyamok étkező helyéül szolgál. 
A harmadik épületben van egy lakás egy még a foyó 
évben kinevezendő szakerő számára, ki a méhész 
mesternek fog segédkezni a gazdaságban s mint méhé
szeti vándortanitó. időről-időre előadásokat tart J.-N.- 
Kun-Szolnok- és Heves vármegyékben. Van továbbá 
egy vendégszoba azon jobbmódu érdeklődök számára, 
kik a méhtonyésztésbcn jártasságot szerzondök, csak 
néhány napig bzáiidékoxn .k a gazdaságban tartózkodni. 
Ugyancsak ezen épüklh. n van a méhésztanulók nappali 
és hálószobája és a gyii'loménylár, a különböző rend
szerű méhkaptárak, méhkaptárak, mczpérgetök, segéd
eszközök, mézek, mézb r. k stb. állandó kiállilá?a. A 
főépület mögött van egy pinczo, fölötte inézraktárral, 
hol a méz kezelése és elcsomagolása lesz végezve.

A méhosok mind n jónak, czélszerünek és hasz
nosnak bizonyult eszközökkel és gépekkel fel vannak 
sz Telve. A gaz lasárnak Gödöllő felé eső oldalán három 
móhe< van elhelyezve. Ezek közül a középső az í-ső 
vagy föméhos (Ková s Antal méhészeti felügyelő rend
szere) 60méhc-alád befogadására épült, föl van szerelve 
10 drb. országos méretű hatos és két anyancvclő kap
tárral. Három kétsoros Borlopsch-féle rondszer, mely 
Hazai viszonyaink szerint néhai Grand Miklós méhészeti 
felügyelő által készíttetett és adatott át a közhaszná
latnak. Ez az úgynevezett magyar kaptár, lép és szer- 
számszokrényokkel, továbbá minden szükséges kezelési 
eszközzel < 1 van látva, s 69 méhcsaláddal van benépe- 
Mtvu bánsági faj. az olasz és a magyar méheknek ke
resztezése Nagyobb szabásúnak o végből készült, hogy 
a hallgatók j M elférjenek benne és több csoportban is 
dolgozhassanak. A II. méhes hármas és egyes kaptárok
kal van fölszerelve. Mind n hármas kaptár országos 
mérete mi licit egy-egy, szintén országos méretű egyes 
knp'ár van beosztva. A hármas kaptáJak röplyukai közül 
a középső családé a homlokfalon, a két szélsőé az 
oldalfalakon varnak kivágva. A röp’.yukaknak ilyen al
kalmazása czélszerü. Velük az anya, nemkülönben a 
munkásmóhek eltévedése ki van zárva. Be van népo- 
sitve hirmincz méhcsaláddal. A III-dik méhes hármas
kaptárokkal van fölszerelve. Mivel a kaptárok röplyukai 
ezon méhesnél a homlokfalon vannak hogy a kölcsö
nös háborgatásnak, úgyszintén az eltévedésnek eleje 
vétessék, a röplyukak deszkácskákkal vannak körülvéve. 
Be van népesítve 80 méhcsaláddal.

A gazdaság főépülete előtti térségen duezokban 
és egyenkint különböző rendszerű kaptárok vannak fel
állítva, u. m. Ambrózy Béla vándorduczából kettő. 16— 
16 méhcsalád be fogadására, népességük egyelőre 11 
méhcsalád. Báró Ambrózy Bélának ezen kaptárát a 
magyar méhészek vár.dorkaptárnak fogadták el. 2

D.ul.nt féle k iplár 4 drb. 3. Alberti-fóle lapozó két duez. 
4. Figyelő-kaptár duez. 5. Dzierzon-ducz kellő. 6. Becsi 
egyesü oli dúc'- kettő. 7. Liebnor duez kettő. 8 Mayer 
félő duez öt. 0 Ltng’lrolh k -plár l drb. 10. Tönk kas , 
1 drb. 11. Lován féle angol képtár 1 drb 12. Veigh- 
boars RiHlic, angol káplár l drb. 18. Scharington-félo | 
angol kaptár 1 drb. 14. Chevise féle kaptár 1 drb. 15. 
Hooker féle angol káplár 1 drb. 16. Abnot-féle angol ; 
kap ár 1 drb. 17. Nemesszeghy-féle vonatos káplárokéi 
féle, az egyik országos kerelméreiü, a másik Neiszer- 
rendszer. 18. Pohánka-félo lapozó kaptár egy duezban 
4 drb. 19 Siintomix féle franczia kaptár 1 drb. 20. 
Laymsfolo k.iplár 1 drb. 21. Woodbud-félo angolkap
tár 1 drb. A duczoktól jobbra és ba’ra két pavillon áll 
hatos kaptárokkal berendezve. Kaptáraik a gazdaságban 
készültök. El )bt)i négy, utóbbi hatszögalaku, mindkettő 
36-/6 család bef gadására. Egyelőre 18—18 család
dal lottók benépesítve.

