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A gyermekvédelem államosítása.
A képviselöliilz pénzügyi bizottsága 

egyhangúlag elfogadta a gyermekvédőiéin 
Allaiuositásáról szóló löt vényjavaslalot, s 
ez állal a közegészségügy államositásá- 
ra nézve inégtelle az első lépést.

Az állam lehat maga veszi kezébe a 
gyermekvédelem ügyét, s .lem bizztt azt 
többé magán intézetekre, mint eddig. 
Lesznek a fővárosban, s a vidékén elszór
va lelenez házak illetőleg gyermek nietdie- 
lyek, a miknek kormányzata s szervezte 
teljesen egyöntetű leend. Kemény van 
ilyetén arra nézve, hogy nem csupa.i 12 
ezer gyermek mentelik meg évenkint. mint 
a mennyi a múlt évi ere Imény, Im imn 
az állam hatalmas apparátusa befogadlml 
ja majd nz összes védelemre szoruló gyer
mekekei kivétel nélkid.

Tökéletességben nem is lesz hiány, 
csupán aggódva tekintünk e mii deiail 
részletei felé, mert jól tudjuk, hogy az 
egész sikere min lenkor a részek -ikeré
től ftlgg ; pedig ép azért aggodalmasak 
e részlet inunkálalos, mert mag a uyi.vá 
liosság elül el vannak rejtve; a nagy al
kotásnak csupán a körvon dni láthatók, 
a részletüket a tilokzalossng homá'va födi

A törvényjavaslat igen kúriára van 
szabva, s az intézetek szervezése, minik i- 
terve a bel (így mlniszt-r tetszőiére bízat dl, 
holott az ügy oria-i hordereje valóban 
megkövetelné, hogy az a legfiimmdib 
részleteiben is kidolgozva nyerjen legális 
szeiltesité-t. N’jm kissebb d dogról van 
szó, mint jövő nemzedék “int m -gorösilé- 
sérül, létszámbeli g arapifásáról, szóval 
nemzetünk kifejlesztés •ról meri hi-zen ha 
a védelemre szoruló kisdedeket m ■gmenl-

Párommal az erdőn.
Párommal at erdőn
Jártam kora regyel; 
(■lám tele.etórtam 
liőesalerelekkel.

Fölöttem madárdal,
Baja fii 'itattam : 
Boldogság virág 'ott, 
A merre haladtam.

De fordul at idő 
Szomorú estéie 
Egyedid bolyongok, 
Ctélom el nem érre.

A virágot áqat 
Fagy vihar letörte; 
Hoeealeveleim 
A stél elsö/mrte.

Elszálltak at álmok,
Tétováévá állok • . .
Haimatos idamra
Vissta nem találok.

Rudnyanszky Gyula.

Mikor a hatvani kocsis konkurál.
A hatvani pályaudvaron megszólalt u jelző 

harang kongasa.
Nedves, hideg idő volt, midőn a perionra 

szálltam két idegen úrral.
A k'U ur valami tovább utazó fele, vagy 

éhes uiulwruk leheli- k, mert az étterem felé 

jllk, úgy évek során kérésziül községekre 
menő népesedést produkáltuk Hí pedig 
e illegni.'illetteket magviir vidéken nevel
jük, s ökoi a magyar nemzeti k iaurába 
beolvasztjuk, úgy általuk egye i •sen a ma 
gyár faji gyarapítjuk : pedig e gyarapo
dásra nagy szükségünk van ép nekünk, 
kikel a nemzetiségek harapó fogója szo

lérjünk ez ügy fölölt kihívódén 
napirendre, s ne utánozzunk külföldi min 
tákal a részletek kidolgozásánál, Imiiéin 
induljunk ki a hazai viszonyoké i! s nz uj 
intézményeket alkalmazzunk a nép szoká
saihoz s felfogásához. A gyermekvédelem 
ügyével eddig két intézetet bízott meg az 
állam : „Az Első Budapíjsti gyermek men- 
hely és a „Eehér Kérészi Egylet". Biz- 
vá-t mondhatjuk hogy . mindkét intézet 
k.itelességenek magashiüín áll, s erejük
höz képest mindent elkövetett ami e-ak 

elkövethető volt, süt büszkék lehetünk 
in 'i't lelenezhazi gyerin ’k'i dandó-águ ik 
majdnem a legkisebb egosz Európába i. 
(I I ''/„) Látnivaló fejni', hogy ha 
az állam gyerineknieidielyeinek czél-zerü 
szervezetet akar adni, lehetetlen Imgy 
mellőzhesse ezen intézetekben hosszú idő t 
kera-ztü kipróbált ezélszerü intézni'nye
ltet, s e nép ismerőé ből sarjadzó bőséges 
tapaszlalat.iltat, s lehetetlen, hogy az ''let 
i'.'Való, s vérre vált szabályokat szürke 
tiieorian kedvéért föláldozza.

Ili elmélkedő ik Széli Kálin in tör 
vényjuvas|alá:i igazolva latjuk, Imgy csu
pán alaki változásról van szó. a lényege 
megmaradt, mert a leleprendeszer tovább 
fa is tön fog állani, azaz a gyermekek 
ez m túl Is, az intézetekből vidéki dajka 
« i gbti fognak kihirdetni. \ gyermekvéde

t irtottak s igy egyedül csak en voltain a palya 
lld\ árból távozó Utas.

A kijnrón • ' valóságos depu áczió fogadott. 
Tiz-lizenkei kocsis hirdette rekedten, torkasza 
1 a-ilaból a maga laksóját,

— Negyven ki ijezar meg a vám. Ide 
less*  k beülni!

X igysagos ii'am ! Az en kocsimra üljön !
Fii siket ilo volt az njánlkoz »s. kedveskedő*,  

nag\sag'.las, mellül sz in lymiel óhajtották 
i Iverbuválni.

Kun k ti;van fele se tréfa, gondolám ma- i 
g iinbaii s mar közel voltam althoz, hogy inkább 
n' apostolok s utijában vág >k a hosszú u'nak, | 
s mi logy a< a:\aliak rivideseii össze kapjanak 
I 'leltem, de mégse ej'eltem sorai annak, mert j 
egybe hozzám ugrik egy kis termetű, köpezös, i 
j-kepii ember és súgja nagy óvatosan:

- Nagyságos uram ! Hat ’is<en nem ül 
ezen a szent napon zsidó kocsijára! . . . Hit ke- I 
resziény ember vagyok, lessen velem jönni! ■ 

Megjegyzendő karácsony l'öjlje volt: én ' 
tehát elhatároztam, hogy az ö kocsijára szállók. • 
n mit a többié i élőit is kijelentett“m.

