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A községi autonómia.
Ez az a bizonyos fából készült vas

karika. melyet min iiintalaii Imdunk emle

getni, valahányszor a közigazgalás reform
járól, államosításáról van szó,

Valinak pártok, melyek az államosí
tást föltétlenül elítélik, mert az önkor 
mányzatban valami titokzatos erőt vélnek 
felismerni, alkalmasat arra, hogy ellemil- 
lásán a központi hatalom neláni absolutis- 
tikus törekvései hajótörést szent elljenek.

Ez az erő azonban ma mar ép ugy 
hiányzik a községi, mint a törvényhatósági 
autonómiából. Ma már a községi autonó
mia is alig egyéb kétes i'rlékíi fieiiómil. Az 
a sokféle felügyelő és ellenőrző Imlóság, 
mely a község életére befolyást gyakorol 
önkormányzatát leső va.■ iy i tóttá erőtlen 
Csontvázzá, moly legfeljebb csali engeilel- 
meskeilni tini.

A kormánynak és törvényhatóságnak 
bi/to itott rendes és remlkivtlli beavatko
zási jogkör belei.-tének irányát sziláé pa- 
ranesolólag megszabta, melytől eltérnie 
rém -zuluul. ,nerl különben a l'i lhivotl !><•- 
av.ukozá.si jog teljes uralmának teszi tó 
magát.

I'y körülmények között a köziga/gi 
tás államosítása alig lesz egy di mint a 
tényleges állapotnak .iogi'á tétele.

Hogy ez az állapot helves-e, arra 
nézve nagy mii elágazók a vélemények. 
Sokan rumiak, a közigazgatási tisztviselők 
k íz itt is. kit. a mgíelj.'.seo.i mi.o.i..miamik 

a hívei, a kik kiváltják a szabályalkotás, | 
szervezés, pélizuta h áliyo - ás teles jogát, 
szintúgy a kényszerliatalnmi. Mások meg 
az államélet mai állapotával járótaiv lekin 
tik a közigazgatás erőteljes eZeiitr.ili-liezió | 
jál, mely a legkisebb speciális államiéi- i 
adat megvalósítását is a központi főható- ; 
ságiéi lenne függővé.

Tagadhatatlan, hogy mind a két fel- [ 
fogásnak meg van a maga jogosultsága. I 
meg vaun, k előnyei, hátrányai és valószínű 
hogy nagy küzdelmek szénit inni leszünk. 
lm az illetékes fórum előtt szőnyegre ke- i 
rül a közigazgatás reformja.

K L.

A házasság.
Kársaiul ohnétkednek

11ivolí.iI• dag. cs ahitólag int teíeiik. ellikkiull 1 
vándorok f**lo  a nv ajas palm.nsziget a h'Z .sság ' 
Az <l'i k.i/.d l.aei cs híres.i'iig.ii már megítél- 
lek b-nniink a tuda’ot, hogy e-kis ott tamiljuk 
meg eleiünk jutáim it, a boldogságot. :i czelt 
érezzük mar, hogv ez a mi hiv.-iiasuik • • ■ im •. 
az egyik lesz szomj i-> szívvel, vagy fen i> ei 
kék s/cmni' l tár ás vnl keresi » lelőjek pmj •!. I 
a másik rész mar iivg is lalalta, es hí n dolgok ' 
a m guk termesze: es lenije szerint fo'yinm«k. I 
nem volna egvébb h it a mir mint a lii/.;i’<a; ! 
megkötése. fis most jön a nagy de !)•; nem ■ 
házasodhatunk meg. Api » 4 -tilH fori los jóve 
fieí.i.ii ni\.okok, tinilók, segéd je_\/.ok. kap 
lmok, ir tokok. iparosok, kereskedők. vagy 
egvóbb keresetei iizö fia'-d emberek y.igvui'.. 
akik e^ymagunkban még esik el hidunk lenni 
fizetésünkéi. de cs d:n!felit i 11asia ez el a j <vw- | 
delemmel 'nlkll'-. 'i min merünk. E e uik, i 
hogy i szege;i\ ha/..is aggal ok.ili jár ml v-szünk I 
nyakunkra, nedvek -ulv i alatt mimlink ibb gör- '

'.yedezni fórunk s minden egyes uj családtag 
.ij küzködós", uj gondot fog hozni az apai örö
mök riasztó ellensúlyozása képen. Példákból, el- 

1 isz'ti p-ddak ml meriljnk a tanulságot. Az olyan 
I. . y< dei. mely nem egyebh mint a nélkülözések 
es lemondások folyton <s laiiezolaia, nem nyújt
hat a azt a boldogságot, melyen k<( egymást 
szét itt) szív epml. S/.ep a romantika, ed<*s  a 
sz«.-r< lem. de a pozi'iv vál ság mégis a legna
gyobb ur.

I'.al d. 25 2K év közötti fiatal emberek 
yagyunk, Forr bennünk az ifjú életerő, most 
y agy mik a legalk almos ibbuk az érzések befoga
dásira. a sz*  relém energiájára. A természet tör- 
\ enyei s/.urin' ez a leghelyesebb ideje a házas
ság megkötése iek De mi mégseiii házasodunk, 
ki vagyunk li'lva a paradicsomból. Nem latjuk 
biztosítottnak ekzisb nézi inkal es egy jobb jövő 
reményében küllőnk, törekszünk, dolgozunk, hogy 
cl adjuk érni azt a minimum a melyből csa
ladot lehel tűt irtani. S mi ilah dolgozunk, el 
szállnak fölo.'üik nz evek, öregszünk testben 
és leiekben. S őszintén szólván hozzájárul ehhez 
az a körülmény is, hogy gv •rsmi, vili nősen élünk, 
mint él egyáltalán a m ii ifjúság. S mire ve^re 
el tudjuk érni, azt az évi jövedelmet es azt a 
biztos poz ezi t. melyet a házasság bázisának 
tartunk, lelkünk megkopott, szivünk ehz.egenye- 
dót. fejünk mogkop iszodotl. Igy állunk az oltár 
ele. <> mic-mla egészén inas, külómb vőlegények 
lettünk volna mi 5 S Hl esztendő elolt, ami
kor e- ik l)‘MPoriul volt a fizetésünk. Igy törtmik 
aztán, hogy igen sokan közülünk, akik 3'1 Itl-ik 
életévük közt nősülnek, nem találjak meg a há
zasságban ' a boldogságot, melyet kores'ek. 
S épp n igy nem t laljak míg azok smi. akik 
fiatalon hír. de tisztán az anyagi erdek szem 
cl<»ti inrín'áv I lepnek az oltár elé. \ leány, 
akihez okot szivük vmiza. rendszerint szegény, s 
mint "h Ili- k. nem nekik való feleség, l'js'g- 
hirdcles, l.özb uj.ir.is es egyebb üzleti utón ke
resnek cs találnak olyan meny asszo .y t. aknok 
b rz 'Hiányából telik barom szobás lakásig,

Két férfi
Irta: Polgár .lúzsof.