Az I II. 111. méhesekkel szemben a gazdaság te
rületének baloldalán szint*  n hár <rn ménes áll. A felső • 
Tóth J ums, a gazdaság ve/clöje, rendszere szerint ké
szült zárt méhes, haló k-p árokkal berendezve, kaptárai 
szintén a gazdaságban ke-/.ültek. Egyelőre 40 méhc a- 
láddal lett bonópesiive. A libidók tiszte magyar faj
ták, a keresztezés, liléivé vórfelfrissiiés végeit leltek 
beszerezve. Olyan móhlolepoken, atnolyeknek közelében 
má3 más inéhészotek nincsenek, a vcrfdfrissitésre kivá
lóan kell ügyelni. A középső méhes két kerelsoru kap
tárokkal van berendezve, kakucsi Leibner József rend
szere, annak kipróbálására, vájjon a nagyobb mézhor
dások ezon rendszorn.1 előnyösöbben használhatók-e ki. 
Mivel ezen méhkas kaptárait a gazdaság csak rajokkal 
néposilleli be, benépesítése a folyó évben fog eszközöl
tetni. A harmadik, vagyis az alsó kis méhes közönséges 
kasokkal és átmeneti kaptárokkal lesz berendezve, mert 
szükséges követelmény az is, hogy a méhészeti gazda
ságban a inéhészkedés kasokkal is gyakoroltassák. Ezen 
méhesnek benépesítése ugyancsak rajokkal a folyó év
ben fog megtörténni.

Az épületek mögött elterülő fenyves erdőkben szin
tén van két méhes. Egyik a Grand-féle, egészen desz
kákból készült, melyben három és négy kétsoros országos 
méretű káplárokkal lesz a méhtenyé.-ztés gyakorolva. A 
másik méhos a kisgazdák méhese, maga készítheti 
minden kisgazda, kaptárukkal és kasokkal van beren
dezve. Bo van népesítve 11 csuháddal. A kisgazdák 
méhese mellett négy duez áll. Kél-kél hármas kaptár 
lábakra állítva azt mutatja, hogy méhészkedői méhes
ház nélkül is lehet. A méhlegelők létesítésére, javítására 
és fenlartására szolgáló mód a gazdaságban kisebb 

I nagyobb táblákban jól mézelő egyévi és évelő növé
nyek termesztése, valamint a faiskolában s a gazda
ságban szétültetve nevelt mezei cserjék és fák tenyész
tése. A jól mézelő növények, cserjék, fák meghonosí
tásává’, termesztésével és szaporításával oly arányban 
foglalkozik a gazdaság, hogy azoknak a méhészközön
ség közölt loendő kiosztása, esetleg mérsékelt áron való 
eladása áltul a méhlegelő javítását az országban elő- 
segíti.

Nagyobb méhészeti gazdaságok önálló kezelésére 
alkalmas méhész-munkások szakszerű kiképzésére 8'.Ol
gái a gazdaság kétéves tanfolyama, ezen a tanfolyamon 
megtanulják a felveendő növendékek a méhtenyészlés- 
nek minél jövedelmezőbb irányú vezetését. A méhlegelők 
javításának és fentartásának módját, a méhkaplárok és 
méhészeti segédeszközök ; rátanitlatnak nemkülönben a 

| méhtermókek feldolgozásának és értékesítésének külön- 
i félő módjaira. Kezdődik a tanfolyam szeptember hó
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ló-én megszidta nélkül kél évig, vagyis a második 
óv augu<zlu- havannk vó/éi^larl. Az oz évi kivételesen 
április hó 27-ón vette kezdetet, .diliden évben hat olyan 
egyén lesz felvéve, ki 18-ik életevét betöltötte, de a 
85-ik életévét még he nem 'öltötte, A megkívántaié 
elökészüikóg a népiskola négy osztálya. Az ellátás.tel- 
jesen ingyenes.

Lelkészek, néptanítók, kertészek, vinczc-liérek, erdő- 
és mező-örök, pályaőrük, földművesek stb. részére, oly 
czélbjl, hogy azok inéhlenyssztési ismeretekbe és gya. 
korlatokba alaposan bevezettessenek, továbbá, hogy a 
méhlegelők fentartásának és létesítésének, valamint h 
kaptáruk és oszközök készítésének módjára megtanít- 
tassanak, évenként májustól—októberig több időszaki 
négyhetes tanfolyamok tartatnak. A földművelőknek 
május és jániusban, a néptanítóknak és lelkészeknek 
julius és augusztusban, a kertészeknek, vinczelléreknek, 
erdő- ás gátőröknek stb. pedig szeptember havában.’ 
Ezen tanfolyamok bármelyikére felvett egyének közül 
a Bzogénysorsmk ingyen elszállásolásban és élelmezés
ben részesülnek.

I I I R E K.
Jegyző választás. A nyugdíjazás folytán megüre

sedett gödöllői főjegyzői a l Is f. é. fulius hó 31-én d. 
e. 10 órakor fog választás utján betölteni. Pályázatok 

I f. é. julius 80-án d. u. 5 óráig adhatók be Gödöllőn, 
I a főszolgabírói hivatalban.

Uj község. M ni már több Ízben fliriil adtuk, Rá
kos Szent Mihály lakossága az önálló községgé való 

1 alakulás megengedését kérte a belügyminisztertől. Az 
| ügyel — a mini értesülünk — a kormány kedvezően 
. intézte el, úgy, hogy most már csak az uj község ne

vének megállapítása van hátra; ezt pedig a belügy
minisztérium kebelében működő, úgynevezett törté
nelmi bizottság fogja meghatározni.