Bezzeg kiütött erre a levoluczó . .
Zúgott az egész csoport, mint valami nép- 

gyűlés, midói) nem valami nagxon tetsző frázist 
pörkölnek az orra alá s mindent elkövettek, 
hogy valahogy an hozzá ne férjek nz én emberein 
kocsijához . . . Mikor pedig belátták, hogy lörek- 
vesök mit sem használ, elővettek a világ leg
veszedelmesebb fegyveréi: a konkureneziat 

Nagyságos uram! - bötfeiili l.l az 
egyik - az én kocsim elviszi h irminez kraj- 
ezerért, meg a vámért!

Ilarmincz kiajezár vám nélkül! — trom
féi rá egy pózna formájú legény

Huszonöt krnjezár vám nélkül! vágja

lem arányai szenvedtek főleg lényeges 
' v.dtoz i-l ; a lelenez iigy igen széles nla 
! púkra lektett -tik, muri n mi cink 7 éves 

korig de azon jóval fölül is gondozódnak 
a gyermekek. Imgy meglegyenek óva az 

; elzüllés veszélyeitől.
Óhajtjuk is, hogy az állami teleprend- 

szer egyesítse magában mind azon czél- 
szeril intézményeket, amik az eddigi 
hazai gyermekin.‘tiedék-házakban élelképe- 
suiiiek bizonyultak. Helyesnek ismerjük 
el a gyerm ‘keltnek anyjukkal való kite
lepítései, mert az édes anyu hamis módja 
illáit jóval kevesebb gyermek pusztít' el. 
mint egy idegen dajkánál ; a gyermek 
ápolását és fejlődését kitünően ellenőriz
zük a mérések ultid, ezért küldjön az ál- 

' lám mi mién telepre egy kosaras inérh— 
i get: satnya és beteg, vagy ragályos gyer- 
I mekek számár i tartson fim külön telepe- 
i kel : h"lyezzen súlvt arra, Imgy magyar- 
i lakta vidékekre küldje a tápgyermekeket 
! hogy a magyar anya emlőjéből szívják 
' azok a a magyar-ágot magukba, sőt hogy 
] az i le jen nemzetiségűek is asszimilálódja- 
| llak. Végtelen sok hasznos szabályt és 
| szokást kellene az államnak ellesnie, » 
[ még akkor sem oldhatná meg praecisen 

a gye; mekvédelem problémáját, hacsak a 
■ gyermjkvédelein lubijdonképeni végrehaj- 
J tóit, a dajkákat nem képeznék ki n gyer- 

mekáp dúsban. Ez az alapja a gyermek- 
I ved 'le n hatalmas épüleleinek, nem pedig 

' a p -il.i'is közignzgatá-. Mii ér. ha nz in 
| tézetben a gyermekek kis részéi pompásán 

ápoljak, ha telepeken nyakra főre pusztul 
a nagyobb része ; mit ér, ha az intézetek 
kiváló statisztikai eredménnyel működnek 
ha a telepek halálozási arány száma magas 
marid. Az eddigi statisztika azt mututja,

i ki a sz*  t a barin.ülik Tessék az én kocsimra
ülni !

K**  <ltem ringatni magamai abban a bohlog 
remén.x i*en.  h >gy még íz en markom üti meg 
néhány li h’r. hí a dolg.»t így folytatják, de nz 
en einlifiem .-zi:ie >'d kikelve, m *gf  riyegoti 
társait.

— \ erjen meg bmitfieket a csuda! Cljön 
f«l nagy*agos  uram! Unsz krajezarért be\ iszetn, 
meg a vamot i- en fizetem.

Il it induljunk vetőm oda e fuvaros 
nak s felszálltam, mire a lovakat ostor hegyre 
fogta.

Hallottam még egy darabig a gyalazkodá 
szavakat, melyeket utánunk szórtak ; de az én 
jóképű kocsisom azt észre se látszott venni, s 
oly eléged ti<*n  h'jtott tovább, mini a kinek 
legjobb rémijén van a szénája.

Mondja csak bátyám, kérdeztem, 
kivancsian nz en kocsisomat. miért irigyked
nek maguk •■iinyiri egymásra?

H u leiszik tudni : kolkuralnak. f« 
leli tlegniaval a fuvaros.

— Mi a csuda az?
-- Hát kolkurahmk egym’tssal. A ki győzi 

hz marja.
— Tálán konkurálnak ?
— Mindegy fene nz kérem alásan. Csnk- 

hogy én nem íél*»k  ám tőlük meri olyan két 
ecczejgom van. hogy meg a váezi püzpöknek 
sincs fnimosabb. Nem jár itt a maga ecezeigjnib 
r jiani kivill senki, azért ütött be nálunk a kol- 
kuralas. Be vaun k azok a suhatiezok tanítva, 
mint a huszár iov . a kommaiid" szóra, osatég 
bevi.-zik n pasast hatos*  rí is. csakhogy nwketti 
árthassanak ; mikor pedig behoztak akkor tntg 
veszik a borin az eg-’*sz  fuvaidij.it, 10 krt.

Hogy lehei.ségvü az ha mar tíz kraj 

fuvaidij.it


ASZÓD ÉS VIDÉKE 1901 márezíui 3.

hogy míg nz iillézeteklieil 4 szilzali'k ii 
halAlozilí. addig az a lelapeken 13 szaza- 
bk, jeliül unnak, hogy a llép nem ért 
Fuinmikép a gvermekilpolilnhoz.

Tudjuk, hogy a népnek fontos jöve
delmi forrása némely vidéken a dajkasilg, 
különösen télen, midőn semmi írnia kere
set nem kínálkozik : bátrán megkövetel
hetjük tehát, hogy aki dajkasíigot vnllal. 
megértse a gyermekvédelem erkölcsi, ál
lami s társadalmi jelentőségét, legfökép 
pedig, hogy értsen a gyermekápoláshoz. 
Ha már jövedelmező mesterségnek tekinti 
a nép ezen foglalkozást, akkor legalább 
érlse a mesterségéi, különben kontár ma
riid, kontárokra pedig jó munkát hízni 
nem szabiid Az 1891 XV lez 12 § és a 
dujkak kiképzéséről szolid utasítás 3, 19, 
20 §§. csupán csak az i n t é z e I e k b e n 
alkui m a z o t t d a j k á k kiképzésé
ről gondoskodik, akiknek 6 héttől 6 hóna
pig terjedő tanfolyam után adnak képesí
tést. Az állam eddig legalább, teljesen meg
feledkezett il telepeken levő 
dajkák kiképzéséről, s csodalatos, kogy 
mig az intézeti dajkáktól kik folytonos 
felügyelet alatt állanak, magas kiképzést 
követel, addig a telepeken lakó dajkákra 
kik a legelemibb kiképzést is nélkülözik 
s kik csuk hetenkint ellenőriztetnek, bátran 
rábízta a tápgyermeket.