O'lakiinn esett a IP. a melynek p b i ó la 
csapódva az ablak párkány ához, azon ne illeti 
elő'vadlak. Amolyan se billeg, se meleg rut 
deczemberi nap vo’t, a mikor a lm meg alig élet 
képes, de az ember mégis szívesen huzmlik a 
j" meleg szolid) i a siív hí szél ehd. Az irigy, 
sziirke felhők egészen b •fogtak az eget, és csak 
síelte lek az alkonya'ot. a mely pedig ily‘likőr, 
télul in. amúgy sem várat sokáig magára. Alig 
műt négy ..ra. s a kis szobiba m ír betolni ár
nyát az est, a in dyiiek homály it csak egv-cgy 
a kályhából elov illanó láng ellensúlyozta H‘*inil-  g.

Valami kom dy mmi iság lett úrrá a kis 
szóimban. Az öreg fali ■ ra kakukja sietve 
rikoltja el az ötöt, aztán mintlri a n <gy csönd 
tői maga is megij'olt volna, riadtan búvik vissza 
kicsinyke odlljaba. s újra olyan komoly, olyan 
szomorú lesz minden. Csak egy pajkos kis amu 
rett. mosolyog tovább a kandalló párkányai- I. 
kaezérul fenyegetőzve parányi ujjaval, mintha 
mondani akarná, annak a bánatos nrczu liatal 
leánynak, aki a fejét a kezére támasztva, köny- 
nyes szemekkel ül az asztal mellett:

— Ne sírj, kis Vera, nem szabad sírni! 
Nézd, étles anyád elaludt, — ne félj, jobban lesz 
nemsokára!

De Vera tudja, hogy nem lesz jobban, -- 
hogy holnap mar. vagy falán m *g  ma, vége lesz 
mindennek Addig faggatta az orvost., inig meg
mondta neki n kép égbeejt.ö valót, hogy édes 
anyját már es ik valami különös csoda mentheti 
meg. Es Vem nem Hvlo‘t. r."°i mert már hinni 
ilyen csodában.

OH laktak valahol a köm' közelében <‘gy 
kétszobás kicsinyke lakásban, de mióta nz öreg 
Sámsonné agvmik esett még ebből a két s/ob cs- 
kab d i< ki kellett n.ln ok az egyike1 h > :y v da- 
ho^y öliengo lh's<eii k. Erdőss Kálmán, egy 
jóképű vidéki dzsentri’liu volt a lakójuk, u ki 

most kés dili ügyvédi v. <gajara. s ;d,i igiz rész
vétét er/.ep irántuk szomorú sorsuk mi itl

|; zony. ennyire ju o tok ! Ki hitte volna 
ezt csak egy e>zb adó elölt is? I'g\ rövidke 
esztendő előtt, a mikor ni‘g ell a Veri édes 
apja, aki életében soha.-em lett r<<s-z.it. csak 
a halaiéval, a m rt itt h.igyt • őket, gyámoltala
nul árván

Szegény üreg ur! Ut csiku’yan a hoesüle- 
tes lelke, a könnyelműségig jó >zíve tetle lönkre. 

I Bízott az emberekben és ez lett a veszte. Néhány 
I <zivességbol aláirt valló l.'já ’t és a szeg “i\ em- 
i bér egy napon csak :<rri ehredt. hogy hazában 

megii’ik a dobul. Ezt i c<.i;)is| nem Hldla elvi 
I selni fis hz a pisztolylövés, a melylyd a lic/.i- 

taczi • szegy ne eliil kit rt. csak nv mór', csak 
k -is‘gh-o-e-t h igvolt. mag i utaa e-ii;v laiszik, 
az lesz a me^olo bellije Saiiisomitflink is. Az 
amúgy is gyönge, folyton lictege-kedo asszony 
azóta leijei.-ti kidőlt és most mar végéi járja.

Vera fölállt és meggyujtotta a lámpát, a 
mely ráveteiie bágyadt világát az ágyra, annak 
a sze nvedő asszonynak fajdalomtól elfurz.ult arczá
ra, a ki mozdulathmul. alig-alig pihegve feküdt 
ott és meg halványabbra festette. A lány önkény, 
tebmül "da tekinteti és egy nehéz, szívből fakadó 
sóhajtással könnyiletl lelke bánatán. Mar barma 
dik napja, hogy nem volt egy nyugodt pereze, 
wz az első ói 'cska, u melyben édes anyja látszó 
lag nyugodtan aludt.

Vera összébb húzta a vállára vetett kendőt, 
aztán odaült a kályha mellé és némán bámult 
annak kialvó füzébe.
Talán még soha sem érezte magát oly boldog*  

fnhiniiHk. olym árvának, mint ma ly-zehe jutott 
nz 'gesz hos<<u — neki oly hosszú! ev.mely 
édes apja halnia óla eltelt, minden bujav.il. min
den faji| 'Ima»:i| együtt. Es valami kétseglioesett 
harag, h így ne mondjam : gyűlölet, fog’a el a 

. világ, az emberek írtul, a kiknek hitvuiiysíga 
j nz o életűvel annyira földnl: i.
1 Eölalit és kitekintett az uiezár.i. A hó még 

mindig "<ett es a sőtét'ég is sűrűbb lett 
ez alatt. A sz“inközii kavuJiaz elo't mar k gyul 
tok a villamos I napák, m *gvil.i. ’ii\a azt a m-hány 
idnkot. a kik hosszú kóp oivükbe burkolva, végig 
sietlek az aszlalion (>lv kor o'ykor egy eg\ fiatal 
pár is elsuhant Vera előtt, a kikei nem riasztott 
vissza a rut idő és boldog ul egymáshoz simulva 
sietlek el

- Istenem mily boldogok inasok! gon
dolta Vera. Es eszébe juiol az o boldogsága is, 
az a 'iind r álom, a melytől oly Mz.ep valót re
meit ! Eölidézt ■ emlékűben nz első balt. a 
legboldogabb < stet e|.‘fehen. amikor először he- 
szeltek egyime s.d S: rrétliv doktor im g o. 
Mintha most is látná a kivii gioit lmunkét, 
mintha most is a fülébe csengne nz a im la ke
ringő. a melynek hangjain >1 kait karba fűzve, 
némán, egym <st nézve tovasikl ttok a sima pár 
kelten fis mintha eruzne az iljti leheletéi, mint 
ha hallaná remegő hangját, a mint a fülébe 
suttogta:

— Szerelem. Vem, őrülten szerelem !
A balt, az eljegyzést, buldog mátkamg mák 

verófeiiyét. mind, mind újra átéli egv pillán illa. 
Hiszen talán a valóságban sem tar'olt tovább 
az egész egy édes, boldog pillanatnál. Azután 

hirtelen beborult az eg es ama szörnyű nap 
óla Sirethy nmn jött többet hozzájuk. Ha néha 
néha találkoztak az ulc/.aii. egy egy futó tekin
tetet s legföljebb egy szaaó vagy ciaik i- mosoly 
volt mindeti, ft mii Veráitok juttatott. S ti sze
gény leánynak e/ fajt legjobban. Vera érezte, 
hogy ha csak egy szóval, egy sor Írással 
mentegette volna magát Sárrét hy. csalódása 
talán nem lett volna olyan mely, olyan fajó. 
Később mir az ittezán is kíkmibt" ok"!, pedig 
Vera ngy vágyódu l icg.dibb azut a futó mo 
súlyért, azután a faj ' pi 11 uas u m !