Városi közgyűlés. Gödöllő község képviselötestii- 
li te f. évi julius hó 2-án délután 8 órakor rendkívüli 
közgyűlést tartott Gödöllőn a községházában. A köz
gyűlés a következő határozztokat hozta: a) A Szobo- 
nyai féle leégett házat a község megvet.e és elhatá
rozta, hogy olt közegészségügyi szempontból utczát fog 
letosileni. b) A körorvos választása tárgyában a köz
gyűlés elhatározta, hogy a mostani körből kilép és 
Szada községgel egy közegészségügyi kört alkot. Uta
sította ennélfogva az elöljáróságot, hogy a község ez 
iránti kérvényéi terjessze fel a törvényhatósághoz. Más 
közérdekű tárgy nem volt.

Ifjúságunk halad I Mindég örömmel tölt el ben
nünket, midőn ifjúinkat pályájukon előrehaladni látjuk 
Az elmúlt héten is két kiváló tagja ifjúságunknak fejezte 
be pályáját, illetve jutott egy nagy lépéssel közelebb 
annak befejezéséhez. Dr. Gaál Elek az egyik, ki az 
ügyvédi vizsga letétele után felcskettetctt és ügyvédi 
irodáját mór a legközelebei napokban meg fogja nyitni 

1 Aszódon és Dr. Orbay Dénes a másik, aki a harmadik 
jogi doktorátus letétele után múlt hó 21-én avattatott 
a jogi tudományok tudorává, Őszinte örömmel gratulá
lunk a két kiváló ifjúnak ezen elért igen szép ered
ményhez.

Mulatság Gödöllőn. A nyaraló közönség szombat 
esti társasága mint a múlt nyáron, égy az idén Is 
megtartja szokásos összejöveteleit a Miskey-féle ven
déglőben. A mull szombaton volt az első ily összejö
vetel, melyen azonban csak kevesen jelentek meg, te-

molyot te mindig olhalasz.toltál, egész lényemben kéjes 
borzalmat éreztem, — szivem veréso megállón s azt 
hittem, hogy meg kell h Inom.

A nő: (érzékenyen) Való, igazán való mindez.
A fór fi: (lelkesen) Kívánj bizonyitékot, mindenre 

kér'ek, követelj tőlem valami lehetetlent, emberfelettii!
A n ő: Nem barát >m, ön itt van, ön azt mondja, 

hogy szer-’t, miért kételkedném? De tudja, mi nők min
dig attól fé unk. hogy csuk szeszély tárgya vagyunk, a 
szeszély egyezer kielégítve, a szerelem olykor elrepül s 
önök minket eldobnak. Mint egy virágot, melynek illa
tát élvezték, ez az, ami minket oly soká ingadozóvá tesz.

A fért: fis én azt mondom neked, ellenkezőlog 
varnak iditok, melyek mámo ha ejtenek, de csnkmiu- 
tán azt soká igen soká élveztük. Hálásuk észrevehetőt 
lenül hali lm sk< dik s illaluk hódítóbb lesz. Azt mon
danánk, egy symphónia vagytok, melynek minden ár
nyalatait c-nk többször hallás után élvezi, az ember 
egészen — ós csuk idővel érhetjük el a test és lélek 
teljes egyesülését. — Mindennap jobban ismerjük egy
mást, mindennap erőssehben fűződik közénk az a rózsa- 
láncz mely mii kel egyesit. Legcsekélyebb kívánságod 
parancs le>z. Három mérföldet gyalogolok, hogy neked 
egy gombostűt megkeressek.

A női (mosolyogva) Nagy bohó ön.
A férfi: Engedd, hogy csodáljalak, ha tudnád 

hogy milyen csinos vagy ir.a eslo I Ugy-o roha többé 
nőm fogjuk egvmást elhagyni. Nizza környékén tudok 
egy szép kis villát. Megveszem számodra és oda me
gyünk elrejteni boldogságunkat, mindenki elől.

A nő: Nem nkarok az ön gyöngédségén mást, 
— de nagy örömömre lenne önnel utazhatni, úgy tot- 
szik nekem, hogy akkor inkább mondhatnám önt 
magaménak.

A férfi: I. gron.Olaszországba utazunk, docsak 
engedd, hogy neJred adjam it nizzai kis házat, valódi 
fészke m a szerelmeseknek, ti lve napsugárral. Az lösz

a mi szállónk, elraenet és visszajőve!. Aztán megyünk 
Genuáig. meglátogatjuk Floranczet, Rómát és Nápolyi. 
Utolsó utazásom alkalmával láttam a Toledói utczában 
egy ódon nyakéket, valódi csodaszépséges és az oly 
nemű szépséghez mini n tied, istenié fog álluui.

A nő: Határozottan megtiltom önnek efféle költ
séges pazar'dsl.

A férfi: Költséges. Hogyan tudnám én vagyo
nomat valahol jobean fölhasználni ? vagy inkább vagyo
núnkat mert most ami az enyém, az tied. Nem tud
hatjuk mi töiiénik. Egészen fttggot'en helyzetet akarok 
számodra biztosítani ós miudjárt holnap beszélőit erről 
a jegyzővel.