Valóban szükséges lenne, ha az állam I 
a gyermekvédelem ügyének alapjait len- I 

dezné először, és pedig megismertetve a 
gyermekápolási szabályokat népszerű alak
ban u néppel s igy terjesztené a felvilá
gosodást attól pedig aki gyermekápolással 
akarna foglalkozni, kiképzést követelne s 
az ilyen is csak egy jól sikerült vizsga 
letétele után kaphatna csupán tápgver- 
inekel.

Ily módon kettős czél lenne elérve. 
Egyrészt a védelemre szoruló gyermekek 
szakavatott értelmes dajkákhoz kerülnének 
s igy a telepítek halálozási százaléka meg
javulna, másrészt pedig a gyermekek gon
dozásáért járó dijak vonzereje arra kész
tetné az egyeseket, hogy a népszerű elő
állásokat ne csupán halgassák de a vizs
gákat is leiegyék, mert különben lápgyer
mekhez hozzájutni nem lehetne.

Ily módon részint jó szándékból, ré
szint érdekből napról-nepra terjedne ha
zánkban n gyermekápolás tudománya, ami 
végelemzésben közegészségi ügyünket egv 

czarha megalkusznak előzőleg? No ha-lja kend, 
én bizony nem Űzetnék többet, mint a mire 
felalkudlam !

- Ej dehogynem fizetne I — veti oda a 
paraszt bajusza alól mosolyogva

— Hogyan! botráiikozlam meg elképedve 
e határozott kijelentésre.

— Hat csak úgy, hogy a szolgalmától ki 
van adva a taksa. Azt pedig muszáj ám megfizetni.

E közben a vámhoz értünk.
A kocsisom hátra bök az ostorával jelezve 

n sorompó őrnek, hogy én fizetem a li krajezár 
kdveseli vamot Szó nélkül, furcsa gondolatok 
közölt kifizettem; de nem állhattam meg, hogy 
inág inelegihen fel ne említsem ■

— Batyje I kend az» Ígérte, hogy vám nél
kül hajtat be velem 20 krajezárért.

— Hát olyanformát mondtam, — szól 
félválnd a p iraszt — de tetszik tudni, nem köll 
mindent úgy venni, e mint hallja .az ember. — 
Mondunk mi sok mindent, hogy a pasast el ne 
szahijtsuk De hat okos ember mégis csak be
látja, hogy a lótartás sokba kerül, sokat fel
emészt, meg az elet is méreg drága — Haszen 
felkopna a mi állunk, ha "minden tisztességes 
jóravaló pasasér arra vetne, hogy mit alkudott 
az emberrel! Hála legyen a jó Istennek én m g 
s-dtase tik oltani olyan nagyságos orra a ki a 
vámot, meg a taksát is becsülettel ki ne fizette 
volna, mert hát tetszik tudni ismerik ám a nagy
ságos urak, meg pártolják is a szegény ember 
ügyét, ha int.

Eiimd világosabban senki som szólható't 
volna hozzám'; meg is értettem belőle a magam 
re.-zét. Node — gondolt >m magamban, — lm 
már igds úgy is lekei.yerez, legalább el -éve- 
lő’lőlí vele. 

óriási lépéssel vinné előbbre, s jövö nem 
i zedékéink számbeli fölényét is bizto sitaná 

Ha egy faluban 10 gyetmekápoló asz- 
szony volna is található, -- már az tömérdek 
családnak adna ezélszerü utasítást egyben- 
másban, sok nőt ösztönözne a ezélszerü 
gyermekápolásra, sőt a gyerinekápolói vizs
ga letételére is,

Ig.V terjedne hazánkban szerte nemcsak 
az állam védelmére szoruló kisded, de a nép 
gyei mekei ezélszerü ápolásának megisme
rése is Ami pedig a mai halálozási arányt 
tekintve égetően szükséges.

Dr. Gyömöray Osakár.

Hírek
Gyássrovat. B u g a I a József boldogi 

plébános Galgahex ízen f. é. február 28 án reg
gel 6 órakor éleiénok 74-ik áldozó papságának 
48-ik évében elhunyt. A boldogult egyike volt 
a váczi egyházmegye legérdemdúsabb nesztora
inak. Mint boldogi plébánost híveinek szeretet© 
vette körül, és nem egy ízben érte főpásztora 
részéről is jól megérdemlett ki üntetés. Temeté
se I. ho 1-én d, ii 3 órakor iónéul meg Galga- 
Hévizen óriási részvét inellett. A gyászolók közt 
nagy számmal voltak jelen a boldogiak. kik 
egykori szeretett lelkipásztorukat őszinte faj
dalommal és igaz részvétéi kísérték el az örök i 
pihenés bel yére. Nyugodjék békével

Nagy István aszódi előkelő polgár az ' 
aszódi községi képviselő testület és az aszódi 
ág ev. egyház presbitériumának oszlopos tag , 
ja. Aszód közszeretetben álló polgára, ki daezára 
előre haladt korának örök ifjú vidámságát mind 
halálig megtartotta, mindenki „Islváiibicsija" f. 
é. felír. 27-én meghalt 6J éves korában Ászodon. 
Temetése febr. 28 án ment végbe nagy részvét 
mellett. Áldás és béke poraira !

E I e f á n t y B é I á n é hal á 1 a.
Zúgnak a harangok, méla bugásukban egy 

férj és két kis orva zokog, siratja a korán elvesz
tett szerető hitvest, a gyermekeiért rajongó, — 
gondos jó édes rtnvat!

A megtört ,férj. és a két kis árva látása 
megindítja az embert; érzelem világunknak egy 
rejtett hangját pm.li.ti inig. Akaratlanul is a 
természet ölök törvényé jut •-sziinkbe s elmén
ket a múlandóság feletti gondolkozás foglalkoz
tatja.

Minden múlandó! Ilyen az élet! Kegyetlen
nel; tartjuk a végzetet, amely boldogság honát 
a szomorúság honáyá változtatja át. amely elra
gadja körünkből szeretteinket; de ez a végzet a 
Mindenható Istennek bölcs rendelese, a melyen 
Illeg kell nyugodnunk I

Lesujtóbig hat reánk a mérhetetlen csapás, 
a mely az árván hagyott családot érte, mert a 
közös sors folytán mimlyájunkiiak sebzett szive 
van, a melyből mindenkor őszinte részvét fakad,

— Akkor mire való dolog volt az, hogy 
maga magát leliczitálja ?