De nőm in Imrdla szive kérészi jé?. Még 
akkor sem sir, nőkor hdlot'a. ho .\ Sárreihv 
doktor lllegh 'Z. 'Sod >li s egy g ■. d .g l.ipótvái" i 
!> i.ikail.n.y i .k el i i ...véi, m-djért ö oly 
örömest adta volna csérébe a niagaót.

bujav.il
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én járil’ékail I. M ’g'lázuS idll lli i‘H <ZÍVÜk h'legei) 
mered, mikor :iz igent ;i pap e|ö't kimondjak. 

A tnlano-saghmi azt moll Idi -i állítani. hagy 
az érdek ház.'■«.*  aguk b ddoglai uiok Gyi-ran
bekövetkezik. hogy az összekerült házasfelek, 
meglétén bennük egym is köles i ni < beesillose és 
a \ermérseklet egyenlő e • jii d d h-ssége. ü--sze- 
szoknak es meg-zei-elík rgv n ist I >-• >•/. véletlen. 
Az érdekből házasodok legnagyobb része nem 
boldog, lieni megtdégedeil es inig csak a síi
be i(ii! ;;n<!ik fölöttük, idegem-k maradnak 
egymásra nézve X -/zíink csak egyszer figyelő 
fjemmel szét magunk körül, vessünk egy eb-seldi 
Juli alifást is mtró emk házi tűzhelyébe, lá’lii fog
juk sokhelyütt csak alig jpslog az a liiz, a lelkek 
finyurak. .a szivek eltamii ik. Ezek az emberek 
mind holdunk le!i elek volna; ha nen. a rideg 
szond ás tanácsára h..Ugatnak.

A no; soisi ebben a tekintetben meg 
rosszabb miit a férfiaké. A boldogtnl síi hizas- 
» lg ball lég ibbuyire a nőnek jut ki a nj 
lesz a bo loghilans.igból. mert a férfinak több 
alkalma vm szórakozást keresni a házi tű'.helyen 
kiviil, kárpótolni m igát azért, amit az oltár előtt 
rlvsziteit Ezer és ezer házaspár hordozza 
egész életen keresztül Hymen lövisk-'szorujni. a 
modern tus.ul.doni mégsem akarj i e ni'-d’n- 
lentő tényből lev mii a helyes kövelkezletest. A 
lányos szülök, u leányok s a házasulandó liat d 
emberek elolt egvaráiil ott leb-.-g a sov.-irogva 
keresett vara/sh italo n, a Maliimon. Csak mikor 
elérik, akkor látják, h »gy ha uis útra tévedték, 
hogy a pénz csak az. adja meg. amit vásárolni 
lehet. Így romlik' iu»'; a társadalom, igy ziillik 
el az emberiség

ll >l k *ressük e..nek a nagy bajnak az or
voslását? Habar itt anniiyi a tényező, hogy min
dazt el sem lehet s >rolni. Es azért orvosságot 
8em 'lilik ajáila'ii. Csík elkomorodva koastata 
lom, s vele.n egyii't minden gmdoikod' zl u ■ es 
ér o szív. Iiogv a modern életfelfogás megfosz
totta az emberiséget .a boldogságtól. II így it» :i 
farsang es nálunk alig köttetik hehe hóba egy 
egy ház issag Csak uj kor. uj «-|.‘ifelf iga*  tel 
itt s’giteui Az p<dig messze van m g és csak 
óriási rn/k -diatasok után fog bekövetkezni.

Addig is nr. — férfiak es nők. — akik 
rabjai vag\ifik a szegénységnek, az mi módiid; 
a sz* ‘p ruha t ik ás i rs .dalim követelmenvkn-k. 
cz/hmkat t.-vesztve es megelégedellenül injuk 
a modern (iolgolbal

.... E< k‘-|iz.-|rt>;l-eu fcliiiut egy niási; 
ifjúnak :t k-pc is a ki odaát a szomszéd- 
fzobaesk.ili.in kdiiyvm f-’»|.» hajolva vii i aszlolla 
át ejjeu. Mintha látna annak sz--i»-|par- l. ima 
d.i(l<d csillogó -zeiiK-u, a ural I dő ik • a. szinte 
hoc<an:‘.tert esdve r<*  iteki.it. s a ki mi it egy 
hűséges S'o'gn. ugv í r a kezére mostani nagv 
hajúban. Oh, • no ösztöne u mi cs.-il. es Vi ra 
érzi, Ui'ja. hogy K i inán sz-reti <»t fm labhan. 
igazibban, mint Sarrethy szere'te, amikor a 
fiilelie suttogta : S/.ei e etil Vera.O.iil éli < <orete il !

Oh. lm f- l'Mlni tudna : Ha ki lu.laa lepni 
Szivéből ami >k a másiknak a képe

Almod z •’.-dm.' anyja fuldokló köhögése 
riasztó t i ód. \ <ti o laro’i int hi'íi -s m''ir • 
niegií.uli őzike, sürgőit az ág\ körű*,  hogy 
f. gll-eli r.iji.1 Eeleiiielle :i b- eg |. P-i a sze- 
geii\k'-. feheiela-nségéb’-n csókj óval ImrihiU i 
nzt a Imlvaiix arczol, sovan.x kéz i. azokat a 
la/.'i.-in égő < mégis tényiele.i szemek'-t.

\ >\a.-ii, i des jo anyun' Xe h i *yj  el. 
Jle hagy j ill eg\ ( dúl. i’u van ! - -di igt i \ Is »gb.>.
<*.<  tteli

De az a Imial hozó köh ig -s esik m- i 
nk.irt szűnni, s a liahlokló asszony ell.iku i 
nj ikarol egv piro*  vercsep|) hullt ala az agy 
fehér parnajara

Vera kotsegheesciteii rohan a másik szobába
E doss ni, edes Erdoss ur, az is'eliért. 

Reális m. m -gll ll az. e I •< a iv.lili ’.
X tg.\ k--k -zem< I' <-s h-klóíi emelte rá. s a 

tia'al ember im-gdöbh nve hallgatta ezeket a 
kes-gbeeselt sz IV lka Mt legxeil, Iliit teli n o. 
hí mar az orvosi iu lom.iny sem tud segíteni? 
H s/. vlete; is öróim-st lemhlo/.ii i. ha avval 
viharit halna azt a szörnyű es.ipasi. a mely erre 
a szegen}. ♦•Ili i -yatoii leiem! sre vált, ha m g 
kimelheine \era' at <d a inéillet -lleil l'ajdiilomi il, 
:i ne-lytol az o szive m..r most is elszorult. De 
mikor nem lehel, de mikor n-ni tud segíteni! 
Ijedt zavar i'mn azt sem 'iidt ', mi' szóljon, mili -z 
fogjon De • l Csak egy pillanatig tartott, iiztaii 
hu leien logia kalajijat es orvoséit roham.

Csak úgy lelsoknb.it m Hdil szál olt vé^ig 
n körmön, i Kerepesi ut irányában, a hol to l
lával \ eraek orvosa lakott. De nem ke|| ut olv m 
messzire menni--. A szomszéd kávéház elölt egv 
csoport fi fal ember állottá utjai, a kik goimhd- 
kozv < alio.t ik a kavélláz aj ai i előtt és ni -g 
im>‘U is kacz g'ak azon a frivol élc/.en. a mely 
lyel a k is.ru kísns-z mv mulat' illa ok--t.

