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Bermontetlcn leveleket nem fogadunk el.
—Ké»iratok nem adatnak vissza. s». . ■

Pénzintézeteink s a gazdaközönség.
Évről évre aggódva várja a gazdi az 

aratás idejét, sok kérdésnek megoldása 
fiigg altól. A termés a jövő eredményei
nek biztosítéka. Már sok-sok év óta egyéb 
sem hangzik el gazdáink ajkán panasznál. 
Igazi jó termésünk, mely kielégítené a 
gazdát, betö'tené a lelke vágyát, reményre 
jogosítani a kétségbeesőt, hogy valóraváit- 
liassa annyi meg annyi tervét, — már 
évek óla nem volt.

A sok panaszhoz járult a gazdasági 
tervek meddősége, a czéitalan iparkodás, 
hisz a termés által elért eredmény alig 
tudta kamatul fedezni az elmu’t idők 
agósságait, alig volt képes kielégíteni egy 
és más szükséges hiányt; újabb kísérle
tezésekről, u.abb beiuházás >król szó sem 
lihetett. nem volt mód a nemzetgazdaság, 
az ipar és kereskedelem terén felmerült 
újítások némi beszerzésére; a rozoga eke, 
elkopott gazdasági eszközök, megsérült 
cséplőgép stb. stb- épen csak hogy kiigazí
tásra került.

Ez évben a gazdasági eredmény ná
lunk kedvezőbb, az elért siker nagyobb, 
mint, az eddigi években. Ha nem is váltot
ta be az idő a vérmes reményeket, mégis 
kétségtelen, hogy helyenkin' nem csak jó 
hanem igen jó termést is éléi tünk.

S ennek hatása alatt természetesen 
megindul a mozgalmas élet. A földbirtokos, 
ép úgy mint a kisbirtokos, a köznép, a 
mezei munkások ezrei, most már azon 
vannak, hogy felváltsák az ég áldását. Be
népesülnek az országutak, nehéz társzeke
rek viszik az életet szerte mindenfelé és 
alig néhány hónap alatt forgalomba jön az 
uj gabona.

Kétségkívül, hogy e léren ez évben

T Á R C Z A.

Nyaralásom’ 1901-ben.
Irta: Hollót, Mlhál,. (III.)

Midőn a paksi szállót elhagytuk még 80 
fillér szégyenkezett az erszényemben. Váltig tör
tem a fejemet, hogy mire fordítsam, hova költ- 
sem. Társulatommal föléljük, elutazzuk, vagy 
•sürgönyre szánjuk-e, hogy feleségemtől kérjünk 
legalább annyi költséget amennyi hármunk haza
szállítására szükséges? ... Ez utóbbi ötlet rém
lett a leghelyesebb megoldásnak s el is 
mentem a láviró hivatalig, de arra már nem vitt 
rá a lélek, hogy át is lépjem a küszöbjét.

Valami megmagyarázhatlan szégyenérzet 
vett rajtam erőt, rösteltem állapotunk e rosszra 
fordulását; mintha csak valami benső hang igy 
pirongatott volna :

Ejnye, ejnye te Miskai Annyira semmire- 
való élhetetlen ember vagy le, hogy a magad 
erején, igyekezetén még hazatérni sem bírsz? . . 
Hát csak addig tartott a legénykedés csupán, mig 
tarisznyádból ki nem fogyott a hazai pogácsa ? . 
Elindultál éktelen hűhóval, nagy reménnyel, dicse- 
kedóssel a legalább annyit óhajtottál szerezni, a 
mennyiből az augusztusi házbérnegyedot kifizeted, 
és most ahhoz folyamodsz, a sínek adnod kel
lett volna? .. .

Kétszer neki fohászkodtam, hogy legyőzzem 
az érzékenykedésemet, de mind a kétszer az okok 
oczeánja zúdult fejemhez, hogy eltérítsen a meg
alázkodástól.

Juj I szégyold magad I
Bajor Gyurka, a társdireklor és a titkár ur 

azalatt nyugtalanul várták visszatérésemet a 
Dunapart árnyas oldalán.

— Nos mi az újság? — Ez volt az első

Vidéke
1 ársadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

Felelős szerkesztő: Nyiry Lajos.

torlódás fog beállani e vidék piacz: i i. 
Hisz hányán várják, hogy végre pénzmag- 
hoz jutva, valóra váltsák terveiket, szándé
kaikat. S ezzel megindul a gabona illő ár
ban való értékesítésének nehézkessége is, 
mert a kínálat nagyobb kis piaczunkon 
a keresletnél. E bajjal első sorban a kis
birtokosoknak kell megküzd .niök, hisz a 
világ piacz a nagy termelő árait úgyis eléri 
S ezért akarunk e h ilyen utalni arra, 
hogy a mi vidéki kisebb pénzintézeteinkre 
mily fontos, mily nagyérdekü feladat vár 
ezúttal, sőt nemzetgazdasági szempontból 
e léren való teendő azonos a hazafias 
misszióv; 1.

Pén*intézeteinknek  kell elhárítani azt 
a veszélyt, mi a termés rögtöni értékesítő 
se által beállhat gazdáinknál és lehetővé 
kell tenni, hogy az árak megszilárdulását 
a kisbirtokos nyugodt >n bevárhassa. S ez
zel csak maguknak is tesznek szolgálatot, 
mert olcsóbb kölcsönök nyuj'ása állal, 
közéivé betétállományuk is gyarapodik 
majd, mert a termelők csak kis részben 
fogják felhasználni annak idején majd az 
uj tőkét.

Icy lesz mód az adóhátralékok tör
lesztésére, a váltótartozások lerovására és 
a kisgazda várhat emellett majd őszig, 
mig jobb árak melle t nagyobb nyereséggel 
adhatja el gabonáját.

Nem kicsinylendő tehát takarékpénz
táraink nemzetgazdasági és hazafias mis
siója. E rövid néhány szó il uslrálja, 
hogy működésük mily fon'os, szükséges és 
hasznos a népre. Épen azért nem látjuk 
szívesen egyeseknek velük, különösen öreg 
takarékunkat szemben követett kortes po
litikáját drága hi.el stb. hangzatos jelsza
vak, üres frázisok alatt, melyek esik a ta- 
pasztalatlan nép megtévesztésére és a'ra

szó a mivel a boldogtalanok fogadlak. — Végez
tél valamit?

— Semmit felelém szárazán
— Pedig abból nem él meg az ember — 

dórgú a társdirektor — Ha itt ragadunk egymás
után elhullunk, mint az őszi logyek.

— Bizony éhen veszünk. — Szaporítja a 
szót kétségbeesett arczkifejezéssel a titkár ur.
— Sohasem .álhattam ki a puliszkát, ma még 
uzt is megenném csak volna.

— Hogy beszélhet igy ember, a ki a művé
szet tövises útjára lép, hogy ezer Ínség és nyo
mor közt szent czélja felé törjön ? . . .

— Ördög vigye a szent czélt, csak haza 
keveredhetnék! — sziszegi fogai közt Bajor 
Gyurka.