— Lábra kapott bolond szokás, a kire rá 
szoktatott bennünket a szegénység De hát ennek 
nincs érielme. meri n kötelező taksál a s olga- 
bíró állapította meg Törvényei utón i< m *gveh  t 
jük ezt. azon a kinél szép szerével be ne n hajt
juk. No de hát az ur körös//veti ember létére 
tudom hogy úgysem kövem * el rajtam azt a 
csúfol, hogy f'd fuvart, fizessen, noha én az 
egész**!  becsülettel megszolgálom.

Erre már igazan elállt a szavam ; nem 
szóltam többet, csak eltűnődtem rajt, mig meg
érkeztünk a vendég fogadó házhoz.

Leszólok a kocsiról s a paraszt márkáin 
nyomok 40 krajezárt, az egész taksát, a mit az 
illedelmesen megköszönt.. De nem állhatom meg 
hogy meg ne kérdezzem ;

— Hát bácsi, mit. csinált volna, ha ott a 
vasiitnál szavát fogom s a 20 krajezárt előre 
lefizetem kendnek ? . . .

Sodorit egyet e bajuszán aztán sunyi mo
sollyal feleli.

— Az mán más ! A« ellen nem lehetett 
volna apellálni, de akkor nem is fáradtam volna 
be az éti C’ézámon. Tetszik tudni nz olyan fele
más urunk már a képéről is le olvassa am em
ber, hogy a szorultságomat kihasználja, ha mód
ját ejti. — En csak az "Iván bőcsülejes embert 
iiBtulok meg mint a nagyságos ur! Áldja meg 
az Isten ! — megbillentő zsíros kalapját s a 
lovak közé suhintott.

Diána néztem és nevettem magamban ezt 
n furfangos kitanult embert.

Hollógy Mihály. 

valahányszor jó ismerősünket, vagy barátunkat 
I éri a megrendítő csapás.

A temetésen jelen voltak n következő tes- 
• tőletek : Gödöli'.t község képviselő testületé és 
i elöljárósága ; Gödöllő község közbirtokossága; 

a gödöllői önkéntes tűzoltóság zenekarával ; a 
gödöllői da árda es a gödöllői általános ipartes
tület. Közéletünk kitűnőségei sorából: Kapczy 
Vilmos járásunk főszolga bicaj a nejével. Pajt hő
nyi Sándor, Pet i éra Hubert cs. és kir. udvari 
vezénylő ÍÖv.'dasz mester, Polner Lajos, Cárén 
Dániel nejevei, dr. Szalay Sámuel, Gönczy Benő 
és családja, Técliv Gyula jarásbiró, Pirkner Ernő 
m kir. főerdómester. Rettegi Ferenez kir. adótár
nok, Orbay Dénes és Szánthö Pál szolgabirók, 
Stróbl Vilmos, Dr. Csengey Miklós és Dr. Rudolf 
Béla kir. albirák, Lénárdt Pál kir. csendórszazu- 
dos, Szondy Lajos, Fekete Imre vezérigazgató, 
beretei Márton Hugó és neje, I vauiéit Ferenez Gergő 
Károly, ónodi Ferenez, Dnncs Gyula, Egyed 
Lajos, lovag Zinnern Oszkár, Berinkey Béla, 
Valter család, Szentmiklóssy Béla, Lövik Bé|a„ 
Kárász Gyula, dr. Sebőn Gyula. Czillinger Kál
mán Bajer Jenő, Kapczy Tamás és még számosán.

Vidékről jelen voltak : Sárkány Ernő nagy- 
kátai szolgubiró nejével, Boda János intéző 
Issaszegről és a járás jegyzői karáb’il számosán.

Könnvü legyen a föld röge koporsód felett; 
a tavasz virágai viruljanak sirhalmodon I

Kinevezés. A földmivelésügyi m. királyi 
minister Tóth Jánow I. kér. méhészeti vándorta- 
mtót a Gödöllőn létesítendő állami méhészeti 
gazdaságnál rendszeresített méhéssmesteri ál
lásra nevezte ki.

Újabb adakozások a Petőfi szoborra. 
Legutóbbi kimutatásunk óta a következő adomá
nyok folytak be a szoboralapra: Sárkány Imre 
gyűjt óivén 7 k. Krenko István 100 koronás 
adományának első részlete 10 k. Izak Mária 6 k. 
Sárkány József 20 k. Bunóvsaky Gusztáv gyűjtő 
ivei 9 k. 10 fii. Mayer Béla 10 k. Giötiki ev. 
ref. gymimsiuin 7 k. 91 f. Gyurátz Ferrncz püs
pök 5 k. Tóth András szobrász gyűjtői vén 47 k. 
90 fii. Brüll Lajos gyűjtő ivén 27 kor. 20 fill. 
Kézsmárki Lyceum gyüjtöivén 80 k. PulSter 
Adolf gyüjtöivén 8 k. 86 f. Szilárd János ado
mánya 5 k. Bentsik József 403 koronás adomá
nyának 3-ik részlete 20 k. Az aszódi hitelbank 
és takarékpénztár ez évi adománya 60 korona. 
Melezer Gyula gyűjtő ívt, 29 kor. 10 fill. Szá- 
kelyudvarlielyi ref. főgymnasium *2, Dezsétiyi 
Béla gyűjtő ív»*n  5, Debreczeni ev. ref. h ánvis- 
kola 37. 41 fill. Hódmezővásárhelyi ref. fogyni- 
nasium 6, K. 90 till. Margócsy Gyula gyűjtő ive 
17 K. 60 fill. Miklussy János gyűjtő íve, 34, Sár
kány István adománya 5. S.irkauy László gyűj
tő ivén *20,  Saikátn László 200 kor. adományá
nak 2-dik résziéte 20, Poszvék Sándor adománya 
15, Szubó Lajos adotnanya 10, Debreczeni keresk. 
akadémia 28 K. 07 fill. Szaák János gyűjtő ive 
26 K. 84 fill. Hajdúnánás ref. gyninasiuni 22 K. 50 
fill. özv. Hajnik Endréné gyűjtő ive 20, Az asz- 
szódi takarékpénztár ez évi adománya 100 
kor. összesen 723 kor. 86 fill. Fogadják a ne
mes szivü adakozók a szoborbizottság köszö
netéi. Aszód 1901 febr. 28. fíentsik József alelnök.