A né: Szeressen c :ak engem, és csuk erre kérem.
A férfi: Nem az nem elég. Mindenem mivel e 

világon bírok, neked szeretném adni. Egy mosolyodért, 
szép bibor Bzájad csókjáéit szívesen lennék koldu-sá, 
gyöngeséggel alázatossággal és nélkülözéssel feltétellel 
szeretném neked bebizonyítani monnyito becsülöm azt 
a kincset mit reám bizol. A legnagyobb áldozat' kat 
szeretném hozni, — fekete kenyeret ennék hogy neked 
gyöngyöket adhassak. —

A nö: Hallgasson őrültté tesz!
A férfi: Ugye az enyém vagy egészen az 

enyém ?
A nö: Igen egészen a tied I
Együtt: Az enyém u tiéd, tiéd! enyém I enyém I 

tiéd stb. . . .

II.
(Roggt.| három óra. A gyertyák végig leégtek, reszkető 

fénylik nagy árnyakat vet a falon. A tfiz, inár csaknem kialu.tr, 
semmi sem maradt a tfízhelvell, vsak egy ógö üszők, ami kiál- 
hatatlanul fástól A fonyadó virágok busán hajolnak száraikon, 
a levegő nyomult. A szép párnák a földön hevernek a labiális
éiba csavarva.)

A férfi: Ku«ált, rendetlen haja látni enged egy 
kis kopaszságot, uz egyik bajsza az egot fenyegeti, inig

a másik busán hajlik a fölo felé, szeinoi vörösek és ery 
kissé könnyeznek.

A nö: Arcza piros szemei alatt vékony barázdák 
kikelnek. A fürtöeskék eltűntek, ritkult haja alól dom
borodik ki a magas homlok, pongyolája kuszáit és 
gyűrött, n csipkék összetépve

A nö: (igen szeretőire móltón) Úgy tetszik nekem 
mintha még jobban szerelnélek.

A férfi: Én is ón is (ásit s ez által két vast: g 
köny gyűl a szemébe.)

A n ő: Oly jó ha nem érezzük magunkat egyedül 
az éleiben, oly jó tudni azt, hogy van ogy szív, a 
melylyel félolem nélkül közölhetjük kívánságainkat, váló
mé lyeinket, gondolatainkat.

A férfi: Mondja csak kodves barátnőm azt hí- 
I szem már nemsokára félnégyre.

A nő: Nem törödöni vele. Oly sok dologról sze
retnék még veled szólni. Beszéljünk kissé utazásunk: I.

A férfi: Melyik utnzásról.
A nö: Szép uhuikról Flóronczen, Rómáin, N' 

polyoa át.
, A férfi: Ah! Az Olaszországi útról? Gond d- 

hatja, hogy az nem történhetik mindjárt, dolgaim, e li
láéi érdekeim kötnok Páriához, nem utazhatom megy n- 
dolatlanul ma vagy holnap.

A nö: Az. igaz, különben Olaszország szebb is 
tavasszal. De ha most lemondunk az. olaszországi ulrul, 
elineholnónk legalább Nizzába, — Nizza nincs mess o.

A férfi: Tény hogy közelebb van Oaszorszo- 
nál. . . .

A nö: Megnézzük a villát.
A férfi: Mifóio villátI Oh! őzt a kis lyukat » 

Montoni utón? ördöngöson nodves.
A nö: Ah? . . .
A férfi: Igaz, azt niszom nem sokat nyeri.''k 

vele. Barátaim egyike a ki ott lakott figyelmoztctilt,
I hogy kót nap alatt benőtte csizmáját a . . .

kialu.tr
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.intettel arra a körülményre, hogy a nyaralók nagyobb I 
z0 cjllit o hét folyamán jött, s ezért a bevezető lton- , 

rt’( olismaradt, de azért rózsás hangulatban tartott a 
tincz és csak u hajnali órákban oszlott szét a kodé- ' 

|,. s társaság.
Hymen Baróti Beko Dénes földbirtokos eljegyezte 

M izanocz Janka kisasszonyt, özv. Mazanccz Károlyné 
Úrnő bájos és kedves leányát. Az eljegyzés junius hó 
'n.4,1 tartatott meg Aszódon.
' fűz. Nagy tűzvész diVöngött hétfőn, múlt hó 80 án 
Mária Besnyön Reich Miksa besnjöi tekintélyes keres- 
kedö és Lengyol Eerencz házai égtek le és csak az 
Áeíánly Béla föparanc-nok szernél.es vezetése alatt 
működött gödö'lői tűzoltóságunk köszönhető, hogy ti I 
(in illőjében lokalizáltatván, tovább nem terjedt és a 
petróleum, olaj és egyéb gyúlékony anyagokkal telt 
raktárt is meg nem semmisítette, mely esetben a sze- 
,. ..íosétlenség még nagyobb mérvet öltött volna. A tűz 
p e) 6 órakor ütött ki a Reicli féle épület hátsó ré- 

és hat órai nehéz munka után sikerült azt csuk 
üi'íék tűzoltóságunknak lokalizálni d. u. 3 órára. Az 
épületek biztósitva voltak, azonban a kár így is meg 
haladja a 10.000 koronát.