— Szabad az ut kedves direktor társ; én 
nem tartóztatok vissza senkit.

— Hiszen ha nem volna lapos a bugyelláris I
— sóhajtanak mind a kelten.

— Jól tudom én, hogy kövér erszényben 
van a bölcsesség, de hát a .nincs mibölék" 
zsákjából is fejt ki az okos ember életrevalóságot. 
Első feladatunk, már csak az, hogy alkalmazzuk 
magunkat a viszonyokhoz. Szedjük fel a sátor
fánkat, miegymásunkat, aztán előre !

Kiki felölelte a batyuját s elindultunk a 
Duna montén gyalogszerrel.

— Hát hová megyünk? — kérdik társaim.
— Szemközt a Duna folyásával. Majd csak 

kilyukadunk valami emberlakta vidékre, ha a si
ralomvölgyének is beváló városból az Isten kise
gít bennünket. Alkonyat előtt hajóra hiába vár- 
ánk, de meg minek is, ha nincsen rávalónk 
Leszünk turisták; hiszen úri passzió az is.

— Ennyire jutottam, idáig sülyedtem én 
vénségemre — fakad ki Gyurkából a méltatlanko
dás, miközben verejtékes homlokát törölgette.

— A mint a város szélére értünk, egy éllo- 
sobb polgárembert pillantottunk meg, ki jókora

Aszódon, Grosz. K. papirkereikedésébon.
Hirdetések: 

egyezség szerint jutányos áron közöltéinek. |h*ilt-tér  sora 
fiO fillér. Előfizetőinknek nagy árkedvwuiény

valók, hogy bizalmatlanságot ke’tsenek 
amire pedig pénzintézi leink nem szolgál
tak rál

S viszont gazdaközönségünknek sem 
tesznek ezzel szolgálatot, csak kárt, mert 
az elámítottak legtöbbször a fővárosi 
bankokhoz fordulnak s ott még nagyobb 
kamatra vesznek pénzt kölcsön, ami még 
a jobbi; eset, igen sokszor pedig csak a 
csaló ügynököknek lesznek áldozataivá.

Mi hát ezé',, amit a pénzintézeteink 
--elleni agitáczióval egyesek elérni akarnak ? 
Talán csak nem ez, a mit tényleg 
— szórványosan és igen ritka esetek
ben is, — elérm k ? Vegyük tehát 
fontolóra a dolgot és ne akarjunk 
saját fészkünk Herosztrátesei fentit 
és és pedig különösen ne akkor, midőn 
azzal senkinek sem használunk, csak kárt 
okozunk s midőn arra sem pénzintézete
ink, sem társadalmunk rá nem szolgáltak.

Bűnös társadalom.
Most, az ugorka szezon politikai ese

ményekben szegény napjai alatt, hajme
resztő dolgokat hoznak felszínre a hírla
pok.

Az erkölcsi korrupeziónak legnagyobb 
fokán levő egyének az érzékiségnek leg
undokabb fajtáival mételyezik meg a nem
zet ifjú hajtásait. A fővárosban legijesz
tőbb a kép, de undori'ó, obszcén Körmen
den, Aradon is. És még mennyi helyén az 
országnak, amelyeket ez ideig áttetsző le
pel fed. és még milyen sok természet el
lenes bűn van, mely előbb utóbb napfény
re fog kerülni, hogy a nyilvános közmeg
vetés tárgya legyen.

A társadalom ] irul köztudatra jött 
szégyene felett. — Az anyák jajveszékel-

dereglyéjének kikötésén fáradozott.
— Hová való az a dereglye bácsi? — kér

dőm én az öreg mellé érve.
— Uszódi
— Mikor indul vissza?
— Jó két óra múlva
— Elvinne-e minket
— El én sziveson, — ha megfizetik.
— Nem kivánjuk mi ingyen! . . .
— Nono. . .
— Mit követelne három személyőrt?
— Ilit húsz krajezárt csak megérdemelnék 

vagy ml. . .
Helyeseltem a taksát s igy az alku megköt

tetett. Nyomban letelepedtünk a Duna partjára s 
míg a mi emberünk a vásárba járt dolgait elvé
gezni, mi az alatt meghányluk vetettük a pénzü
gyi kürülmőnyünket s összeállítottuk az étlapot.

Húsz krajezár a doreglyésé, marad busz az 
ebédre . . . Egyik kovászos uborkára vágyott, 
a másik czigánypecsenyéro, de a vitatkozás las- 
sankint közelebb vonta egymáshoz a kőt félt s 
megállapodtunk abban, hogy azt eszünk, a mi 
legolcsóbb, legkiadósabb s bajunkra nem szolgál.

Votlünk hát tízért töpörtjflt, tízért kenyeret 
s ittunk rá zavaros meleg Dunavizet.

Micsoda arezot vágott e pógány italhoz az én 
Gyuri barátom, hogy szánalom volt a ki nézte. 
De hát a szükség törvényt bont. Lenyolte, mert 
a szomjúság már nagyon elgyötörte.

Éppen dőli tizenkettőre harangoztak. A nap 
haragosan szórta fölénk forró sugarait, hogy majd 
pecsenyévé sültünk. Vízbe mártott knlap és eser
nyővel védekeztünk ollene, de mindniába . . .
Elbágyadtunk, elkábultunk, mint a sivatagok uta
zója. Ittuk mi a vizet most már szives örömmel, 
de csak nem múlt el égő szomjúságunk. Hejhl 
mit nem adtunk volna egy pohár jó Múhr-féle 
borért.

— Bolondok voltunk Miska, futó bolondok.



nek, az apák tombolnak, a nép gyűléseket 
rendez és agyonütéssel fenyegeti a gono
szokat, izgat a nagyurak ellen, mint a kik 
szerinte elkövetői e gyalázatosságoknak. 
Pedig fájdalom.' kőmives, szabólegények 
között stb sem sokkal kisebb a szennyes 
lelküek perczentje mint a nagyurak közöd. 
A n'p vénei és bölcsei tanácsokat o-zlo- 
gatnak a kifakadt sebek begyógyilására- 
Olvastam azokat és nem elégítettek ki en
gem' Dr. Porosz is, úgymint Tóth B.la 
inkább a felületen járnak Tóth Béla mé
lyebb ugyan Porosznál, de ő sem elég 
mély. Az ő ajánlatuk csak flastrom a seb
re. I.ehet, hogy egy két sebet ez beheg- 
geszthet, de mit ér az, ha a vér romlott, 
újabb fekélyek támadnak. Azért kell meg
tisztítani, mjg frissíteni, ez a radikális kúra.