I’omp.sxiee a !’ • doktor? k.iczugott 
nz A. latsához lordulva.

Az aszódi daloskör hangversenye.
.l»zJd l!)0t ffb •> reggeli 10 órakor.

Aszód viro.stt ritkán látott mSg együtt 
olyan fénves vállogilott és előkelő közön
ségei, mini, ti milyen a daloskör liang- 

1 versenyt-'- osztálykülömbség nélkül egybe 
'gyűli ’és a pi iczléri nagyvemléglö első 
, emeleti lennél és mellékhelységéit sziliül- 
| tig megtöltötte. Az esős és csúnya idő, a 
' ny ikiőrö ut. mely Aszód minden utczáját 
| jidleoid, ión tartott.i vissz itegnip e<te 

iné.- a s’./,|)n -inét sem az eljöveteltől; ott 
ragyogott az is teljes díszben és számban 

I sőt még a közeli környék és Budapest is 
képviselve volt. Egy kii in levő fővárosi 
poéta azt híroszteli. hogy vidéken egy 
(honában sí'uhmi látott még annyi szép 
h<'»l,.»vr,f. mint ez alkalomul il Aszódon, 
Majdnem ott feledte a szivét! Tan ot is 
feledi, ha költeményei megírásához szük
sége nem volna rá ! Ott . atluk a kővet
kező előkel őségé kel ;

Gróf R i tay Gedeon (Ikl.id), B író 
Po Imaniczky Levente (Eenyöh.ira<z >. Be 
niczky Ödön. Báró Pmigrn-z Eerencz (Bu
dapest), B író Grti'ii i i Károly (B) ?st), Br. 
Pu czell Pere i?z (Bt)-st), Zsal i:i.i \r.nnnd 
(Gilgahéviz), Dara Miié (Bpvst). Kellom »sy 
Molczer Tibor műegyetemi tanar (Bpest), 
lovag Zarkovich Rezső kir mérnök (B,» *st).

A díszes közönség bír a hangver
seny csak 8 ó ik >r kI > I > t in ir jóv il 
karáid).in gyülekezni kezdett s élén a véd
nökökkel báró Pulmtniczky Jés gróf Ka
ti ii«‘kk il v irt i a h i ígver.seny kezd ‘tét. A 
nnVorr a dalos kor vegyes kara kezdte 

! meg R diczay Gyula magyar nép la!aival.
R:ad<) tapsvihar üdvözölte és jutáim izla a 
kifogástalanul előállott <1 linkért úgy a d 1- 

1 kart vala nini a:riú t ir.il.i itlaa, p.iratl.i- 
i mi' ügybuzgó sz akkép/ -tt kara igyál B illa 
| Lajos unt. Koznia Inni és Vladír Idi

t 
l

A doktor szóra K límán habozás nélkül 
odalépett a társasághoz és im-gszóli-tn őket:

A doktornak sz fiit >t: li italé ib *r  odafordu l. 
Ki az. mind vm szó? - K<-i l -zte.— E-i 

<lr, S.irérthy orvos vngv-'x. — tette aztán hoz./a
— I gy kérem, jöjjön hamar! Egv haldokl »• 

hoz viszem.
Az orvos ham li-osan elbúcsúzott Imráiailól 

s a Halai <-m icrli -z szegőd itt. K il lián sürgetés?- 
re szaporábbra fog ak a I p -st es néhány perez 
alatt odahaza voltak. Beleptek a stílét konyhai) i, 
amely a ké: s obit egvinusií)/ elválasztotta, s a 
melyek aj'aj-u Kálmán sieiteheti nyitva feledte, 
a Veráek sz diájából egy hang s.-m IIalalszot' s 
ez az ij'-szlö cs«iiid sdnle megdei'inesztelte a fia
iul ember szive'. Szó nélkül mtila’olt az ajtóra, 
o maga nem is mert Ind -pni.

M ír koson erkezt'-k. Mire az orvos a li teg- 
szob i’ei |é|n tt, mir vege volt min lennek. Satu- 
somi ■ '-I ilu II örökre . . .

Vera o i ' dl az agy ♦•lőtt kezeit t irdel 
ve n ni i k -is •_ sásh m. \ -ze ué'iiil rg\ etleli 
k íny s * f-ikndt. C'.ik egy-egy kebeléből lé|/uro 
zd,o.!i -ál lj >< árulta el m-lvs-ge, lajdalmit. 
A « j ‘t la iaj otlii halott edes anvja llidegüh) ke 
zerw s hil.in eszaesem vette. Iliikor az orvos be
lepett.

Sarrethy doktor odalép -tt az agyhoz, s ön
kéntelenül összerezzent. I gy rémiét neki hogy 
e t a mozdul i l m arcot, ezeket az eltorzult vo
násokat mai l.att.a valahol.*  néhíiiy puczig em
lékeiben kutatott \z’.m eg. kedvü'm vallat vont 
a miközben megvizsg dta a ham’tat. lopva oda 
tekintett az így tnlsó oldalán lérdehi leány szőke 
fejéi e. .Megismer-e. . 

Vera ' — szólalt meg halk n.
A I tiy fölvetette tekintetet, s mikor maga 

előtt latta azt a ferlit. a kiéri egy észtén I ) óla 
annyi liik s könnyet hullaion, s a kit mégis 
nn-g mindig oly kinondhntailanul szeretett. — 
mind az a <ok hallat és keserűség, amely szivé
ben összegyűlt, egyszere tort elő kebeléből é*  

! e> fuldokló zokog isba olvadt.
— Anvám, édes anyum! — zokogta. — 

Mért hagyi.il ol. tn oi higytal iil egyedül árván ! ?
— X '.rjoa Veri, - próbálta vigasztalni 

az orvos \ I fen jó, imt st III fi gja (diliig) ti.
X.v igodtan. minden folinduias nélkül h<- 

-Zeit, ahogy hasonló esetben másutt is meglettu. 
j miiuhi szív‘h.d egészen kiveszett volna annak a 
' hii-.anysagn .k az emlé<- , melyet a leánnyal 

s'.om‘>m eik’>vet“ft I)- V »rának mégis kimodiia 
■ laU nul jól vau-k czelí a vigasztaló szav ik. Élte

kisasszonyok Rubinstein magyar rapszó
diáját adták elő nagv tudással igazi virtu- 
ózitással és összhangzó gyakorlattal. Rém -k 
ttzép élővirág bokrétát kaptak mind a kel
ten meg mag uj iló lapsok között. Zsa 
(lányi Almiad a nagyhírű zaieszorző he
gedűn gyönyörködtette a közönséget, Bo- 
riot magyar ábrándját és Syriai dilválto- 
zatait adva elő teljes művészettel teljesen 
elhajolva a közönségéi e-r.igidó játékával. 
Zongorán Zerkovitz Rudolf, e nagykép 
zeltségü fiatal zo i‘<z.-M’zö kísérte. A férfi
kar hifáro'oti sikert aratott S<entirmiy 
Elemér „Mulat a betyár*  c/Jml dalával, 
Dara Máté fővárosi iró „Rajongás*  czimü 
költemény kátéiéból (kiadta Nágel Ottó 
Budapesten, ára 3 korona) olvasta fel 
Apostolok sorsa, Perez és örökkévalóság, 
Munkára, Ellő nyom »r és Tizenhat éves 
szép leányka czimü remekszép, irodalmi 
bee-ü verseit a hallgató közönség közt 
osztatlan Iritásl keltve s minden verse 
után tapsvihart aratva ITánna ismét Zsa- 
da.iyi Arai írni lépő t az emelvényre s nyi
rettyűjén eljátszotta saját szerzeményeiből 
Bihari érzelgőjét. halig itó és népdalvállo- 
latait Paganini modorában Zerkovicz Rezső 
zo-ig )rakisérotével. Az aratott nagysiker 
min I a k ‘t m i/észt ille i. Végül még a ve- 
gyesk.tr aratott lap< )'< ii egy olasz népdalá
val. Ez az estély min l -tikit m -ggyőzött róla 
hogy a (>0 tagból alakult daloskor nemcsak 
életképes, d.-hivatása iák már is teljesen 
megfejel, fel Hónkiti Aszód társadalmi életét 