Méhészeti kirándulás. Egy tekintélyes szép számú 
társaság látogatta meg folyó hó 3-án városunkat. A 
komárommegyei gazdasági egyesület méhészeti szakosz
tályának mintegy 80 tagja Baranyai Géza egyesületi 
elnök és Lakatos Károly titkár vezetése alatt eljöttek 
Gödöllőre, hogy községünk novezetességeit s különösen 
az országos hirtt méhészeti telepet megtekintsék. A 
vendégeket a vasúti állomásnál Kapczy Vilmos főszol- 
gabiró, a község részéröl pedig Dinnyés János községi 
bíró és Hajnisch Ferencz. jegyző továbbá Sz.voboda 
kn.lcz kántor tanító fogadták. Érkezésük után Kapczy 
Vilmos főszolgabíró úr és az etőljáróság kalauzolása 
mellett megtekintették u királyi kastélyt és a feLö ker
tet majd az Erzsébet-parkban megkoszorúzták boldo
gult király lénk szobrát. A szobornál Baranyai Géza 
egyesületi elnök szép beszédet mondott, melyben ki 
ömölte, hogy nem megtört szivvel könnyekot hullatni 
jött e társaság a szoborhoz, hanem inkább lelkesedést 
meríteni, hogy látva miszerint azon helyen hol király
nénk járt, minden virágzik, úgy igyekezzen a hazának 
minden polgára munkájával és szorgalmával saját és 
az ország jólétét előmozdítani. — Majd a Himnusz és 
a Szózat eléneklése után Károlyi vendéglőjében meg
ebédelt a társaság honnét a méhészeti telepre rándul- 
tak ki, hol bár az. erős szél miatt a méheknek az idő 
munkájukhoz nem volt kedvező, mégis a méhészeti 
berendezések megtekintése által szép és hasznos ta- 
pusztaiatokat gyüjiöttek a távolról jött méhészek. A 
méhészeti telep megtekintése után a társaság ismét 
Károlyinál gyűlt össze, hol czigányzeno és bor mellett 
pihenték ki az utazás és az egész napi járás-kelés }“' 
radalmait; majd pedig búcsút mondva Gödöllőnek |az 
esti vonattal elutaztak, magukkal vive egy kedros es 

hasznos nap emlékét ,
Rövid hirek. Zsebtntlsiís kugheás kMieti, F. ho 1-én 

egy társaság kuglizotl Kúriaion, a Hajnáezky korcs
mában. Ifj- Söregi József megállóit nezni a kuglizókat 
s míg így elmerült a nézésben, kabátja zsebétől va
laki ellopta ezüst óráját láncostul. A gyanú Soos 
Istvánra esett, ki másnap eladta az órát Rudics Jó 
zsef kartali lakosnak, azonban az tagadja a tettet. 
A> uraság seénája. Régi dolog, hogy faluhelyen a leg- 
kelemelosebb, legcsalogatóbb dolog az uraság szénája 
moly mindenkinek a szemében van s melyet mmdonk 
boldog, ha megdézsmáihat. Nem is igen veszik ezt 
inar rossz néven a földes urak, Ebben reniénykede 
líránké József kartali földmives is, midőn a kartali 
löldesut Schos-bergeé Lajos lóheréjét incg-ineg dézs-

A nő: Azt mondtad hogy egy napsugaras fészek. 
A férfi: Ha nap sül, de igen gyakran esik .. .

Mve» barátnőm ön tudja mennyire szerelek önnel te- 
^“•^““"a^n'helnap korán kell fel- 

ke‘BedÁ (é'r’t I 1: nfnre «m holnap a jegy-

ÖhÖZAmn őT’Beszéltél nekem tervekről, jövö nre nézve 

Iho.yezésokröl. M.| den d,( meg kell várni

á pillanatot. J .leniig a keleti mozgalmas nnat nt n- 
don papír hanyatlik. És ezt n l’il’cnatot válaazlja m. 
hogy velem az értékek elhelyezéséről beszéljen? Ha 

Inllanl Nos ió éjt kedves barátnőm.
A n ő Boc-ámít, mielőtt aludnék, tegyél csak vala

mit a lábaimra. A tűz kialudt és tan ko/. e .
A férfi: Még mit nem! Utálatos meleg tanitl.
A n ő: Legalább nyújtsd idő azt a csésze lövést 

"níA7énrfit Az. igazi hidegtgé-n el- 

feledtem. Egész éjjel gyomorgöresŐm lett volna- • 
tette hogy eszembo jutatta I (Veszi a csé. .

nő: Legalább hagyd meg belőle a fcM.
A férfi: A csésze valóban igen kicsi Ntm lóg 

benn, maradni semmi. .
A nő: Egy kortyot legalább, W knr,’0.t' ,
A férfi: Akkor mondja ön. mikor má 

benne semmi (visvza'eszi a esés.ét) Ahj 

már! Most jó éjt! .. „i„i,7nl''A n ö: Nos meg nem csókolsz ímelol “ta • ' 
A férfi: (félig kinyitja és megcsókolja szíj 

hOe!éA°nő: Ez nem elég jó, jobban csókolja meg. 