Gödöllői hölgyek az Erzsébet szobor
nál. Szombaton, fobr. 23-án d. u, 4 órakor a 
gödöllői hölgyek Kapczy Vilmo-ne úrnő vezetése 
alatt latoga ast leitek R *na  József szobrászmű
vész műtermiben megtekintették a< Er/HÓbjl 
szobor már öntésre kész mintáját. A meglepően 
S'ép, poefikus szobor egészen elragadta a köl
tői lelkű hölgy társaságot és hódolatuk és cso
dálatuk megnyilatkozásaként mindnyájai) < gy-egy 
friss gödöllői iboyáböl kötött csokrocskát, he
lyeztek el a szobor talapzatan. A küldöttség- 
Kapczy Vilmos löszolgabiró a Ferenez József 
rend lovagja szoborbizottság! és R i p k a Fe- 
renuz, végrehajtóbizofts.ígi elnök kalauzolása 
mellett szemlélte meg ‘a szobormüvet. Tagjai 
voltak: Pirkner Ertiőné. Ivanics Ferenczné, Ret
tegi Fereiiczné. Ripka Ferenczné és Bodnár 
Erzsi úrnők.

Lakoma Rákoakoresituron. Előkelő tár
saságot látott lakomán Szegedy Albert községi 
jegyző, takar‘kpénztári vezérigazgató m*í  házá
nál Rákoskeresztúron, f, é február 24-én. Jelen 
voltak : Beniczky Lajos vármegyei alispán, Kap- 
czy Vilmos fősz dgnbiró, a F»*renez  Jóase^ remi 
lovagja, Wolfner Tivadar orsz. gyűlési képviselő,. 
Baky Béla fAszámvevő, Lángos Kálmán árvaszé
ki elnök, Ilek Vincze újpesti és dr Gallovich 
Győző rák08csabai plébánosok, dr. Pruzsinszky*  
N. fővárosi tanár, Bicskey Gyula csömöri é» 
Zsoldos Ferenez újpesti községi jegyzők. Au 
ebéd il. u 5 órakor kezdődött és az előkelő*  
társaság a késő éjjdl órákig volt együtt

Függetlenségi zászlóbontás Gödöllö®. 
A gödöllői függetlens '*gi  és 48 as vátaszó pol
gárok ez egyesült ellenzékkel egvetembon f. é. 
márczius 8-án d. e. 10 órakor Jelölő érl^kezlelvt 
tartanak Gödöllőn Bzalay Vincxo vendéglőjében.
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Ferenczy Ida a gödöllői Erzsébet szó 
bőrnél. F er e n c z y Ida csillagkereszies pa
lotahölgy Öméltósága az elmúlt napokban B ős
ből Budapestre u> azott, hogy megszemlélje a 
gödöllői Erzsébet szobor utolsó — érczbe öntésre 
előkészített — mintáját. A méltóságos asszony 
legnagyobb elismerésének adott kifejezést Róna 
Mester előtt es kijelentette, hogy eddig még ily 
kitűnő és hli hasonmása boldogult királynőnknek 
nincsen. Akik tudjak hogy mily őszinte, 
szinte benső viszony kötötte Ferenczy Ida ő 
méltóságát, boldogult Királynőnkhöz, azok tud
ják csak mérleg-dili ezen kitüntető elismerés 
értékét az alkotó művészre nézve. A méltóvá 
gos asszony a szobor leleplezésén is megígérte 
megjelenését.

Eljegyzés. Rudolf Béla dr., gödöllői aljú- 
ráahiró, február 23-án tartotta eljegyzését Simon 
Müdyvel, Simon Gyula szombathelyi gyógyszerész 
és nejt Stambovszky Hermiti leányával.

Feltörték a poszkiszlit. Furcsa passzi
ójának áldozott valaki Gödöllőn, f. hó t-re vira- 
dóra. Feltörték a postaépület falba erősített levél
szekrényét. A betörő a levélszekrénv tartalmat 
érintetlenül hagyta s igy xaloszinüleg esik gyer
mekes csínyről van szó. Annyi bizonyos, hogy 
Csombornak méltatlan plagizátora csak az illető.

Gróf Batthyány Elemérék Túrán. 
Stefánia föherczegnsszony Jférjével Batthyányi 
Elemér gróffal látogatást tett Túrán a Schoss- 
berger kastély megszemlélese végett, melyet 
tudvalevőleg a magas vendégek meg akartak 
vásárolni. A vétel azo iben elmarad, mert a tú
rái kastély noha különben megfel-lö lett volna, 
nem elég nagy, mert a fóherezegnő igénye éa 
szükséglete legalább 80 szoba a túrái kastély
ban pudiir csak 48 van és azonkívül nincsen 
elég hely a tervbe vett verseny istalók építésére 
sem.

Meglopott tan.tó. Ko-'-s Jenő gödöllői 
tanító meg az 1899 év okt. 2-án Isaszegen jár
tában betért Szarvasi Ignácz vendéglőjébe, « 
csak midőn onnan eltávoztt vette észre, hogy 
24 korona készpénzt, egy arany gyűrűt és egy 
hnjrürtöcskét tartalmazó pénztárczaját ott felej
tette a vendéglős lakásában volt íróasztalon. A 
szobába olt tartózkodása alkalmával nem volt 
inas, mint a vendéglős Rozália nevű kánya kitől 
azután visszatérve kéne is a tározót, de azok 
nem tudtak arn-l semmit. A d<d -g annyiban 
maradt. Most azután Széki blvámié tudatta a 
károsultai. hogy ő egy olyan gyűrűt latoit Szar
vasiak volt cselédénél. Oszlik Fim in >1. ki viszont 
azt állítja. hogy azt Sx.irvnsineiol, kapta aján
dékba. ht okoskodjon azután ki az ember. Az 
eset feljelontetett.

A Gödöllői Hitelszövetkezetről A 
modern kulturállamok fötörekvése manapság a 
polgárok anyagi jólétének előmozdítására irányul, 
mert u vagyonos független polgárság az állam 
függetlenségének és erősségének leghathatósabb 
biztosítékát képezi.