s el áldásaival müvésziességre törekedve, 
közm Ívelő 1 *si  ez óit is szolgai. Nagy dic-é- 
rét illeti Korén Pált a daloskor vezetőjét 
és a hangverseny fáradhatlan rendezőjét, 
aki ü;yb:izg x.íg in ik k hz i ib dő a dalo kör 
meg .laknlás i éskivalá sikere. Az emléke
zetes h i’ig/ersenyt t i mz követte A mulat
ságai Aszód v.il i n mnyi s<ép leánya és 

' ledre mindazt a rosszat, a mit vele 8 u relliy tett 
s ezért a pár semmitm m I > szóért megbocsátott 
neij min lent, m’aleat .. S érőiéit volna od i- 
rohaimi hozz', a libuho' boru'iii s u;y suttogni 
neki lágyán sz'-relme.-'eii :

Ugy e, in. niarads'. velem, ugy-e. nem 
hagysz el több*  soha, s dia !

Idil l d' ii loi.'li és fölsz iriioita könnyeit. 0 11 
ment a szekrény néz. ki vett egy ötlörinlosi, az 
egész pénzt a melylyel m-’g rendelkezelt. s az 
orvosnak akarta adni.

— Kösz'imim l iktor ur, — szólt, köszönöm 
;• f irads igot,. — E« elnyomva bánatai, büszke 
tekintettel nyuj‘ Itta lel -je a pénzt. Xe lássa 
ne iii lja meg ez az ember soha,hogy mily 
k'-iségbeejlo sorsra juiutt.

Gyönyörű lean\ 'uh.s e pillanatban talán 
| szebb mint, val dia. \ ho«z is virnsztas ugya i 

bagymliá. halványabba lesiette hamvas orcáját, 
I «!•• csak annál szebb *11  rigyogiak n így. mily Ili 
1 zü sz -mei és hosszan kibo ülőit szőke h íja mint 
| egv pazar selyem palási o alult ala karcsú dere- 
I kara Az orvos gyiin vön el legeltette rajta a s/e- 
i mei: talán az. jutoU eszebe. hogy milyen ostob i 
( is volt ó. mikor ezt a remek leróni ésl eldobta, 

m igat-d . .. Mily gyönyör volna csókolni ezeket 
a picziny ajkakat, mily edes lehel ölelni ezt a 
hajladozó kívánatos lermelel . . .

Es mint'ri hirtelen valami eszebe jn/oi t vol
na. sajátságos liiz gyulád' ki szemében. Közelebb 
b-p'.'tt hozzá es megfogta a kezét.

Ilirigszik ram. Vera? - kérdezte.
Haragudni? miért? — felelte csöndesen a 

lány
— Lássa Vera, én tudom, hogy nagyot vét

keztem maga iránt, de hibámat most jóvá aka
rom tenni. ILaba akar evvel u pénzéi tévútra 
vezetni, én jól tudom, mi var magára. Szegény
ség, nyomor ! S én most gazdag, nagyon gazdag 
vgyok, s lm akarj.-i, m.igát is azzá leszem. — 
ön most teljesen elhig.volt és nem maradhat itt 
a h.dotl.il egvedül, jöjjön tehat . . .

Egy pih ni iiig habozott, vájjon kimondja-e 
azt, amire gondolt, de aztán hirtelen átkarolta a 
leány derekat, s miközben erősen magához szo
rította, lázasan suttogta :

— Nos. igán! .Jöjjön velem, legyen az 
i e"\é.n, az enyém egészen I

Vera szív n valami m -tszó fájdalom czi- 
kázott nt. Arezai elöntötte a plrossag, a szegyen- 
kez’-s pírja, s mintha kígyó csípte volna meg, 
ellökte magától azt a férfit, a ki anyja halottas 

i ágyúnál ily gyalazatot mert a szemébe vágni. 

iteki.it
lelsoknb.it
is.ru
hagyi.il
gyesk.tr
h.dotl.il
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szép menyecskéje ott tánczolt reggelig.
Névsoruk u kővetkező :
Aszó n y o k : Gróf Ráday Gedeonná. 

Bcnesuk Játmstié. Bhiskovieh Nátidurtié (Bpest), 
Borhy Béláné (Buszt Monostor). Dr. Borhv D i- 
nielité (Hatv.) Dőghui Antiliié. Gráner Pálné. Dr. 
Grünborger Adoilue. Özv, Harasxlhy Janootó, 
HaraszHiy Mihilyné. Hort'.og Oszkárnó (Kis 
Szállás). Horváth Istvánná, Ilosvai Pétornó ((’su 
ha. özv. Kovácsy Mdtalvné. Kossuth Sáiidorné 
(Erdőkürth), Krenko Józsefit**.  L‘*vo-<  M h ilyné 
(Máénál. Ludvigh Nándorné, iG'xlölló). özv May
ámé Prokopius Ilona, özv. Maznnecz Vincéim, 
Micsiimy Baltié Domony, Molnár Lajostió Bpest. 
Paraszkay Jáno«mé, Percnyi Rezsőim, özv Picid 
Sarolta. Sárkány Lászlódé, Srainkó Mihálvná. 
fitranb Vihiiostié. Szeglmő Kálmánná P. ’l’elek. 
Tornya Károlyné Hatvan. Urhán Palin*.  Hegedűs 
Istvánná.

I.aani/ok : Beniczky Mártim, Beniczky Gab
riella palotahölgyek (Domony . Bnráth Clemnii 
Bentsok Sírnia, Bmilsok M'riska. Blaskovieli 
Ilonka (Budapest; Borhv Leurinczke (Puszta Mo
nostor). Bnind Vilma, beér Erzsiké és Juliska. 
Fülöp Piroska. Genersich Karola. Gráher Paula, 
Haraszthy Ilonka és M uiska, Hegedűs Etel, H*r-  
tzog Anna és Ella Kis Szállás. Hullj- Ludovika, 
Horváth Ida és Mariska, llosvai Tecza Csaba, 
Jeszenszky Matild. Kosuth Ilonka Erdőkürth. 
Kovácsy Olga, Kozma írom. Krenko .lanka, 
Miesinay Giziké Domony. Mikbaii Paula. Rausz 
Teréz. Somogyi Ella Hatvan. Sirnub Berta. Szeghó 
Maeza P.Telek.Szelecsényi Erzsi. Szuhov-zky 
Ensi, Wladér Ida,\Vladar Marcsii Szügy. Vuko 
vich Aranka.