fél fi: Eh. ■■i.ee:

r.............................
a ' Szaluy Sámuel :0, (’J lityik Pa' 7.60. Bmilsik József 

i 292.45, Aszódi Gyrnn, ifjúság 3'1.20. D zsényi Jenő 25, 
* Raksányi Zrl an 10. Korén l'.il 3..70. IV b József 12. 
| GvurlTy József 5.2<>, Sogesváry Ödön 2 >, Tahy József

3. Szarvasi főgyimuásium 41.69, Fischer Ede ti, Aszódi 
| llilolban és Takarékpénztár 12. Ubrankovics Dániel 
I 27.60, Rogdándy Gyuhi 10.60, Egri Gyu’a 40, Dezsényi 
I Géza 15.T), I) . Sárkány I.O’ánd 18, Major Pál 73, 
' Musinay Mátyás 20. Sárkány Imre 7, Izpák Mária G, 

Sárkány László 25, Bük wszky Gusztáv 9.10, Major 
Béla 1Ó. Gyönki ev. ref. gymnásiu n 7.91, T Ah András 
47.90, Brüll Lajos 2’.20, Késmárki Lvczeum 80, Pols- 
ter Adolf >.86. Meh'-cr Gyula 29.10, Dezsényi Bé'a 5, 
1). brjezeni ov leányi>k- iu 3 .41. Hódmezővásárhelyi 
ref. főgymnasium 6.90. Margócsi Gyula 17.60, Miklóssy 
János 34. Debrccz. ni keresk. akadémia 29.04, Szaák 
János 26.34 Hajdúnánási ref. gymn.á-ium 22.50, özv. 
Hajnik Endrénó >0, Nyin gyházai fögymnásium 1680, 
Fáy Barna ö. Sárkány J mos 21. Forschner Edo 15, 
Rácz Sándor 7 80 Vatisky Károly 7, Dezsényi Árpád 
31, Békés-csabai tögyimrásium 26.78, Sárospataki fő- 
gymnásinm tanárikara 29. (Folyt, köv.)

málgalla. Itt azonban nőm maradt annyiban a dolog. 10, D.*.  Moravcsik Emil 100, Moravcsik Gyula 20, Dr. 
mert lollenórelott és feljelentél it az ügyészségnél e ; e—'•••■ ex n '’1.........'■ ,MI 7 pn u iz.,tor
károsult nagybirtokos által. — Verekedés a vdvÁróan. , 
Csinos kis verekedést rö^ önzőit Szitás András gödöl- * 
lói és Rektori >z János budapesti lakos, sajt kereskedő ( 
Gödöllőn, I. ho 1 én a vásárban. Az összetűzés oka . 
bevásárlási díferoncziák, eredménye pedig jóval meg- | 
baladja a becsület sértés krilerionját. Folytatása a bi- ■ 
ró. ág előtt I Kitett gyermek. Rémes bűntényről rán- , 
tolta le a leplet a véletlen Aszódon. Kaszás József ié 1 
ugyanis a temető mellett elmentében észrevette, hogy 
a kutyák az árokból ogy gyermekhulla kézfejet huicol 
nak ki. Azonnal bejelentette az psetet az elöljá-óság- 
n:U s a hu'ladarabot is bevitte. A <;sendőrség azonnal 
messzemenő nyomozást indított, m lynok szenzáció 
eredménye lett. Kiderült ugyanis, hogy a csecsemő 
Striskó Mária a zódi illetőségű haj oloné, ki Ip■•lysá/ra 
távozott el, hol már le is tartóztattak. — Lökött en 
gros. Kerepesen a múlt szombaton négy lovat Lptak 
el négy kü'önbözö is.állóból mintegy 1000 korona ér
tékben. Kiválogatták a f tlu legszebb, legmutatósabb 
lovait, ami a viszonyokkal isméi ős egyénre vall. A 
nyomozás eddig csak annyit állapított meg, hogy a 
tettesek egyike mezítláb, a másik ketlö pedig becskor- 
bán követte cl a lopást s hogy a falu végén lóhátra 
üllek és a földeken keresztül Heves vagy Nógrád me
gyébe mentek.

Kimutatás. Az aszódi Petőfi szoborbizottság f. évi 
május 8 án tartotta Il ik rendes közgyűlését, amelyen 
többek között a pónztárvizsgálalról felvett jegyzőkönyv 
olvastatott fel. a melynek eredményo a következő: 
(Folytatás). Vcrsegh község 5 korona, Sárkány Sámuel 
50, Husz.ka Gyula 2, Benedikti Gyula 5, László Zsig- 
mond 40, Rákos-Kereszlúr község 10, Michna István 4, 
Domony község 10, Fáy Ákos 4, Nagy István 10, Asród 
város 100, Knnszentmiklós község 10, Szilárd János 5, 
Dr. Kóczián Géza 2, Szabó Lajos 10, Sárkány József

Kiadó ház.
Gödöllőn, a tégla-utcában egy aj zsindely lelejtt 
ház 3 szoba és egy konyhából álló lnkosztály- 

lyal, külön kamarával olcsón eladó. ___
Bővebb értesítést ad a tiilajilonos Majtz János

1-1levélhordó Gödöllőn.