A vérlisztitásnak két főkelléke van : 
az üde levegő és az észszerű táplálkozás. 
Ugyde az a szellemi táplál, k, melyet a 
mai modern ember magához vevz, egész
ségtelen és szennyes maga az edény is, a 
melyet ajkaihoz emel: megvesztegetett, 
elvtelen lapok, Zóla-féte regényik, frivól 
színdarab ik, nuditásokal muta'ó kép k, 
Istent tagadó bölcseleti vagy tudományos 
munkákból táplálkozik a jelenlegi társada
lom És az a liberális légkör, a melyben 
mozgunk, elfojtja az idejlizm'ist, az élet 
nemesebb felfogását, az emberben az 
egész jellem ki ilakulását, az erkölcsi és | 
kötelesség érzetet, s csak az anyagelvisé- : 
get, az érzékiséget, az önzést és élvezet
vágyat növeli. Mulasd meg, mivel táplál- i 
kozol és milyen légkörben vagy és én I 
megmondom, mennyit érsz — igy szól 
egy kiváló bölcs orvos. Nos világos, hogy 
a mai világfelfogás és táplálkozási rend
szer mellett nem sokat ér az emberben a 
szellemi rész. Nem csoda tehát, hogyha a 
legnagyobb brutalitásokra ragadtatja magát 
az emberben az állat.

Szegény szülők, szemelek fényét, szi
vetek legdrágább kincsét, ha nem neveli
tek kereszté ly szellemben, Islenfélelemben, 
ha nem f jleszlitek benne a becsület és 
l ölelességérzetet, akkor a mai társadalom 
előbb vagy utóbb megmételyezi őket Min
denesetre előbb mint utóbb akkor, ha ti 
magatok vezeliket a frivól darabokat elő- 
adó színházakba, nem ügyeltek olvasmá-
Ülhetnénk ma is a hűvösön deczizhetnónk, szóra
kozhatnánk ; nem éreznök a rekkenő hőség poko
li kinjait. . .

— Biz az Gyurka I A szamár is akkor indul 
tánczolni a jégre, mikor a legjobban megy a sora.

Ekközben a vásárosok csapatosan szállin
góztak szerte, ki erre ki amarra, hordtlk a por 
tékát, ki szekéren, ki gyalog s hajlottak a mala- 
ezokat, birkákat, ki mivel üzérkedett. Egy jókora 
disznó csorda épen mifelénk tartott. Hát látom 
ám köztük a mi emberünket is.

— Gyurka ezek felénk tartanak
— Talán itatásra
— Utitársaink lesznek azok Gyurka
— Csak nem. De jól felvitte az Isten a 

dolgunkat haj 1
Jól sejtettem. Mikor hozzánk ért a di'zes 

társaság rögtön a berakodáshoz láttak. De ajárn 
bor jószágok sehogysem akarták veszendő életü
ket a megbízhatatlan dereglyére bízni, úgy hogy 
füleiknél, lábaiknál fogva kellett őket javarészt a 
dereglyére csalogatni. Volt is olyan hangverseny 
a csökönyös jószágok között, vittek véghez olyan 
sivalkodást, hogy bcc.ületet vallott volna vele sok 
középszerű tenorista.

Mi jobb szórakozás hiányáhan e hangokat 
osztályoztuk. — Ez basszi-ts.ez tenorista, emez 
baritonista. Ennok a hangja még gyenge, emezé 
még javulhat, ez iskolázott hang, az született te
hetség stb.

összeszámláltuk: 42 disznó, és 26 ember 
foglalt helyet a dereglyén; úgy. hogy a rozoga 
jármű szinte színig járta a vizet. Isten kisértís 
volt, ha valaki rátekintett is.

Tanakodtunk hát, hogy milevők lepyünk, 
hogy felszálljunk-e az eleven rakomány közé.

— Do lánczos adtai — fakad ki G/urka a 
társdirektor, — ha ez a leh lö-', solt jo nódu gaz
da nem félti az életét, mitől rettegjen a magunk- 
féle szegény ördög, a ki mit sem hagy hátra, 
csupán tömérdok adósságot.

A dereglye lassan mozdult, mint á nehéz 
fáradt szárnyú felleg s mindig beljebb-boljebb 
úszott a sik Duna sodrába, mely magával ragadta azt.

___________ASZÓD és VIDÉKÉ_________________ 

nyaira, olt hagyjátok őket a cselédek tár
saságában, és főleg, ha ti magatok mutat
tok neki rossz példát.

Felhivás olvasóinkhoz Kedden f. hó
12-én d. u. 1 órakor kigyuladt a Bagh 
község határában levő csinloványi m. kir 
állami utkaparó ház. A házban kél család 
a két utkaparó családja lakik. Egy lélek 
sem volt hon, mikor a tűz keletkezett, 
mindnyájan munkában volak s igy, mikor
ra az aszódi tűzoltóság a helyszínén meg
jelent, füstölgő romokat talált, a romboló 
elem mindent megsemisitett. Izrael György 
nyolcz kis gyermek atyja és Rozsnyoki 
Mihály úlkaparók összes bútora, ruha ne
műi, télire beszerzőt élelmiszerei porrá 

' égtek és nem maradt egyebük azon vise- 
[ leles ruhánál, amely testüket fedi. A leg- 
' nagyobb nyomorban most a jószivü em- 
' berisé hez emeli fel e dőleg kezét ez a két 
I szerencsétlen család és mi sietünk szere

tett olvasóinkkal közölni az ő kérésüket. 
Adakozzunk a nyomorban sinylődőknek. 
Kiki annyit, amennyit tud, amennyit ké
pes azon fölöslegből, amivel őt a kedvező 
sors megáldotta. Adományok Bath község 
elöljáróságához kü'dendők a czél megneve
zése mellett és tirlapilag lesznek nyugtázva. 
A szerkesztőség. _________

Ünnepé'y a menő kocsi javára. A 
gödöllői tűzoltó testület, a Gödöllőn léte
sítendő mentő kocsi javára, több jeles 
művész közreműködésével szép ünnepélyt 
rendezett f. hő 10-én vasárnap az Erzsé
bet parkban, mely t hangverseny és táncz 
mulatság követett a Károli féle vendéglő
ben. Az ünnepségről következőképen szá
molunk be:

(Kerti ü n n e p é 1 y.) Az ünnepély 
d. u. 4. érakor vette kezdetét, a tűzoltó és mentő 
gyakorlattal. Kitünően dolgozlak tűzoltóink, kfilö 
nősen az iskola szerelésnél tűntek ki, melyet 
Riegler István segéd tiszt vezetett. Ezt követte a 
mentő gyakorlat, melynek kifogásla'an, szabályos 
és gyors menelo meglepő volt. Méltó elismerés 
illeti ezért, ifj. dr. Bőké Ödönt, mint mentő or
vos és dr. Neumann Károly urakat, mint ez ok
tatás vezetőit, továbbá Cserhalmi Ödön. Weisz 
Sámuel, Barsi Ferenez és Klamet Károly assis- 
tenseket. Az ünnepély III. számát a budai munkás 
és a gödöllői dalárda éneke képezte. Mindakettő 
elvitte a babért. Ezután következett a tombola 
sok. sok tréfás epizóddal Hét óra volt midőn az

Ekközben annyira kívántuk ezt a zavaros 
meleg vizet, hogy szinte telhetetlenség, mily jól- 
1 sö érzé-sel idéztük vissza emlékünkbe azt a 
közönséges—fájdalom I—sokat ócsárolt pesti 
vízvezetéki vizet!. . . Hogy felűdülnénk, ha szür- 
csöihetnénk belőle vagy másfél literre valót . . .