FtlűlfitfHek : Báró Podman’czky'Géza 20 ko 
róna. Gróf Ráday Gedeon 4 korona. Báró Pod- 
maiiiczkv Gyula 5 körömi. Báró Podmaniezky 
Levente 17 korona. Báró Boxberg Zdenkó Pl ko 
róna, Gittek Frigyes 10 korona. Özv. Martonfalvy 
Gézádé 2 korona. Fogadják a nemes szivii ada 
kozok oz utón is a daloskör mély köszönetét.

Hírek.
Kevés a osendörség Általában kevés a 

cseudőrség járásunkban a szüks ges szolgalat 
ellátására, A csendőr öcsök túl vannak terhelve 
s különösen igy |ö víz idején szinte k*  ptel-nség 
tőlük .absoltite pontos szolgalatot kívánni. Hiszen 
végtere ok is csak emberek ! így ; Id. nz aszódi 
5 l.-iglml álló csend Tors oly nagy területen mint 
Aszód. Bag. Kúriai Iklad. Verseg. Domony. Hő
víz Gjörk, kénytelen a nehéz szol.-al itót lelje 
fülein. Nincs fizikai erejük es idejük hozza A 
napokban p'. B'gon lőttért egyesei, :im ly háti 
Cse.td.iüV’g kéziig. baa v.iti nem tör ellhetett volna 
meg. Egy 7*1  80 tagból á'ló átutazó czigaityka- 
ravan n *ni  akart eltávozni a'községből s az 
elöljáróság maga volt kénytelen saját kezűleg 
alku.mázni a karhatalmit, ami petli: vegére

Az az egész, ni dyseges szerelem, a mely leik ?t 
még egy perez előtt liel dtólle. egy pillanat alatt, 
határtalan megvetéssé, gyűlöletté változott irántit.

Nyomorult? Ili:vany ! — Csak ennyit 
bírt mond mi. azt ni berohant a szomszéd szo
báim. az Erdős Klímán szobijába, inéit úgy 
érezt". hogy meg kell fii lad.iia oda.it.

Sárrérhv sietve távozolt
Vera pedig o I lomlott a diakszobi ócska 

patnlagára s arcz.it kezeibe temetve, siratta — 
nem az aiiyj ü. — a mag i feldúlt liatal életét. 
Kálmán in-rheieih*n  fajdalommal nézte. Oda
ment hozzá, letérdelt a pamlag elolt, megfogta 
a leány kezet, s bar in iga is közel volt hozzá, 
hogy sírva fakadjon, szelíden biztatta, bátorította 
gyöngéd vigasztaló s óval vigasztalt,1-. S a szelíd 
szavakra lassankinr • Fitty is megnyugodott. 
Gyöngén visszaszoritmta a férli reszkető kezét, 
rácmelie kölnije'*  szén‘t és szomorú in szolt:

Kálmán, édes Kálmán, ne hagyjon el. 
ugye megvéd engem !

És mintha e szavak után már nem latta 
volna olyan sötétnek a jövőt, lassankint teljesen 
lecsi lapodott s a hosszas virrasztástól es izgal
maktól kimerülve, csakhamar elaludt a pamlagon, 
mint egy fáradt kis gyermek.

Kálmán hosszasan rajt felejtette a szemit. 
A szivét valami kimondhatatlan melegség jurta 
át. s elhmállhatatlaii vágyat érzett, hogy lelmj«4 
jón hozzá, hogy magához szorítsa, s csókjaival 
borítsa azt. n félig nyitott szájacskajúí. szemét, 
kibomlott, selymes hajút.

Hirtelen felállt es végig simogatta a hom
lokát. Az óra már tizenegyre pírt és a szél is 
hangosabban süvített odakütin. Egy-egy erősebb 
rohama meg nmgi tzta a Hitetlen szoba ablakát, 
8 Kálmán önkéntelenül összébb húzta ti vállára 
votett kabátot. Néhány lépést tett a szobában, 
újra meg újra megállt a leány előtt s megint 
csak nézte, nézte. Aztán hirtelen elhatározással 
levette válláról a kabátot, gyöngéden betakarta 
vele a leányt, mami pedig csendben, bibujjhegyen 
átment u másik szobába — halottal virrasztóin. 

sem nem tiszte, sem m iit kötelessége, de veszé
lyes mul ilság is B: • iv ideje volna már csen
dőrségünk snap-rits- < régóta vajúdó iigjet 
is kezébe venni az ii. le\e laboroknak. Mint 
értesülünk az ér I •kelt, köz egek elöl jár--ságai 
már meg is inditorták az. akciói ez ü;\b-‘ii.

Czemonta: a gyár G idol ön P •isler 
Kálmán törekvő g'd'dloi ip.ros sajti erej-'-b- I 
czementáru gyárat rendezel*  be Gödöllő.i Való 
bán örvendetes dolog, hogy ip irosaiak kő ont 
akad im g is egy keltő, aki vál alkozik és el eiéi 
f.*jt  ki pangó, pl|<Zlul ls>al fenyeget i Ipaillllk 
fell-nditésw végett. Gratulálunk a törekvő mes 
terítek. Bár megfelelő anyagi siker koronázná 
vállalkozásit amire pedig kilátása van, mert ha 
vilamire, ••zemeiit árú gyárra van >ziik<*g  épii- 
kezo közö11ségiiüknek.

Népsz imlálás. Ver-'egen a néps/.iml -I -is 
adatai a következők: Lélek'zám 2367. (1198 
férli 1169 imJ P.K l ben volt 21 öl sz iparidat 
tehát 286 l*dek.  Ezek kö/iil Versen re magara 
esik 1421 l**|uk  <719 PrH 693 -id). kiil őrületére 
esik 9-)9 lelek (179 félti és 4S3 no). A lakosság 
zöme 2l4l rom. k.ith. vall.isu és mag\ar nem 
zetiségü. f23G7 magyar)

Legjobb orvosság. Mindazok kik gyomor
baj, élvagytajansag. rossz emésztés, imíjfajtl Imiik. 
k"likn. Vei szegény'ég, ideges lóglaj tsb.ui szen
veditek, hasznai'ak a világhírű Pserhofer 
vertiszli'ó labdacsokat, melyek teljesen által 
inatlanok, gvorsan és hi tusán hatnak és a lég 
elsőrangú onosok állal iijanllatnak. llaszo s 
szolgalatul v**liink  tenni l. olvasóinkn <k. ha e 
kitűnő szert b. figyelmükbe ajánljuk. I tekercs, 
mely 6 doboz a lő labdacs I ()5 Irt. A pénz 
eiólvges L< kül*l  •<•• ti mi I tekercsűt 1 25 frieri, 
2 tekercsel 2.3,0 fit-ll, 3 tekercset 3 35 liléit 
küld bérme.itx ■Pseilmfcr J. gyógyszertára. B cs. 
I Singersirasse 15.