Alistul Sde
temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN, Váczi-utcza 460. szám. -^ -^4+4+

Mindennemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, kisebb- 
nagyobb méretben SzemföMek, viráflok. fzalagok. airkoszoruk, viaszgyertyák. Szobabehuzások, 
ravatal-felállítás, a személyzet díszes egyt nrul.ában, a gyászlocsi mellett fáklyával, — nyitott 
halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel elfogadtalik.

Mr Gyászjelentések I éra alatt elkészíttetnek.

által a legiutányosabb árak mellett ajanltatn'.k:

Részletes árjegyzékek kívá
natra ingyen és bei mentve 

küldetnek.

Colnmbia-Drill"
legjobb aorvetögépek, 

uecakavágók, rtpavágók, 

kukorlcia-mortaolók, 

darilók, őrlőmalmok, 

cgyetamea actil-ekik,

2- ia 3-vaau ekék ia minden egyéb gazdaaágl gépek.

Í1O,...
Locomobil és gőzeséplögép készletek

W.1SM HríSnj.<Upl«ste<k, líh.rectplök. ll.llllS-rosllk. kotkol>-».ók, k«..kló- <■ .r.ló- 
gépek, ezénagyajtök, boionék.

■ ’.Á

»z 12 lóerőig, 
utal naknialoiölc,

I ,i neolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 

locomohil- és cséplőgép-gyára.

szern%25c3%25a9l.es
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Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerész.

PÉCS.
Ne küldjük pénzünket külföldről

Hazai Iparunkat előmozdító czegemnél mindennemű urnny is ezüst lárgynk, órák és minden 0 
•znkmábii váeó csikkek sokkal o'c/obban jobban éa rnegbizhitóiib in szerezhetők be, mini a külföldön. 
Valódi ezüst női románt.!

óra frt 6.— j 
l’gvanez dupla fedéllel 

frt 8.— 
Valódi II kar. arany női 

rom- dra frt I I 
Ugyanez dupla fedéllel 

frt 18.50

Valódi ezüst pánczél oralánezok m. kir.
fémjelzéssel

15 gramm súlyban frt 1.20
2 1 gramm súlyban frt 1.50 
3ti gramm •mlyban fit °,20 
40 gramm "utyban frt 2.60 
50 gramm súlyban frt 3.25

Valcdi

*
Van szerencsénk a t. közönség 

tudomására hozni, hogy

14 ka-, aranv pecsétgyűrű 
írt 6.80 

fi aramból 6 kar.
frt 3 öl 

Double arany frt 1 50 
Mértékű! elegendő egy 

papir-zallag.

j6 1 gr. súlyban
70 gr. súlyban
80 gr. su yhan 

100 gr. su'yb.n
' 150 gr súlyban

14. kar. aranylánezok 40 fó 
divatos mintában.

frt 24.— 1 .|0 gr. súlyban 
frt 30. ■ 50 gr. su yban
frt 37.— i 60 gr. súlyban

Egy 25 grammos arttnyíánczlioz egy -5 gram
mos köves függelék véve összesen 40 gramm nálam 

34 frt 50 k ajezúrba kerül.

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve 

küldetik'

l’gvonaz vrősobb 9 írt. — Ugyanez arany szeg. Iz Irt.

bárkinek

I—tó

Valódi ezüst rém. óra frt 
! Dupla fedéllel fr
Valódi ezüst ankro rém. 

fedéllel frt
................................  .. . - Ttila ezüst nukre-romon, (lup a fedéllel 12 frt. Valódi 

11 kar. arany ankre-rem nt >ir őrá 24 frt. — Dupla fedéllel pő ’frt

szabadkézből eladó és azonnal álvehető, esetleg 

mint nyári lakás, vagy egész évre is kibérel

hető.

A vasútállomástól gyalog 10 pereznyi tá- 
•lságra fekvő r^T KÉNYELMES URÍLAK 

hozzátartozó h zmesleri és családlakással 

mintegy 1100 Qöbiyi udvar ég kerltcrületlel

Bővebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos 

SzőllőssyGáborné úrnő (Budapest^ Karosa

it c; a 15), vagy megbízott ja Uj 0 ász y Imre 

ügyvéd Gödöllőn.

Mc Cormick Harvesting Machine-Company
(Chicagói aratógépgyár)

,,Erzsébet könyvnyomda, könyv- és 
hírlapkiadó vállalat"
ezég alatt Gödöllőn, Rudolf-utoza 
127szám alatt", áz „Aranysas" házban 
modern és teljésen felszerelt

i

könyvnyomtató müintézetet rendez
tünk be, melyben minden e szakmába 
vágó munkák u. m.: községi, pénz
intézeti, egyleti, gazdasági, or
vosi, osendóri és ügyvédi nyomtatvá
nyok, hírlapok és egyébb irodalmi 
termékek, kereskedelmi nyomtatvá
nyok, gyászjelentések, levélpapí
rok és borítékok, névjegyek, eljegy
zési értesitök, esketési és tánoz- 
vigalmi meghívók legolcsóbb áron 
ízléses kivitelben készíttetnek.