üsződ > . .
ügy értünk e nemes községbe, mint a gaz 

dag utas ember akit betyárok kifosztottak. Egy 
piezula nem sok, de nokünk m4g egy árva fillé
rünk sem volt. Fölkerestem hát a jegyzőt.

Uram! — igy adtam elő panaszomat — 
Mi nem töltünk it heteket hónapokat, csak egyet
len egy előadást tartunk és csak annyi jövődel- 
mot kívánunk, hogy jegyet válthassunk azon Bu
dapestig.

A jegyző jóravaló, derék magyar ember 
meghallgatta panaszos szómat és megígérte, hogy 
minden lehetőt elkövet érdekünkbe, de a melielt 
személyesen is járjam végig azt a kilencz tiz 
úri házal, a kire számíthat az ember. Megteltem, 
hiszen mit nem cselekedtem volna, csak hogy 
haza ju'hassak!

Társaim e közben a szinp d felállításával 
foglalatoskodtak elrendelték az üllöholyeket s tü
relmetlenül várták az estét.

E naptól füg most már a jövő. Ha keresünk 
va'amit, megszabaditónk lesz ez a község; ha 
ciiilódunk a nyakig érő adósság végkép összecsap 
fejünk föleit, elviszik utolsó gúnyánkat is, mi pe
dig isten hírével nyakunkba vehetjük a széles or
szágutat, gyalogolhatunk faluról, ^fa'ura, vándor 
legények módjára, mig jó és balszerencse közt 
huza nem érünk.

Az előadást 8 órára tűztük ki. Fél nyolez 
kor az eső cseperognl kezdett, a miből néhány 
perczjalatt oly rémítő égiháboru keletkezett, mint
ha dézsából öntötték volna a vize'.

Ki fog uram Istonem daczolni az éggol, az 
égi háborúval? Ki szánjr magát oly nagy áldo
zatra, hogy Lennünket ily förtelmes ’döben felke
ressen? Az udvaron álló színpadunkról hirlelon 
leaggatluk néhány díszletünket s komor sötét 
arczal ültünk az asztal mellé várva az éhhalál
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utolso nyeremény tárgyat is elvitték s megszólalt 
a czigány zene, és következett a táncz.

(Hangverseny). Fél ltilenczkor már 
élénk világosság áradt szét a nagy ver.dég'ö abla
kaiból. Egymásután étkezlek az elegánsnál ele
gánsabb dámák és a fekete smokingos férfiak. 
Béla czigány ép csak hogy bele kezd a Hunyady 
indulóba, melynek végeztével megszólal a csengő,

Rákoczy Rodostóban ez. melcdráma képezte 
a műsor első számát, melyben Klasssohn Gyula 
ur szép szavalatát és Robitsek Gyula ur zongora 
játékát a közönség nagy tetszéssel fogadta. Ezután 
Bodo Alajos ur adott elő kitűnő tehnil ával cla- 
szikus darabok t. Majd Gyöngyi Izsó lépett a 
lámpák elé s viharos tetszése közepeit játszotta 
le a műsor harmadik számát ez ö ismert, de 
soha el nem évülő móka egyvelegét, melyen a 
szépszámú közönség kitünően mulatott. Ezután 
ismét magas műélvezetben volt része a közön
ségnek. Korányi Frida kisasszony az operaház 
bájos művésznője, kit a figyelmes rendezőség 
remek csokorral lepett meg — énekelt szebbnél 
szebb classikus darabokat, a Rienzi áriáját és a 
Ninont, majd Robicseknek egy gyönyörű magyar 
dalát, melyet az Tóth Kálmán egy remek köl
teményére irt. A siker óriási volt. Az a nagy 
intelligens és zeneileg is müveit közönség egy
szerre kedvenezévé avatta és ünnepelte ezt nz 
Isten kegyelméből való, igazi művész tehetséget 
I’erczektg tartott a taps és a tüntetés még akkor 
S'm okart véget érni, mikor a művésznő három, 
négy sőt öt ízben megjelent a lámpák előtt. 
Megemlítjük itt Bodó Alajos brilliáns zongora 
kíséretét, mely nélkül a művésznő kitűnő kolora- 
turája még minden egyéni kiválóságai mellett is 
alig érvényesülhetett volna oly teljes mértékben. 
Utána R .bítsek Gyula ur énekelte Bodo kísérőié 
mellott Bohm: Holdvilágát és Schumann: két grá
nátosát, hatalmas bassusával meglepte és elra
gadta a közönséget, — hogy azután előkészítse 
azt Korányi Frida a már dédelgetett kedvencz 
fogadására, kínok már megjelenésekor orkán 
szerűen tört ki a taps, mely a Katalin: „Czárnő 
romáuezá*-nak  előadása után ismét valóságos 
tüntetéssé vált. Majd ismét Gyöngyi Izsó lépett 
az emelvényre és szerzett derűs perczcket a 
hálás közönségnek és erzel a hangverseny véget 
ért. Ezután jött a szünora, melyet reggelig tartó 
kedé'yes tánczmulatság váltott fel. A tánczmulat 
ságon részt veitek: Asszonyok: Dr. Böke 
Ödönné, Bodo Antalné, Gaál Gyuláné, Dr. Hoh- 
man Lajosné, özv. Kolozs Lajosné, Özv. Kiss 
Kálmánná, Lukács Gyuláné, Morvay Istvánná, 
Pap Istvánná, Srobl Vilmosné, Özv. Schvarcz 
Lajosné, Vajda Jánosné, Zvornyik Andrásné.

Leányok: Gaál Annuska, Eilinger Ir- 
muska, Korányi Frida, Kolozs Dorika, Meitner 
Elza, Morvay Irmuska. Szabó Mariska. Szentkereszty 
Jolán, Vajda Annuska és még többen.

közel jeleit, vagy a még {rosszabbat a mi ben
nünket érhet.

Kivül azonban lassan-lassan tisztult az’ idő 
s úgy 9 óra tájban be szól hozzánkja segéd 
jegyző :

— No mi az? Nem tartanak előadási? 
Hol vannak a színészek?

Nincs az a jó katona a ki a vezényszóra 
jobban talpra ugrik, mint a hogy mi talpra 
álltunk.

— A társaság rögtön megérkezik. — Ké
szüljenek I

Halálra Ítélt lelkét nem érinti kellemesebben 
a kegyelem hire, mint bennünket érintett e né
hány reményt keltő szó.

A beszedett díszleteket hirtelen vissaa sg 
gattuk s a társaság számszerint tizenegyen! épen 
4 frt. 10 krajezár hasznot hajlott.

Hálásan játszottunk, csupa tűz, csupa lé
lek volt mindegyikünk. Hiába a színészien is 
c ak akkor élhet igazán a nemes ambiczió, lm 
tudja hogy mire szolgál.