Az általános jólét egyik jelentékeny ténye
zője. egyebek közt, a szövetkezet 'eszméjének 
terjedése; ez.;rt nagy súlyt helyeznek mindenütt 
arra, hogy szövetkezetek létesüljenek, a melyek 
n legkülönbözőbb ezélokat szolgálják. Hazánkban 
nz ipari szövetkezetek eddig — sajnos — kevés 
eredményt. tudtak elérni, annál nagyobb!) ered
ménynyel működnek a különböző alapokon lé
tesült hitelszövetkezetek. Ezen hitelszövetkeze
tek jelentékeny része az önsegélyre és a köl
csönösség eszméjére van alapítva, tehát önálló, 
és igy a nyereség a tagok közt oszhiiik fel. 
Ilyen alapon létesült kél évvel ezelőtt Gödöllőn 
a Gödöllői Hitelszövetkezet, a mely most, ápril. 
1-én alakítja meg a második évtársulatot és 
belépőid felhívást tesz közzé. A Gödöllői Hitel
szövetkezet czélja, mini ax alapszabályokból 
kitűnik, kettős. Egyrészt módot nyújtani arra, 
hogy a tagok hetenkinti befizetések utján tisztes
ségesen kamatozó tőket gyűjtsenek, másrészt 
pedig a tagoknak könnyen hozzáférhető és olcsó 
kölcsönt nyújtani, a mely kölcsön csupán a heti 
befizetésekkel törlesztetik. Minden tag csak olyan 
összegű kölcsönt nyerhet, a mennyit a 6 évre 
terjedő évtársulat alatt a heti befizetésekkel le- 
törleszthet: e mellett a kölcsönök Természetesen 
csak kellő garantia mellett adatnak és pedig 
vagy kezesség vagy jelzálog! 'biztosítás mellett. 
A ki belép, egy vagy több üiletrészt. jegyez. 
Minden egyes üzletrész után heteakiut 1 korona 
fizetendő. A heti befizetés 6 évig tart, a mely 
idő alatt tehát minden egyes üzletrészre 312 k. 
fizettetik be. a mely összeg a reá eső nyereség
jutalékkal együtt aztán a tagunk, nz esetleges köl
csön leszámításával készpénzben v'ssznfizeltetik. 
A szövet kezei azonban nem oszlik fel az éviár- 
tolattál, hanem minden második évben uj évtár 
sülni alakul ; e szerint április 1 tői, a második 
évtársulat megalakulásától fogva két évtársulat 
taau .lót év jij] rnpedig három; és később is 

mindig három évtársulat lesz működésben, a mi 
| természetesen a tagok -'•« úzletréssek számának 

szaporodásával jár, és u;y nagyobb pénzösszeg 
is fog rendelkezésre allmii. úgy hogy a tagok 
hiteligényei teljes mértekben ki légiih-tók lesz 
nek. Megtudjuk a felhívásból. hogy már eddig 
is Tii.U HJ koronára rúg az az összeg, a mely a 
tagoknak kőlosöii\ • u ki.i.l u ut. a mi olyan 
eredmény, mely mi.idén hmgzatos dic^éntn ‘I 
jobban dokumentálj i ezen ••gesz-•égés a apu > 
szervezett szövetkezetnek fejlődésképosségét. 
Vidéken lakó tagok befizetéseket pos a takarék- 
pénztári cheque-lapok utján teljesíthetik, a mely 
c'.élszerű intézkedés remélhetőleg az*  fogja e- 
redményezni, hogy vidékről is számos tag fog 
Jelentkezni, a kik az uj évtársulatba belépnek.

Kívánatos hogy a belépési fölhívásnak kel
lő eredményű legyen -;s minél t’hbeii, minél 
több üzletrészei a Gödöllői Hitelszövetkezet 
kötelékébe belépjenek es ezen intézel föl virág
zásul elősegítsék.

Verekedósok Valkón Balog András febr. 
hó 2b án Bogács Andrást Valkun. Hm égi István 
udvarában megtámadta s egy doronggal úgy 
fejbe ütötte, hogy az súlyosan s-besülve maradi 
a csatatéren. — Ugyan e napon még egy másik 
lovagias eset fordult elő Valkón. Száz dánost 
verte el ifj. Balog András egy doronggal. Balog 
beismerte tettét, Itt azonban még nincs vege a 
valkói verekedések s rozatának Ugyancsak febr. 
20 án hajnali öt óra tájban egésj kis hadjarat 
színhelye vol*  Bőregi István haza. Való -aggal 
megostromolták azt Úgy esett a dolog, hogy 
Sőregi h fenti napon barátait Szász dános, Tóth 
Mihály, Fazekas András és Bogács Ámítást ven
dégül latta a házánál. Javába mulattak, midőn 
id. Balog András ifj. Balog András, Pintér An
drás, Hasznosi dózsef, Leves József, Tokai József 
Pál Józsid és Fehér András valkói lakosok 
botokkal felfegyverkezve behatoltak az udvaraba 
es követelték, hogy ott mulató vendégeit utasítói 
ki. Midőn ö u/.t nem telte, beverték a háza ajta
jút, ablakait megrongáltak, szóval valósággal 
megos i niolták az egé-z házat. A tettelek tagad 
mik erősen, daczára a szemtanuk bizonyításának. 
Iiy módón égésit csomo bot és dorong kobozta 
lu't el tőlük é-< foglalt itutt le. Mind a hírűm 
eset feljelentő'e.t a bíróságnál.

Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyomor
haj,/*t  vagy talanság, rossz emésztés, majfajdalom. 
k‘»lika,vers/.egrtiiység. id-'ges fogfájásban szeli 
vednek, haszmilpik u világhírű Pserhofer 
vériisziilo labdacsokat, melyek teljesüli ártalmat 
Iáitok, gyorsan és biztosan hatnak és legehőran- 
gu orvosok állal aj-mPatnak. Hasznos szolgalatot 
vélünk tenni l. olvasóinknak, hu u kitűnő szeri 
l». figyelmükbe iijaljuk. 1 tekercs, mely 6 do
boz a 15 labdacs 1.05 frt A pénz eiolugeu be- 
küldés**  maii I tekercset 1.25 írt irt, 2 tekercset 
2 3*>  írtén, 3 lekeresel. 3 35 írtért, küld bérment- 
ve Pserhofer J. gyógyszertára, Becs 1. Singers- 
tr.isse 15. No.

Modern divatok. Az emberi szellem sze- 
Rzélyes. \' dósággal szomjazza az újságot. N «gy 
művészek élvezése után ujmigvn tapsol kisebb 
értékű fiataloknak Régi hagyományok szente
sítette műformák megsértését, geniális újításnak 
tartja. A legszélsőbb es legtú /.óbb újításuk csak 
látszólag oly ajak és az emberi szellem nem 
igen produkálhat olyat, aminek elozményu ne 
volna az emberiség történetében. A zenei ele
meknek inosl emliiell lulhaiiilnusodns ■ megvolt 
mar Görögországban. A secessiós, alig olvasható 
modern belük esik :i rej, esetlenségükben szép 
frakliir iras tulhajiásii. Tiltany vázáin a figyelmes 
szem meglátja az őskori vad népek rajzanak 
inoiivumai!. Az apahidai leint kancsója formára, 
díszítésre liliom, kiállja versenyt a legmodernebb 
alkotásokkal. Vdob-ti, a világtörténet nem más, 
mint nz emberiség eszméinek és az embert ,kás 
alkotás iinak vissz i-vi.-azatérő in*  gujhmlásn, el 
teresekkel, különböző alakokban, de n igyjábmi 
mindig ugyanannak maradva. Az emberi szel
lemnek történetét, eszméit, az emberi ‘kéz al
kotásait gazdag és színes képekben mutatja a 
Nagy Képes Világtörténet, amelynek most 98 
és 94. füzete hagyta el a sajtót.. Ezekben van 
a híres és művészi apahidai kanosénak rajza ír. 
Az egész vállald tizenkét kötetből fog állnni, 
szerkesztője: dr. Mirczali Henrik akadémikus, 
a búd ipesti töt énettudoniány tanára Az \. kö 
tetet Mika Sándor irtn a legújabb kutatások 
nyomán. Egy kötet ára diszkötésben 16 kor, 
kapható füzetenként (á. GO fill.) és havi részlet- 
fizetésre is, a kiadó-társaságnál. Rávni Testvérek 
írod. Int. Részvénysaságnál, Budapest.