Mohám nad. Akármilyen myslikus is a 
Mohammed k-leli vallasa, sokai Ind ról ■ a kő 
z.öiiség- A köl/ók es beszelj írók szívesen és 
g\•••kr ti terdnliiik a színes kelet fel •/a Imi 
születik a nap. a hol az arany tombol virigi 
nyílik, s h irm UKŐiniyes ftivo i hohlvilagos feher

MEGHÍVÁS.
Az. aszódi hitelbank ós lakárékpé ut.ir ivszvéiiynirs;mlg >■ volczadik óvi

I. y ii 1. • t’. < ■ vi <1. ii. -I Arnkoi-
Aszódon, az intézet helyiségében li>g megtai t itni, a melyre a t részvényesek lisz- 
te i'tt'.l in-ghivarnak. I*si  i I. I< iz.gylllési eln >k és jegyző, tov il.bá a köz
gyűlési jegyzőkönyv hitilesilésére két részvényes niegv.llnszttlsa. 2. Az igazgatóság 
jelentess a lefolyt 1900 évről. 3. A feliigyelö-hiz. dlság jeieote.-e az 1900. évi mérleg 
és üzlctsz.im.id.Lj megvizsgálását- d 4 A tiszta jövedelem fölosztása, az. osztalék meg
áll ipitása és a fölmeiilvény megadasn iránti intézkedés. 5. Vezérigazgató lizetésének 
megállapilása. f>. Igazgatóság és a feillgyeló-bo.ottság fizetésének megá'lapitá-a. Ké
retnek n t. c részvényesek, hogy a nevűkre irt részvényeiket a közgyűlés előtt az 
intézet p otárnal Ászodon letenni és azok ellenében szavazati jegyeiket átvenni szí
veskedjenek. A mérleg a bank hivatalos helyi-egében a délelőtti órákban megtekinhetö.

Keit Aszódon l-.-ol január 2S iyri.zirntómAi--.
V iijj-yon Mérleg 97.1111:1 191'0. évi december 3í-<;n. 'l’elier.

PeitzkHMZ.Iei II33.1 11) Al.iptolOí ... 1 jiíoouo —
Ertekpíipirok . . . 1-ISSO TiirlRh'kiihipok : .
Lps'ámihdt váll*  k 939221 45 rendes tar ab’kalap 28000
Jelzálog kölc'ötiök 310402 81 külön l.-it'iiileka-ap 15125 54
K«*z<*s<ciii  kölcsönök H.y.tos ketesi k mrlnlék
IllKíithiimk . . 16767 34 slapja .... 7240 84
Bútor *8  fölszerel- s ttj ii’dtj lartiilékaliip 500

10 százalék K-irus Beletek....................... Ií5ti!)7ű 88
UIHII....................... 1355 20 \ iszleszánii'olt val-

Előlegezett perkölis-'g 245 78 tők....................... 4211898 68
FJőb*gezelt  \ ált ’ióvás lőil nem vett osztalék 114
dii....................... 34 10 Föl nem wtt rész

Osz.tr k m «ip ki* butik vénvtőke kamat (ifi 12
giro sitimlujii . . 608 93 Átmeneti kamatuk 9'0 1 10

Folyószámla adósuk 4665 — Töko kam l idő . 1456 51
FolvÓMzamla hitele-
z.'k............................. 98

Ezyenleg . . , 29931 14
1338-121 71 1 1 1338421 71

Kell Aszódon 
Bentsik József s. k- vez.
Dr. De^r 3 í Ira s. k. 

ig- Ing.
Feuermann József s. k. 

lg. tag.

1900 deezember hó 
igazgató.

ig- tag.
Jelen számlát megvizsgáltuk nzl az iinézet főkönyve és számadásait tarlnhmizó egyéb mel- 

lékköa.vveivel egybehasnnlitottitk é« teljesen helyesnek és a kereskedelmi törvény és szabályoknak 
ntegfelelöleg föhillitottnak találtuk.

Keli Ászaidon 1901 junu'ir hó 27 én.
Biiill Soma s. k, f. II. biz. Ing. Jámbor Gála s. k. f. il. biz. tag. Ilrlc fíijula a. k. f. il. biz tag.

| éjszakak-’o g**ndoialliimni  látjólban tanezot jár
nak i szép hinti nők ; teher in nen, gyöngyhá- 

' zas. vékony, művészi dísszel ek -s c-ó u pu<ká- 
] val tigrisre vadadnak a tarka sejeinrnhas. iur- 
- bános : rílak A vallásuk is csupa kó|- •sz<*l.  A 
| -/al'- khm a végtelmisog d dl mii a zeng Non azé 

.i i >1,/ ifO' végtelen-'*,  a im l\ büntet es igaz
ságot t'-sz. a m *lj  '*rth-letleii  s melyei ilieolu- 
gti.- -\ m igj uazn ik. Ii uiem is'elid. költ-*i  lm- 
tarl.ilans.-ig, mely araiijszintien ragyog, mint a 

' piis/t:i. Il i végig suhan raj'ii a n-p'Ug ir s a tá- 
\i.| -Dii ezüstös ködbe olvad, sejtetve, de el nem 
ám va. i mi ml vin. S/uráik ezt z ingik oly 
fónsé--g*4,  máit akar a Szent Gergelj-fele éne
kek az l'r dies-'retel. íme a 82-ik szuranak kez
dő sorai :

Ha az éy nnijd kettéhasad, 
Ha •<ill.ijok s/.óthiillaiiak, 
K (jyiii:isra sz.akadaak a tengerek, 
S I -loidulnak a sirlndyek 
Ak..*»r  tudja meg u lelek.
Ilory mint kezdett és mit végzett!

s a befejezői -• :
latén tudja, ml in Ítéletnap' 

Egy nap. melyen in.is leiken nem segít a lélek. 
Csak Istennél lesz az Ítélet I

Erről az édes és költői vallásról s alnpitó- 
jának életéről szól a XmjH Viláytüitinet

I IV. kliléiének egy része Az első rész n nép. 
vándorl is korát tírgyalja, Borovszky Snnu akt 
démiai l tg tollából, a in nődig az izl.unot azom 
ájjad dinasztiái bukásáig Ezt a reszt nz európai 
hírű orientalista, az izbimnak ez idő szerint, eb 
s irangit buvár i. dr. G-d Fillér Ignácz akadémi
kus és egyetemi tanár irt i, a kit az lszl.im ké
szülőben levő nagy lexicmtának főszerkesztőjéül 
kért fel a nemzetközi szürkesztőbizottsag. Must 
a jeles tudós i hiteti irol ilmit g rzd tgitja nagy 
becsű uj c/.ikk'*vel.

Az H*gés/.  nagy váll dit 12 kötetre terjed « 
Miirezali Henrik jeles törtón *tiró.  akadémikus es 

! egyetemi tanai- szerkesztésében a legkiválóbb 
erők k'izromüködésevel j donik meg. Egy kötet 
ára diszkötósben 16 kor. k ipható ruszletthetésiH 
és füzetenként is 6*gy  füzei 60 fill ) a kiadó 
Révai Testvérek Írod Int. R szv. Társ, könyv- 
kereskedésében (Budapest, \ 111 , Clhii.ul 18.).

Felelős szerkesztő : Nyiry Lajos,

31 -én.
Holly Jenó s. k. 

Jankó Béla s. k. 
könyvelő.

Nagy I tvan s. k. 
ig. big- 

Diamant Mór s k.