Előadás után gondoltunk is a heza- 
menelelre 1 . . .

Bajtársok I — szólék én a lelkesülés köze 
pete. — Ma már van annyi pénzünk, hogy mi 
ha nem is hazáig, legalább gyönyörű utat tehe
tünk hazáfelé.

— Előbb eszünk s aztán tanácskozunk I — 
hangzott fel az általános jelszó. Engednem kellett 
a többségnek, e szót tolt követte.

Állítsd meg a modréből kicsapott folyót, 
mely bilincseit tépte széjjel, állítsd meg a farkas 
étvágyú ombort, ha kozébo ragadja a villát ka
nalat.

Hiába esőit szó ínségről nyomorúságról, 
pusztítottuk azt a mi elfogyasztható, A kontó kél 
forintnál többre rúgott, a szoba ára 1 forint 2Í 
krajezár. Midőn lefeküdtünk készpénzünk 76 kraj 
czárból állott. Ez ugyan Paksig is kevés, pedig 
altól uz ég menlson meg minden jó lelket, hogy 
oda kerüljön vissza, ha színész az illető.

Reggelre kelvo folytattuk a tanácskozást, do 
akármerre csavartuk, forgattuk a szót, csak arra
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A király »««l«tt» napja. Holnap, hétre.n f 

hó 18-án lösz 0 felsége 78. szüleié, napja 
nl()|y alkalomból Gödöllön s járásunk területén az 
össze*  templomokban ünnepélyes istentiszteletek 
tartatnak.

Jubileum. Gallé Antal várkapitány, a gödöl
lői társaság kedvelt tagja, kiváló polgártársunk 
ki a gödöllői önk, tűzoltó testülot felállításában 
é. szervezetében kifejtett alapvető -munkássága 
által, községünkben hervadhatlan érdemeket szer- 
, it, szombaton f. hó 9-én ünnepelte meg szűk 
<• dádi körben 80 éves szolgálati jubileumát. Az 
ü Itepélyen többen jelentek meg Gödöllő előkelő
serei közül, kik elhalmozták az ünnepelt házi 
g zdát szerencse kivánataikkal.

Püspöki körlevél Egyházmegyénk föpásztora 
o 1-én körlevelet intézett egyházmegyéjének plé- 
b uosaihoz, melyben Isten nagyobb dicsőségére, 
a hazafias és vallásos leánynevelés ápolására, a 
ha.snos művészetek előmozdítására, valamint a 
a gény, elhagyott árva leány gyér nekek elhelye
ző.ere és nevelésére létesített, illetve már 1902. 
ju:i. 1-ón Zsombolyán megnyitott J é s u 1 eum 
intézetet a legmelegebben ajánlja! » főtiszte
ié dö papság ügyeimébe. Továbbá értesíti az 
egyházmegye papságát, hogy V a 1 k ó községet 
moly eddig filiáleja volt Szt. Lászlónak, szét vá- 
la.z.lotta és Valkón önálló plébániát alapított, 
melynek betöltésére ezut'al már pályázatot is hir
det. A fenti körlevél kellemesen érint bennünket, 
hogy püspökünk bölcs és mindenre kiterjedő 
figyelmét nem kerülte ki a valkói kathjlikusok 
áron régi óhaja, hogy t. i. önnálló plébániát kap
janak, melynek papja állandóén a valkói hit élet 
kertjében munkálkodjék. A valkói nép örömét 
é. boldogságát nőm Írjuk le, e püspöki enunciá- 
ci.i fölött. Küldöttségileg fogják azt ö eminenczi- 
ája elölt tolmácsolni.

Petőfi szoborbizottság. Lapunk hozta clősz- 
ször nyilvánosságra több lelkes polgártársunk 
azon óhaját, hogy Gödöllőn, hol Petőfi Sándor 
hosszabb ideig lakott és oly boldog órákat töl
tött, mint azt költeményeiben leírja, szobor állít
tassák a nagy költőnek. És felhívásunk viszhang- 
ra talált a nagy közönség közt. Ez ügyben ha
marosan megindult önként, minden külső befolyás 
nélkül az akczio társadalmi téren. Egy ideiglenes 
előkészítő bizottság alakult, mely kezébe vette 
as ügyet és most az 'állandó szobor bizottság 
f. Iio 17-én vasárnap d. u. 6 Órakor Gödöllőn, 
az. Erzsébet-szállo nagytermében fogja tartani 
alakuló közgyűlését, melyre az érdeklődök ez 
utón is moghivatnak. E meghíváshoz mi is csa
toljuk azon kérelmünket olvasóinkhoz, hogy je
lenjünk meg azon az egész gödöllői járásból 
minél számosabban.

■épfölke'ésl üzemit járásunk torületén a 
kőzetkezö napokon fog megtartatni: Ászodon 
..ktober 9-én Aszód, Hévizgyörk, Kartól, Iklad, 

vallott minden, hogy költség nélkül egy topodlat 
se viszik tovább az embert. Tovább indulni, távo- 
i dni a fővárostól semmi áron nem akartunk; 
mert minél messzebb jutunk, annál nehezebb 
feladat súlya fog ránk szakadni visszafordulásunk 
alkalmával végre Bajor Gyurkában támadt a leg- 

■ rtrevalóbb eszme.
Fiuk I Menjünk a hajó állomás főnökéhez, 

: Íjuk fel magunkat utánvétellel feleségeink ezi- 
éré, majd csak kiváltanak bennünket, ha otthon 

> izünk.
Az állomás főnök jót nevetett ötletünkön, 

dj nem talalta szabályszerűnek

- Ha az urak ökrök, birkák, vagy egyébb 
' bas jószágok volnának (fölöslegesnek lartá mon- 
iani hogy szamarak!) akkor lehetséges volna e 
• olog keresztül vitele, igy azonban nőm. Egy 
/'iáját azonban mégis ajánlanám, ha az urak el
őadják azt.

— Beleegyezünk mi bármilyen dologba, 
iák még egy Ízben megpillanthassuk a Népszin- 

áz bejáróját.
— Hát szedjék össze az urak minden érté- 

esithotö miegymásokat, a mivel bírnak, vessea 
o a kaöátot, mellényt lábbelit, -- a hajó ug! i 
ijjel érkezik Budapestre s önök bátran 
sonhattnak, ha pőrére vetkőznek is. E do g 
-sszecsomagoljuk, feladjuk utánvétellel s én 
eá önöknek annyit, a mennyi hazáig ologendo 

>asz. Önök ped'g otthon visszaváltják.

így kerültünk mi vissza pőrére vetközöd''° 
A rövid ideig tartó nyaralásból .. . I''od"kb6'1 
‘ámultak bennünket, a hogy kiszáltunk a ha>* b61’ 
■tközben három rendőr is belénlí ^íi^ovaL 
eltisérjen a kapitányságra. Azt hitték félk gy 

nüek vagyunk.