A vetés Idejének közeledtével említés 
nélkül nem h ig.vhntjuk, — a mii különben ré
gen tud mindenki, hogy nincsen hazánkban ezég, 
mely nagyobb bizalomnak örvend, mint Mauth- 
nar Ödön világhírű magkereskedése. Különösön 
ineghizh itólc gazdasági m <gvai, melyek közül 
i ipregnáli takarmány repimagjai párjukat rit
kítják, de kerti magjai is minden versenyen fe- 

fül ajlnak. Nagyon csodálkoznánk, ha akadna 
csak^sgyetlen hazai gazda, vagy kertéi, aki 
külföldről hozatna magot, mikor mint nlialánomui 
ismeretes, a Mauthner-félo magvak ep oly elter
jedlek és közkedveltek külföldön, mint idehaza 
Magyaiországon. - As idei 226 oldalra terjedő 
képes árjegyzékből mdyet kívánatra ingyen és 
b?rmentve küld is látható, mennyire megérdem
li a M 'iPhnor ö ’ hí ezég a vil.qhirn ve'

Ellopott főnyeremény. A minap állítot
tak bíróság ele egy Fischer nevű egyént, a ki 
furfangos módon el akarta lopni jogos tulajdono
sa elől a Jósziv sorsjegyeknek egy 10000 frtos 
főnyereményét. Fhcher ugyanis azt látta, hogy 
ez a tőnyeremóny már évek óta szerepel a fel 
nem vett nyeremények Jegyz őében és ekként 
okoskod )tt.: ,Ha a Jogos tulajdonos évek óta 
nem lulja, hogy sorsjegye 10.0 XJ frtoi nyert, 
akk*»r  meglehet, hogy még két évig nem fcfog a 
dologra rájönni es ez idő éppen elégséges, hogy 
hirói megsmnesités utján ó kapja meg a 10,000 
írtul*.  A furfangos csaló ugyan rajta veszteit, 
mert a jogos tulajdonos épp akkor jelentkezett, 
a mikor már mar kiadták volna Fischurnek a 
10,000 frtoi, de ez az eset intő például szolgál- 
hit minden sorsjegybirt-kosnak. A kinek sors
jegyei vannak, az el ne mulassza megnézni a sor 
solasokat. De, ha ez nem volna módjában, ak
kor rendelje meg a Pénzügyi és Tőzsdei Naptárt 
a melyben bűnné vun az osztrák, a magyar és 
(egyebek közt a Török-sorsjegyek) a sorsjegyek 
n«'k mindaz.m számainak a kimutatása, a melyek 
az 1900 év végéig kihúzattak, de kifizetésre 
még bemutatva nincsenek. A hátralékos sors 
jegyek ezen nagy fontosságú kimutatásán kívül a 
Pénzügyi és Tőzsdei N tpiár még egyéb közle
ményeket is tartalmaz, a melyek mindenkit ér
dekelhetnek, n kiknek sorsjegyeik vagy más ér
ten papírjaik vannak. A gazdag és változatos Ur 
taloniból kiemeljük a következő fejezeteket: A 
budapesti pénzintézetek története és összes 11101“- 
l«g«i- — áz értékpapírok biroi megsemesiléséröt 
szóló törvény é< élj írás magyar.izala. — Az ér
tékpapírok elévülésének ismertetése. — A gabo
natőzsde é« értéktőzsdei jegyzetek népsserU ma
gyaráz ta. — A különböző -riékpapirok. — Ál
lampapírok és nyilvános kölcsönök. — Zálogle 
velek és kamatozó kötvények. — elsőbbségi köt
vények. — Részvények. — Részvények jegyzési 
módja — Kamatmegtéri’és. —S írsjegyek jegy
zése. — Nverem'my szelvények és nyeremény 
jegyek. Megengednit és tiltott sorsjegyek — 
Pénznemek — A tőzsdei kötés. — Alkuszdij, 
jutalék es tőzsdém!-’. — Szelvénylevonás k — 
Jegyzéke a populláris, dvmlékképefl és katonai 
házassági biztosítékra alkalmas papíroknak. — 
Sorsjegy ígérvények. — BetÜsoros Horsolási nap
tár az 19:11 évre. — Sorsolási havi naptár- A 
Pénzügyi és 'l’ózsdui N.iptar ára 2 kor-ma. Míg
rendelhető a kiadónál : Lendvny Sándornál, 
Budapest, VII,. Miksa utczn 11.

Fuleios szerkesztő: Nyiry Lajos

1899 V. I82|7 számhoe. 19-')l vgrh. 76 szám. 
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldő't binságr végrehajtó 
ezennel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. já
rásbíróságnak 1899 évi V. 182. számú végzésé
vel Dr. Rosenherg Gyula bpesti lakos ügyvéd 
által képviseli Hazai ált. bizt. társ, végrehajtató 
részére Mnyer Lajos végrehajtást szenvedett el
len 221 K. 54 F. követelés és jár. erejéig el
rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedettnél lefoglalt 692 K. F.-re becsült 
ingóságokra a gödöllői kir. járásbíróság fenti 
szánni végzésével az árverés elremlehetvén, un
unk a Leitsr8dorf I>. és Ha 36 frt, New-York 
életb. társ. 158 kor. 60 fill. stlh felölfoglaliatók 
követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes 
zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedett 
lakásán Csik Tárcsán leendő megtartására határ- 
illőül l 9 0 1 é v i m á r e z i u s h ó 5 n a p- 
j á n d é 1 ti t á n 3 órája tüzelik ki, mikor a 
biróilag lefoglalt szobabútorok s egyél) ingósá
gok n legtöbbet ígérőnek kéezp •nzfizetós mellett, 
szükség esetén hecsáron alul is el fongak adatni.

Felhivatnak mindazok, a kik az elárverez-ndó 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielég itt etéshez tartanak jogot, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket na árverés meg
kezdéséig alólírt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, 
avagy pedig szóval bejelentem tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését körető naptól 
sxámittatik.