Tahy István s. k. ig. elnök. 
Bencsok János s. k.

ig- ing-
Diamant Antal s. k. 

ig. tag.

arcz.it
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IIIÓSZ. 
Illeni, 
rány. 
szúrós

Épitö anyagok:
gipsz, porthiiidi ós romái) ce- 
fali tégl.i, tel" fedlcinez. kül

sőd rótt y szövetek és kéri lések.
sövény sodronyok,

kehlheimi

keramit-

nietlahi és

cement lapok.

Tűzálló clinmotle léniák, din 
inotte agyag és elinmolte liszt.

Mint különlegességek:
oppelni | nrllaml cemeiil agyag és ce
ment c-iivek es kémény leltelek, 
mindenkin’ jutányos árban es legjobb 
minőségben !i tok.

Beloiiii' íAsol ;i, kövezéseket, va 
laniint graibt * r.izzó munkákat juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 
25 -52 ingyen.

Budapesten. V . Lipót körút 8.

M •^rendeléseket a gödöllői nyaralóm
ban (Gizella uteza 63 ) is sdvoson átveszek, 
hol a szakmába vágó felvilagositásokkal is 
keszeggel ’/.olgalok.

Az egyesül’ pukréczgy árak maradekraktarának 
fél áron va’ó eladásara nyertem megbízást.

.Vert ajánlok 
téli lópokróczokat.

Ezen vastag. elpii>zdi|iatat- 
I ni takarok kiiiinó minősé
gűek. melyek gj upjasok 

•és puhák színes >zi,gél\l\el, ag\la . r -kiiak is 
használhatók és a mellen rendkívül olcsó k. 
Szürke, gyapjú leli lopok réc/.uk. A minőség 
17ü 13 i nagyság. J K.. B. minó.-ég 5 K. (’. 
minőség 20D: !•,() ji.tgy<ag dilidé gyapjú ii.asagi 
és fi ik.a takaró. 1 f (» : *2<M » nagyság.’ legfinomabb 
minőség, darabon' i.n 7 5(1 K Pontos szétküldés 
Utánvétellel. M g nem felelőért i p m ■. kívánóira 
visszaadatik (’zim: a bili. IX. M Rundbakin 
Wien. IX.. B. rggasso 3 4 s

•••

•**»

O í 1 rt »i » n » e o < 1 {» ? J 
i , ael 'i i u i ■ 1 i a i <t r JA

8347 szám. Ik. |l9no. Erk. november hó

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. jbiróság. mint tkvi hatóság 

kózhirro teszi, hogy Nagy .József és Irta vé«re- 
hajtatoknak Mészáros Auláim'*  szül Benedek 
Katalin yhajtást szenvedő elleni vagyonközösség 
m •gszünleiese iránti végrehajtási ügyében a 
gödöllői kir jbiróság t*  füleién levő. Hévíz köz
ségben fekvő s ii hévízi 13 sz. Ikvi betétben 
Nagy Jó..s' f. Nagy l>t\.iu es Mészáros Anlalné 
BvHwU'-k Kai.tini névén álló A I 1—3 sorsz. 
519-521 lirsz. ingatlanra 1 13 I kor. ezennel meg
állapított kikiáltási árban az árverest elrendelte 
és hogy a fentebb mogjclöh ingatlan az 1991.

;yf

I

I

I

*. 5

i)
11 ■ n.

• <*vi  február hó 25 ik napján délelőtt 10 órakor 
Hé\ iz községházánál Betitsik József ügyvéd közben- 
jöttével megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is oladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának KI százalékát készpénzben, vagy 
az 1881 LX. icz. 42 § abaii jelzeti árfolyammal 
számitól' es az 1881 évi deezember hó I én 3833 
sz. a. kelt ig. ügy miniszmii rendelet 8 §«áb;m 
kijelölt övndékképes értékpapirban a kiküldőit 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tez. 170 
§-a értelműben a bánaipenzimk a bíróságnál 
előleg's elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt atszolgáltutni.

Kelt Gödöllőn IbJü evi deezember hó 14-ik 
napján a kir. j bíróság mint tkx i h'tós ignál.

(P. H) 7>r. Cwiiqey s. k.
kir. aljbiró.

mi S l 8 « & & L Hl & ü
építkezési vállalkozó

e/.eiiioiitáj'u tg'vsírii O O I>^ I I ,0 N.

I

Raktáromon vannak nagy választékban 4 —6—8 szögű, természetes és színes 
c/bilién' la pok. ••set'eg díszített keretekben; továbbá tér azó lapok csiszolva, színezve, 

szinten kívánatra kerettel, 25 -30 cm. nagyságú méretekben, a szegélyhipok is több 

rend bel i y akaszt ókban s valamennyi halatlan olcsó áron kaphatók.

Raktáromon kaphatók további szintén rendkívül olcsón kis és nagyobb Indáknak 
alkalmas beiou csövek 1 méteres darabokban 20 cintől 100 cm. bőségben. — Szállí

tok nriko lépcsőiét tetszés szerinti hosszúságokban vörösmárvány utánzással; ugyan, 

ily-ui kivitelben t d ip/.at köveket megrendelés iráni méretekben. Oszlop'alapzat kövek 

és kémény feltételek. Tűzfal és keritésfal fedlapok. Mindezt nici i endelés sznintj 

minosegbon nagyon olcsó arakon adom el mint, saját készítményéinél.
Vannak raktáromon többié'*  szobrász munkák is. oszlopfejezwtek, zár

kövek. 'ojás és fogfcmrok. tart mvok es m is egyéb betétek, sut.
<»r Elárusítok azonkívül 1 só rendű beocsini portlaml czemeniei is a legolcsóbb 

áron
Betonirozásokat gr nir teraz'ó munkákat és lépcsőket az építési helyszínén 

készítve is elvállalom.
Megrendelésekéi a <,.já: ház.imb.m (Gödöllőn Erdő-utcza)és az •’pi és helyszínelj 

is elvállalok és mindennemű felvilágosítással, esetleg l.-öl*prgv<»!» ’:-?.’r? is sz' lgnJok.

Hazafiul tisztelet'el

Perslcr Kálmán
épít »ezó-i vállalkozó.

I' j
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KURAS PÁL temetkezési vállalata
A SILÓIM >i>.

l'.lyúll.il niiiKleiiiieniti temetések rendezését legegyszerübtöl a lepelegánsabh 
' leiben. Adandó rákiért Iáit ni i ii.len f ól<> koporMÓkb.il. Érez 
' '11 B'a fényezett lenvőta koporsók minden nagysápban.
IvívdZ°l,a l,e'"l'!l,'ok 'U''atal felállilása személyzet díiz egyenruhában fák-

Hajat keszile.'ü
j>/<•! íi poliín 1-i Bútorok

(MB <1í«x.<jm uyástzl.ooHk
,i '11 11 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre Is 

olcsó áron elfogadtatnak.
f r gyászjelentések egy óra alatt szállíttatnak. 5_82 g

...... „ . ... ,,, >>1;■>iitorolj fít
’ I’ ' " szállott arakon Ászodon, Kurfts 1’41 éplll. t és mlihulor asz-

- tálasnál ÚL

,X?I>r>ju;-|-.I az di j íviio iid«(«l k i lyv.iyo u Iájában

r%25c3%25a9c/.uk
ly%25c3%25ball.il
koporM%25c3%2593kb.il