ASZÚD ÉS VIDÉKE______

v°”^111Donlony- Gadöl ön: október?! 3-ün Gödöllő 
valkó, Mogyoród, lé-én Dóny, VAcz Szt-Lász’ó, 
aistarcsa, Kerepes, Szada, Isaszog. [Rák o s- 
Keresztáron október 16 ón R. Kérész- 
tor, Lzinkota, Csömör, Nagytarcsa, 18-án l’éczel, 
Rákoscsaba népfölkelői részére.

Lögyakorlat. A budapesti 1. honvéd gyalog
ezred haro n zászlóalja 1. hó 21én Péczolen a 
llai temető és a llársas hegy közölt harezszerü- 
io gyakorlatot fog tartani. Löirány : az isaszegi 
10 A ■ minélfogva e napon reggel 5 órától déli 

orá’g ez a terület el lesz zárva, A főszolgabi- 
róság ez utón is figyelmezteti a lakosságot, hogy 
oz idő alatt e területen ne tartózkodjék.

Személyi hírek Szabó Balázs ev. ref 
hó 9-én érkezett haza Jászbe

rényből, hol a négy hétig tartott gazdasági tan 
folyam halgatója volt. A szakvizsgát sikerrel állotta 
ki és mint ilyen a Gödöllön létesítendő földmives 
iskola vezetőjévé jelöltetett. E— C s a t á r y 
Gusztáv borsos berinkei administrátor Baghra r. 
kath. segédlelkésszé neveztetett ki. — Guba 
Imre baghi s. jegyző, ki ez állásában általános 
megelégedésre két éven át működött, családi okok 
miatt lemondott, mit a képviselő testület el is fo
gadott. Állása egvelőre nem lesz betöltve.

A „Wiener Módew most megjelent aug. 15-iki 
száma ismét oly tartalmai, hogy örömmel lapoz
zuk át. Tartalmaz minden czélra szolgáló toilet- 
teket, u. m: házi nyaraló, fürdő és kimenő ruha 
minták, különösen kiemelendő kalap minták, mely
ek izlósosok, egyszerűek és elegáns formáuak s 
ami leginkább érdekli a hölgye' el a kézimunka 
minták — minél fogva, e füzeiket a hölgyeknek 
a legmelegebben ajánlhatjuk. Előfizetési dij negyed- 
évenkint 8 korona, megrendelhető bármely könyv
kereskedésben, posta hivataloknál, úgy egyenesen 
a lap k adóhivatalában. (Bécs V1I2 Gumpferdorfer 
Sirass 87.)

Házi múl tság. Szép kis házi mu’atságot 
rendeztek f. hó 10-én a gödöllői hímző iskola 
növendékei, a Petőfi szobor alapja javára. Az is
kola helyiség cJnosan, színes lampiónokkal feldi- 
szite't tágas udvarát, már 8 óra tájban fmegtöl
tötték a szép kis tánezosnök és a mulatság er
kölcsi és anyagi sikt re már ekkor látható volt, 
bár még azután is sokan jöttek. |Jolen volt itt 
Gödöllő ifjúsága csaknem teljes számban, czigány 
pedig húzta tűzessen a talp alá Jvalót s vígan 
folyt a mulatság reggelig. Méltó elismerés illeti 
meg Szo'-léner Mariska kisasszonyt, az intézet ve
zetőjét, ki oly odaadással fáradozott azon, hogy 
e mulatságot!, apró növendékei és vendégei örö
mére a legelőkelőbb és legsikerültebb mu'atságok 
nívójára emelje. A négyes-eket 80 pár túnczolta. 
Tiszta jövedelemi a (.Petőfi szobor alap javára 
12 korona.

Jdenvottak: Aczél Etelka, Csery Rózsiba, 
Deut-ch Janka, Deutsch Rezsit ke, Gold Irmuska, 
Hejk Etelka, Giziké, Erzsiké és Margitka, Janiól 
Szidike, Klump Annuska, Károlyi Bözsike, Kh.n 
Giziké, Németh Czirczika, Spitzer Blanka, Lenko, 
és Etelka, Sztélék Rózsika, Szalay Ilonka, Schön- 
tal Rózsika, Stern Katóka, Virágh Mariska, Wink- 
le Mariska, Emmu-ka és Margitka.

Nagy Idők tanúja. A szabadságharcznak egy 
éredinos bajnoka halt meg a minap Baghon: Lá
zár Lajos negyvennyolc-as honvéd tüzér főhad
nagy, a ki jó barátja volt Petőfi Sándornak. Az 
elhunyt, a ki nyolezvanhárom évet élt. régi tős
gyökeres székely családból származott. Tanár volt 
Marosvásárholyen s a szabadságharcz kitörése al
kalmával atyjával és két testvérével együtt állt 
be az erdélyi honvédségbe. Mint tüzér gyorsan 
emelkedett, Bem tábornok kedvelt parancsőriiszije 
lelt. A táborban megismerkedett, Petőfi Sándor
ral, a ki a fiatal tanárt barátságával tisztelte 
meg. Lázár tanította lovagolni a költőt, a ki az 
erdélyi mágnásoktól pompás lovakat kapott aján
dékba. Mázár a világosi fegyverletétel után Tö
rökországba menekült, a hol nyelv anitásral ke 
reste kenyerét. A kiegyezés után a fővárosba 1e-

Alistul Ede
+4-4+ temetkezési vállalata GÖDÖLLÖN, Váczi-utcza 460. szám. 4+4+ 

Mindcnnemü koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fénye: élt dófaból, 
kisebb-nagyobb méretben Szemföddek, vlrígck, szalagok, slrkoazoruk, v aszgyertyák. 
qXbehuzások ravatal-felállilás. a személyzet díszes egyenrul aban, a gyászkocsi 
meneti fáklyával, — nyitott halottaskocn vagy díszesebb üvegkocsi, akar vidékre 
mellett wimavai, {tílszereléssei ,]fOgadtatik.

Mr- GyáizjelentiMk I éra alatt elkészíttetnek. -*■
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lepedelt lo. Később tani.ó leli Domonyvölgyön, 
mert meggyöngüli ogészége mialt kénytelen volt 
fa ura menni, Tizenhét évig tanított, azután nyu- 
g ttomba vonult s utóbb tíz évig Baghon élde
gélt szerény nyugdijából.

Betörés Aszódon. E. hó 12-én hajnalba be*  
törtek Aszódon FaiHrmann József es Lövi Manó 
kávé kiviteli üzlote irodájába s o.man az Íróasz
tal fiókjából 800 korona készpénzt elloptak. A 
tett elkövetésével Bírók József kocsis és Kis 
János aszódi lukosok gysnusittatnak. — A nyo
mozás folyik,

Bezárt ovoda. Az aszódi kisdedovoda f. hó 
9-ón bezáratott kanyaró járvány miatt. A főszol
gabíró intézkedését az ul.spán helybenhagyta.

3S6.I902. szám. Árlejtés.
Az aszódi magv. kir. javítóintézet részóro az 1903. 