Kell Gödöllőn, 1901 évi február hó 6-án. 
(P. H.) TrsztyánsBky Kálmán s. k. 

kir. bir. végrehajtó.
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Építő anyagok:
gipsz, portlandi és román ce- 
luli tégla, tető fedlellli-Z. kál- 

s.idronv szövetek és kerítésük.

IBÖSZ.
liielll.
rútty, 
szúrós s«»veiiy .sodronyok,

Hirdetések
jiiláuyos árban vetettnek fel lapunk kiadó

hivatalában.

V. 1U5]2 számhoz. 19( Ml.
A. rvoi’ÓHii liii*<l<H  meny.
Alulion kiküldőit l'irósági végrehajtó ezen- 

■I közhírré teszi. Ivgy a gödöllői kir jár isbiro- 
s ig l'.HII évi V. 11)5,2 számú v gzésével dr. 
Z ich.ir K in m ügyitől .-illái képviseli özv. Ha 
I izs Jánosié felperes rvs/.ére Boldis G\örgy al
peres elleti I 1(1(1 kor követelés és jár. erejéig 
elrendeli kielégítési végrehajtás folytán alperes
től lefoglalt 702 korra becsült ingóságokra a 
gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzésével 

plr"ii<b‘l:eiven. annak a löliilloglal-

np| I

futók követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes la- 
kitsán B iglion leendő megtartására batáridőül 
1901 évi inarezius hó 14. napjának délutáni 3 
Órája tüzelik ki. mikor a biróilng lefoglalt lovak, 
telten, kocsi, széna, szalma s egyéb ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett szük
ség esetén Iteesáron alul is elfognak adatni.

I’elliivatn tk mindazok, a kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából n végrehajtató követelését 
meg-lőzö kielógitietésliez tartanak jogot, misze
rint elsőbbségi beieleméselket az árverés meg
kezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő ív hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését, követő naptól 
számiita’ik.

Keit (iötlöllön, 1901 évi február hó 26-án. 
(I’. II.) Bölil Ambrus Js. k. 

kir. bir. végrehajtó.
kehibe :mi-

kerainit-

metiahi és

cement lapok.
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Tűzálló uhainotle téglák, cím 
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KURAS PÁL temetkezési vállalata

7 - hí. ’ f.-Ap-x-nHegy ura maii szállíttatnak. 7-fct • ■

Suliit készih-ll I C
i:
> c

l'.lxiilliil ntindenneinii loiuefésok rendezésűt legegyszeriibtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart mi nOeti lólo koporsókból. Erez 
kain myta főnvezeti 1'euyöfu koporsók minden nagyságban.

Szoba behozatok ravatal felállitas a Hzcmólvzel disz egyenruhában fák- 
Ivóval

díszes uynwdrocsi *TS®(g
l emi'tósek I ’> i koronáin] 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 

olcsó áron elfogadtatnak.
Gyánzjelentesek egy óm alatt szálliltalnak.

Mint különlegességek:
oppelm porll.i id c-inéul agyiig és ce
ment oövek és kémény leltelek, 
mindenkor jutányos úrban és legjobb 
minőségben kupititúk.

Beloinroza-okal, kövezéseket, va 
l.-iinint gránit icrazzo munkákat juta 
nyos ;ir mellett elvállalok. Költségvetés 
2h --52 ingyen.

Megreu ltílé«‘ket a gödöllői nyaralóm 
ball (Gizella uicza (i3 l is szívesen átveszek, 
hol a szakmába \ ag-» le. világosit.isokknl is 
készséggel szolgálok.

T ; H !!Ja 'a

3fyytfnwitcfa! fi híres
KAUTHNERri^AGVA^ 

rajt áll a MAUThMEH-név.
A melyen nincs rajt.az

VsseK vissr -itta ni.-,’,!.

Jobb és megbízhatóbb 

s á g 1 ós k o r t i m 

nem léteznek, mint a minőket
27 év óta szállít

MAUTHNER ŰDÖN
os ós kir ud^rJ^855ánitó niagkoreekedéso 

Irodák ás ) 
raktáruk :)

F' íru-ii..
b?i|i3 - ’<-k

220 oldalra terjedő ké|t 
iiHtrn Ingyen es bermontvo küldi.

BUDAPESTEN
VII. Rottenbiller-utcr.a 38 

tv -úti vihamoM megállóhely®)
) \ 1. Andrásev-ut 23.
) A m kir, operával -zömben:

•es arjeg v zekéi kiva-

t Sj L, t
építkezési vállalkozó

(•/,<‘lll(‘Ilt á 1*11  > ÍÍI S1 <ÍÖ1>ÖIJ.Ö5.

Raktáromon vannak nauy választ ’khan 4 -6 8 szögű, természetes és szilles
ez’-mriitlapok. diszii'dt keretekben ; továbbá leráz.) lapok csiszolva, színezve,
szinten kivonatra kerettel, 25 -30 cm. nagysigu méretekben, a szegé'y'apók is több 

remii•■•'i \.-d.iszt-kb.-in s valimenini hallatlan olcsó áron kaphatók.
Raktáromon kaphatók további szintén rendkívül olcsón kis és nagyobb liidaknak 

alkalmas beton rsöv<-k 1 méteres darabokban 20 cintől 100 cm bőségben. — Szállí

tok miikó lépcsőkét tetszés szerinti hosszú.lúgokban vörösmárvány utánzással; ugyan, 

ilv n kivitelben talapzat köveket megrendelés u áni méretekben. Oszlop talapzat kövek 

és kemény felt -lelek. Tűzfal és keritésfal fedlapok. Mindezt megrendelés szerint 

minőségben nagyon olcsó árakon adom el mint saját készítményemet.
v annak raktáromon többféle szobrász munkák is. oszlopfejezetek, zár

kövek. tojás- és fo<rsorok. tartányok és inas egyeli betétek, sat.
(MT Elárusítok azonkívül 1 só rendű beocsini portiam! üzemeidet is a legolcsóbb

Betonirozásokat gr mit teraz/.ó munkákat és lépcsőket az építési helyszínén 
készítve is elvállalom.

Megrendelésekéi a sajai házamban (G idöllon Erdő-utczn)és az építés helyszínén 
elvállalok es mindennemű lelvilagO'iiassal. esetleg költségvetéssel is szolgálok.

Hazafi ír tisztelettel

Persler Kálmán
építkezési vállalkozó.

I rj

politóri blítoroli
k.iph.iii.k a legolcsóbb szabóit arakon Ászodon, Kuras i’ál épület mühiilor 

•V‘ f lalosnál.

Ny mi-aoi az u.-z'hú j.iviió hp.czui könyvnyomdájában.