Papír és írószer raktár I
A t. közönség szives pártfogását 

kérve, j egyzünk.
1 ' j,. ■ tisztelettel

a Cödöllö és Vidéke 
■’ . szeírkesztósége

. "? ■ "'í i'.r.U''?!', ööd'öllön'. '
, c-‘- •*  ,
I ■ ■ . , •-

V. 490/2. számhoz.’
1902.

Kévekötő aratógép, Köszörülökészülék, Szénagyüjtö gereblye
Fükaszálógép, .». . ,,Daisy'^jpr okr akó aratógép és kévekötő fonal.

'■ ‘ gyártmányai.
Ne vásároljon, inig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte. — Olcsó tarlalékrészek , óriási raktára. 

_r.:~ • * Tegsélr, rrfínt-iköhyvet kérni.
Willtam J. Stillman, Évi termelés:

igazgató. 362,000 gép

Budapest,
V. kerület, Váczi-ut 80. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó ezenr el közhírré teszi, 

hogy a gödöllői kir., járásbíróságnak 1902. évi V. 4$ 0/2 
számú végzésével'dr. Záchár Kálmán ügyvéd által kép
viselt With Gábor fejpeifcs iészére, Csápp János alpe
res elleti hátr.'ö^ kői*.  '96 fill. követelés és jár erejéig 
elrendelt kielégítési végr- hajtás folytán alperesnél lefog
lalt s Í2Ö) kor. -^fill. b( csilit ingóságokia a gödöllői
Tar. járásbíróság T nli számú végzésévol az árverés el
rendeltetvén, atinak felülfóglaltak k követi lése elejéig 
is, a mennyiben*  a/bk törVényeszálogjogot nyerlek volna, 
Alperes lakásain AfJZÖdtih leendő niégtarldsára határidőül 
1902 évi juliusllíbdi napjának délután 3 órája tüietik 
ki; éjikor a birAüivg ^lefogujll .Higanyos htntókcs ’ égyéh 
ingóságok a leglöflW^ér.őii'.k készpóftzfizfctés-'jneitóW’r 
szükség esetén bdc^ifön álul is el fognak adatni.

Eelhivatnuk mindazok kik .11'4.elárverezendő ingó-
| ságok vételárából iTvégrehájtUó követelését megelőző 

kielégítéshez larlanfík*  jogot,^Vf őbh*  égi béjeléjiléseikt t • 
i az átverés megkezdéséig alulírot t'bírósági végrehajtónál 
| vagy írásban beadni aVagy pedig szóval bejelenteni 
• tartoznak. . : \r

Á törvényes határidő a'liirdetménynek a bíróság 
tábláján kifüggesztését köveiő. naplók szápnltaUk.

Kelt Gödöllőn. 1902.-évi .-jtinftis hó 26. napján.

Böhm Ambrus s. k.
kir. bir. végrehajtó.  ■- _________ (P. íi)   

<<>» •<><► •<>» ••<>» ■•O*  •«»<•>► ♦O*  «<>*  *<>•  «<J>*  *»<)>•■  «<>*■  •<>*  •

Viszontelárusitók kedvező feltételek melleit kerestetnek 1 y

„1.ÍMKE11 padlófénymáz I
Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes féle 

p.adlóFónymáxt 
s igy elérlie'jiik. linpv kitiinő lepjobb magyar gyárlmánvi luiplmlunk s 0 niclktl kiváló közművelődési ezélt szolgálunk, mért 5 ozázaélk az „EMKE"javára szol
gál. A Berkcs.féla ,.EMKE‘ padló lakk; a azobapadlók fényezésért kiválóan a'kalmas, mert

A 
A 
A 
A 
A 
A 

r A 
A 
A

Magyar gyártmány !

Berkes féle 
Berkes féle 
Berkes-félő 
Beiko--félü 
Berkcs-félo 
Fcrke--féle 
Berkes féle 
Bet kés-féle 
Berke^féle

szol apu dió fénymáz: rögtön számd s hy a fényezőt >zol>a már 1 óra mu'va használatba vehető. ‘ !i 
f-zol apadió fenymáz: szagtalan, tehát í.em kell a kellemetlen terpentin szagol .mpokig a szobában tűrni, 
szobapad 6 fénymáz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb.
szobnpadló fénymáz: víztől nem lesz foltos, n int a többi lakk, 
szobapHdió főn.máz: 
szobapadló f'-nymáz .* 
sz- bnp dió fénymáz : 
szobapadló fénymáz: 
sz*.  bapadló fénymáz :

Gyárt ás és föeUrubitó hely: Berke: Bertalan N>g\\árTd. — i hc'yck : 
Újpest, Hergel*  Vilin

ff nyél a többi hasonló gyártmányok közölt legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
üveg keménységűvé válik s igy logkovésbbó kopik.
sze zszel higitha'ó.
kitűnően alkalmai konyhibuhrok és mis erős lnsanálatnak kilőtt tárgyak mázolására.
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 kg.-os Üveg bérmentve bárhova, 2 korona.
Mtnezkó Endre kércAedA o Hatvan. Kicin Adolf Czcglód, Tnrnay Pál "askereskedő 

la-z-Bereny Boros B., Péter Mór Szolnok

Gödül el Erzsébet könyvnyomda.

VlDf.hr