óv folyamán szükséglendö mintegy 600 mm. feliér kenyér, 
7 mm. száraz zsemlye, 8 mm. t-ei számú búzaliszt, 20 
mm. 4-cs számú búzaliszt, 80 mm. 5-ös szsmu búzaliszt. 
10 mm. rizskása, 5 mm. árpakása, 8 mm. köleskása, 12 
mm. búzadara, 6 mm. tarhonya, 15 kgr. köménymag, 12 
kgr. vegyes fűszer, GO kgr. paprika, 30 kgr. fehér kocz- 
ka ezukor, 15 mm. konyhasó, 30 mm bab, 20 mm. borsó, 
20 lencse, 150 mm. burgonya, 40 mm. savanyított káposz
ta. 4 mm veres hagyma, 20 kgr. toghagymá 4 mm. zöld
ség, 50 kgr. tehén túró, 20 kgr. liptói túró, 60 kgr juh
sajt, 1200 drb. tyúktojás, 20 hcktőliter eczet, 4 m n. csíz- 
mafénymáz, 10 mm. mosószappan és 50 mm. kő Jaj szál
lításának vállalkozói biztosítása tárgyában, a nyilvános 

árlejtés folyó évi szeptember hó 15-én délelőtti 9 órakor 
fog az árlejtést hirdető kir javító intézet tanácstermében 
megtartatni.

Az ártlejtés ugyan szóbeli, de a most említett ha
táridőig Írásban is iehet tenni ajánlatot.

Az úgynevezett pót- és ut( ajánlatok nem fogadtat
nak el.

A ki szóbelileg óhajt áriejteni, köteles az árlejtés 
megkezdése előtt az árlejtési föltételeket, annak elisme
réséül, hogy azokat olvasta, megértette é< föltétlenül el
fogadja, sajátkezüleg aláírni és az árlejtést vezető kezé
hez az árlejtési föltételekben megállapított bánatpénzt 
készpénzben, vagy pedig ovadékképes értékpapírokban 
letenni.

Az Írásbeli ajánlatokat ivenként 1 koronás ■ok
mánybélyegei kell ellátni, lepecsételni Ó9 és a borítékon 

a következőleg czlmezni: , A magv. kir. javító intézet 
Igazgatóságának Ászodon. Ajánlat az aszódi magv. kir. 
javító intézet 1903 évi élelmi vagy házi izüksógleteinck 
szálitására, mellékelve ------------- korona bánatpénz."

Az árlejtési föltételekben jelzett bánatpénzt az 
írásbeli ajánlatokhoz is kell csatolni és azt is Hkijelenti, 
hogy az ajánlattevő az árlejtési feltételeket "olvasta 
megértette és föltétlenül elfogadja.

Az írásbeli ajánlatokban az ajánlati árakat nem 
csak számjegyeken, hanem betűkkel is korona értékben, 
tisztán ki kell Írni.

Az árlejtési föltételeket a f. évi szeptember hó 
15-ikénck d. e. 9 órájáig a vasár-, és ünnepnapokat kivé
ve mindennap d. e. 9 órától f2-ig és d. u. 3 órától 5-ig 
lehet az árlejtést hirdető kir. javito-íntézet. irattárai) in 
megtekinteni.

Magv. kir. javito-lntézot igazgatóság.
Ászodon, 1902 augusztus ho 12-én.

Krajtsik Soma
igazgató.

Nagy bútor eladás!
Rendkívül olcsó áraki
Jelinek B. A. és Fia

butor-áruházában

Budapest, VII., Kerepesi-ut 8. sz. 
földszinti helyiségek.
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Pályázat.
A „Magyar Hírlap*  méltó módon akarja 

megünnepelni Kossuth Lajosnak százados szülc- 
té-i évfordulóját, a mely a jövő hónap 19-én kö
vetkezik reánk, ügy érezzük, hogy a nomzoti új
ságírásnak mindenkinél több kötelessége van leg
hatalmasabb Úttörőjével, legtökéletesebb Mintájá
val szemben és pieiásunknak teljes főnjének 
állandóan kell lobognia emléke kőiül, minden 
alkalom és jelentöl évforduló nélkül is. Mégis, a 
jövő hónap, a mely öt a még ma Is meginórhe 
toliéul az időben megméri és megjelgi a napot, 
a moly elölt száz esztendővel Kossuth lelt: kfl. 
lünöson alkalmatos arra, hogy a nagyszerllep 
plasztikus alakot a magyar lélekben híven és ma
radandóan. a legegyszerűbb, do leghatározottabb 
körvonalakkal adjuk vissza. Sem romantikára, 
sem pártimrtdatra nincs szükség, az ellenséges 
indulatoktól, a gyfllöletteljes megitélletéstöl nem 
kell többé félteni, az iroda'om ma már képes 
lehot arra, hogy a nagyszerű fejet a történelembe 
határozottan és biztosan belő Írja.

Ebben bizakodva határozta el n Magyar 
Hírlap, hogy megiratja Kossuth Lajos rövidre fogolt 
jellemrajzát, azt a mi honno jelentős, mindenek 
fö ött kiváló, elévülhetetlen. Tehát alakjának hü, 
de monumentális belső rajzát akarjuk bírni, egy 
olyan irodalmi tanulmányt, mely kevés szóval, 
nem sok vonallal, bizlosan, igazságosan és szé
pen mindent elmond. Egy ilyen abszolút bce.-ü 
essayvel, a melyet az évforduló napján adunk 
közro, akarjuk mi méltódon megünnepelni a ma
gyar újságírásnak első hősét.

A dolgozatért pedig egyenesen n magyar 
olvasóhoz, lapunk elöíizetődtez fordulunk, mert 
tudván tudjuk, hogy o tárgyban maga az iroda
lom nem tudósabb náluk és móri az a hitünk, 
hogy az olvasók ismerődén nagy tömegében lonni 
kell ismeretlen friss erőknek, a kik e feladatra 
úgyszólván rászülettek, azonfelül módjuk van arra 
az'elmély. désre, a n elyet a felséges téma meg
követel. A legjobb munkák megjutalmazására 

ezer korona tlsxteletdtjat', 
füzünk ki, a melyot az irodalom és parlament 
hozzáértő tagjaiból alakuló bíráló bizottság okve- 
tetlenül kiad. Kérjük a rátét mett olvasó buzgósá- 
gát és lelkesedését és már a munka megkezdése 
előtt fogadják előfizetőink hálánkat és azt a re
ménységünket, hogy az ő körükből támad az, a 
ki Kossuth Lajos tökéletes irodalmi -nrczképét 
legelsőnek megalkotja!

A pályázat feltételei:
1. Kívánunk Kossuth Lajo-ról jellemrajzot, 

tehát nőm életrajzi adatoki ak összetűzését vagy 
egyoldalú költői rapsodiát. hanem olyun munkát, 
a mely őt élete legfeltűnőbb és legjellemzelesrbb 
fordulataiban ismerteti és méltatja. A jellemrajz 
föfoilélcle a hűség és az ogt szerűség.

2. A dolgozat terjedelme száz nyom
tatott sornál több ne legyen.

.3. Pályázhat a Magyar Hírlap min
den előfizetője,

4. A legjobb munka dija : Ötszáz korona. 
Az ezulán következő legjobb jutalma: három
száz korona. A harmadik bolyon kitüntetett 
dolgozat kétszáz koronával dijaztatik.

5. Ha ezeken kívül még érdemes munkákra 
talál a zsűri: azokat a szokótos tiszteletdijban 
részesítjük. Valamennyi jutalmazott munka a 
„Magyar Hírlap" tulajdona és .közlésüket szep
tember 19-én kezdjük mog

é>. Kérjük, hogy a pályázatokat tisztán ír
ják le és a szerző nevét és pontos lakezimét 
rejtő jeligés levél kíséretében kü'djék be a Ma
gyar Hírlaphoz legkésőbben a jövő, szeptember 
hónap tizedikéig. A bíráló bizottság — melynek 
névsorát rövidesen közreadjuk — szeptember 
hónap tizennyolezadikán dönt és döntését szep
tember hónap tizenkilenczedikén tudjuk hírül.

A Magyar Hírlap.
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Nem tetszőért 
a pénz 

visszandnlik.

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Schönwald Imre 
ékszergyáros, órás és látszerész. 

PÉCS.
Ne küldjük pénzünket külföldre!

Három évi 
Írásbeli 

jótállás.—
Hazai iparunkat előmozdító ozégemnél mind nnomü arany és ezüst (árnyak..órák éa minden e szak
mába vágó" czikkek sokkal oosóbban, jobban és megbízhatóbban szerezhetők be, mint a külföldön.

Valódi ezüst női remont. 
óra írt fi.— 

Ugyanez dupla födéllel 
frt 8.—

Valódi 14 kar. arany női 
rém- őrá frt, 14.—

Utrvanez dupla fedéllel 
frt 18.50

14 kar. aranv pecsétgyűrű 
frt 6.80

Uj aranyból 6 kar. 
frt 8 51

Double aranv frt 1 50 
Mértékűi elegendő egy

i ffi

Valódi ezüst pánczál óralánezok m. kir. 
fémjelzéeael

03 gr. súlyban frt
70 gr. súlyban írt
80 gr. sulyban frt 

100 gr. súlyban 
150 gr. súlyban

15 gramm rulylmn frt
20 gramm súlyban frt
30 gramm sulyban frt
40 gramm súlyban frt
50 gramm sulyban frt 

Valódi 14. kar. aranylánczok 40 fé •
divatos mintában.

gr. súlyban frt 24.— I 4O gr. sulyban
gr. Hjlyban frt 30.— 50 gr. sulyban
gr. sulybau frt 37.— | 00 gr. súlyban

Egy 25 grammos aranylánczlioz egy

frt 58.-
frt 69, -

> *..>  .. ............. .................. . ...................... -o.- gram
mos köves függelék véve összesen 40 gramm munni

34 frt 50 krajezárba kerül.

Nagy képes árjegyzék Ingyen éa bérmentve bárkinek 

küldetik-
Valódi ezüst rém. Őrá fi 

Dupla fedéllel frt 7.— §

Valódi ezüst ankre rém. fi
£2 ** ’* pn’pjrszaljfig” c' I „ | dupla födéllel frt 8.— .
S tavaim erősebb 9 frt. Ugyanez arany szög. 12 írt. —Tűin ezüstmikre romon, dupla tódultét 12 Irt. Valódi Jg 

■ 14 kar. nranv ankre-rem »ntoir őrá 24 frt. — Dupla fedéllel 85 frt. nr»»»»*«»*  «*»*****»»»«»

Aczél ekék I, 2, 3 és 4 barázdásuak 

Rét, moha, tagozott ás dlagonal B O T O n á k 

Gylirüs és sima aczéllemez, földi hengerek, 

Agricola vetőgépek, 

A r a t ;ó - g é p e k, 
fűnek.Jterének.

Szénagyíljtök ét arató gereblyék/.Szénafordltók, 
Szabad, aszaló készüléks''ümölc’6,fö“lék,’ek 

Bor és gyüoiölcs’sajtók, 
Gyümölcs és szőlő zuzók, 

ét bogyómorzsolók 
Önműködő szabadalmazott szőlő fecskendő 

„SYPHONIA1* 
Toráncs és vérletű 'pusztítására, 

szállítható takarék tűzhelyek,

CSÉPLŐGÉPEK
szabad jijKenégyörfivel ellátott görgős csavágyakkal 

kézi-, járgány
ét • 

gőzhajtásra,

tJárgányok
I—0 vonóállat befogásáras =====

Legújabb gabona-tisztító rosták, 
TRiEUREK és KUKORICZA MORZSOLOK.

Szecska vágók, darálók, répavágók, 

Széna és szalmaprések nyugvók ős szállíthatók, 
valamint minden más fajta gazdásági gépeket

legújabb szerkezetben készitonek^és szállítanak

MAYFARTH PH. és TÁRSA
Alap. 1872.

gazdasági gépgyárak, vasöntödék és vashámormövek

BÉCS. IP Taborstrasse 71. 850 munkás.

kiállításokon.Kitüntetve több mint 490 arany, ezüst és bronz éremmel, az összes nagyobb
Részletes árjegyzék és elismerő levél ingyen.— Képviselők óa vlszontelárusitók kerestetnek.

*o *<>•  *<>*  «<o*  a *•<>••  *•<>•■  -»<>» -«x>»
Vlszontelárusitók kedvező feltételek mellett kerestetnek I

„EMKE“ padlófcnymáz!Hasal ipari
Nőm kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes féle

»»

Magyar gyártmány I

padlófónymáxt
s igy elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar -gyártmányt Kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék

>,EMKE"javára szolgál. A Berkes-féle „EMKE" padló lakk; a szobapadlók fényezésétre kiválóan alkalmas, mert ( 
rögtön szárad s igy a fényezelt szoba már 1 óra múlva használatba veholö. 
szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobában tűrni 
mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb, 
víztől nem lesz foltos, zz.int a többi lakk, 
fényót a többi hasonló gyártmányok között leglovább tartja, tehát legtartósabb, 
üveg keménységűvé válik s igy logkevésbbé kopik.
szeszszel hígítható, 
kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 kg.-oi Üveg bérmentve bárhova, 2 korona.
Gyártás és főelárusitó hely : Berkei Bertalan Nagyvárad. — Eladási holyek : Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd, Turnay 

Pál vaskereskedöüjpost, Berger Vilmos Jász-Berény. Boros B., Péter Mór Szolnok.

A Berkes féle
A
A
A
A
A
A
A
A

Berkesféle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes féle 
Borkes-félo 
Berkes-féle

„EMKE" 
„EMKE" 
.EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE*  
„EMKE" 
„EMKE*  
„EMKE*  
„EMKE"

szobapadló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló 
szobapadló fénymáz: 
szobapadló fénymáz: 
szobapadló fénymáz : 
szobapadló fénymáz :

fénymáz : 
fénymás: 
fénymáz: 
fénymáz : 
fénjmáz':
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