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Társadalmi közgazdasági és irodaimi heti lap
Előfizetési Arak:

Egész írre . 12 kor. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . 6 , Kg.yes ezé n ára 30 81.

Bérinentetlen leveleket nem fogadunk el. 
________ Kéziratok nem adatnak vissza.

Magjelenik minden vasárnap.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Aszódon.

Hirdetések
ügyesség szerint jutányos ar<m k<-•.■•Itetiiek Nyilttérsvra

50 fillér EiJizetóinknek nagy árengedinóny

Márczius 15.
„RegeB-régGii történt, soha nem felejtem,
— Mesék országúi) ui szól a fejedelem. — 
Gyönyörű a tavasz, süt a napsugara, 
E<er ibolya nyit’ mésódes csókjára, 
Ibolya illatár bejárja a léget,
Vele a tízauadság, s tűn' a szolga-élet.
— Magyaroknak népe! régi dicsőséged,
Ha most talpra nem áll. soha föl nem éled.

.Szabadság0 szó írva a szűzi fehérbe, 
Szabadság a népnek legédesb testvére. 
Kicsinyke a csapat, de nagy a vezére, 
. Harmadik*  Lajos állt annak az élére. 
Hiába, hiába német törekvésed, 
Nem igázod soha le a magyar népet. 
Titánná növekszik lángkebel lángszóró, 
Turul madár vijjog, ölöm minden óra.

A nap is meg-megUI, bámul szörnyüképon, 
Árpád lelke van tán ezen a kis nép'ii?
A puskák ropognak, durognak az ágyúk. 
A magyart csak győzni, máskép soh’se látjuk. 
Megüzeni apjuk, hogy kevesen vannak, 
Szavain, ki mehet, elindul harczuínak.
Úriás s sereg és benne minden kar 
Száz halállal megküzd, egylől-egyig magyar.

Zúg. dübörög a föld Világosvár felé, 
Aemalett belőle, vagy ugyan mi leié? 
Magyar, német, orosz fegyverek láttára 
Felhő borul a nap arany-*  arcz.ira.
Gyémánt neve Ingyen a hibát magyarnak. 
Elhulljanak h ison mind a hányán vannak?
- „Szó se megadásiad, szó se semmiáron!“ 

Tigris szemmel nézhetsz, nézhetsz tizenhárom I

.Tavasz elmúlt .. “busán, sírva nyög a nóta, 
Mivé lett. hova lett az isten ostora?!
Hiúba vérzettek, vívtak aiinvi harczot. 
Az Eg csapásával m in inéihe’kk kardot. 
Kegyetlen z*  írnok láncz m *g  iió békája, 
A mrg)uri oh! senki, nz Isten se ójja . .. 
Úristen. Úristen, mert alkod e népen, 
Megbiinhödte ez mar múltat s jövőt régen?!

Feled Árpid fia. elfeledve minden.
— Áhlja meg királyát. ald|.i a Jo Ist 'li ! — 
Békés szívvel alkot, farad, izzad szeg ni). 
Hő imahoz térdel Márczius ünnepén . 
Csendes néma éjjel. nyugszik v r.m. levél, 
Hallom szűz Már’jalmz jó Fia mit beszel. . 
A’s*,  erű, u kárát iviiddh'dii áll, •/.
Lest i/iéy mayjar üiinrp, lest ni / «

Kiss Pótol’

A szabadság napja.
Immár 53 esztendő vsilaszt el ben

nünket a ntái’cz.iusi dicső napoktól. Ötven
három év hosszú idő, egy nemzet életé
ben is szAmot tesz. Ezalatt az idő alatt 
nem egy jelentős eseményre borult rá a 
feledés homálya, nem egy nagyság emlé
két terítette be a múló idők avarja.

Es mégis minél tovább esnek tőlünk 
a tntlrcziusi események időben, annál 
elevenebben élnek a nemzet közérzületé. 
ben. Az a glória pedig, mely, márczius 
'dúsának hősei, a ti homlokotokat övezi, 
az idők távolodtával mind vakítóbb fény
ben ragyog felénk.

Vájjon a mytliosok csodatevő ereje 
ismétlődik meg előttünk, mely félisteneket 
formált a hősökből t Oh nem 1 Mert bár 
egy emberöltő választ el bennünket tőle
tek, sokkal közelebb estek hozzánk, sem
hogy legendák hőseivé válhattatok volna. 
A magyar nemzet eleven érzése kapcsolja 

a haladó idők folyamába a li szent lelke I 
sedéstek emlékét, mely örökké lóg élni. | 
mert örök az eszme, melynek szolgálata- i 
bán állott: a n é p s z a b a d s á g, és I 
örök a mii, mely ibelöle kisarjadzolt: a füg
getlen M igyarország.

De vájjon csakugyan örökkévaló-e?

Eltűnt a hatalom zsarnoksága, mely
nek e szabadság védői az igazság paizsát 
szegezték ellenébe, de vájjon másfelől 
nem fenyegetik-e veszélyek azt az alko
tást, melynek annyi kihűlt dic.ső teteme 
képezte alapzatát.

Vájjon nem látjátok-e a szennyes 
hullámokat, melyek az elemek erejével 
mossák alá a társadalom alapját?

Nem é r z i t eke a négy ed ik 
rend f e n y e g e t ő ö k I é t. mely 
romba készül dönteni azt az oltárt, melyre 
az emberiség legszentebb ideáljait he
lyezte ?

És vájjon szóljak-e azokról, kik el

tévelyedésükben szem elől tévesztve vé
ges és gyarló emberi mivoltukat, hazájuk
nak a világot tekintik?

Oly kérdések ezek, ni-lyek a társa
dalom nemzeti berendezését a legköze
lebbről érintik, éppen ezért minden haza
finak, aggodalmát m dtán kelthetik fel.

Es a mi hitünk mági-; szilárd.. Nem 
képes azt megingatni a társadalom e köz
jelenségeinek szemlélőié sem, mert sze it 
meggyőződésünk. Irigy a mi mellett li, 
márezitis dicső hősei, szivetek kiomló vé
rével tettetek tanúságot, nem lehet az 
hazug — s o h a!

Dr Miskolczi Gyula

Aranynapok.
P e s t, in á r t. Hi-ú n.

A tegnapi n-ip históriai nyomokat bi^yott 
mag i illán Mi kezdetben csuk d/monstráczió 
szinvt visel •, később erkölcsi, békés forrod a 
lommá alakult. A» események Ilire, melyek 
Francain- s N melorsz.12 m keresztül a szom 
sz d l» ‘C'ig lör'ek s molyok . ugvunazou egv 
eszme Iá iczszem dt ke,» na’u'ik is ószlön 
szerű sejtelmei i l-ziek löl. miszerint a törvény 
hoxá-nak tarsml dini illőn is agy lökést adni, s j 
u czélb.’d egyesülni kell. Az egyesülési eszme 
az ifjúi ‘kebel’ melegágyában fogamzott meg 
legelőbb. Íveli iml.ii.H'ak meg. agy a1 jövő 
vasárnap tartandó ifjúsági rcformlnkmnara. Az 
ellenzéki körben kitűzött' k az egyesülés és pe
tit io pontjai. Ezeknek tárgyalása végett mart. 
12-én ugyanott népgyűlés volt hirdetve. A fo 
lyainodváiiy szerkezete I r i n y i Jmtsef által 
feltéve, igy hangzott :

Egész Európa mozog. Az idő félszobáddal 
előbbre rúgott. Eg) gondolat rezgi at egész 
Európát: hogy a létező állapot tovább n»-m | 
maradhat. Nincs többé idő hosszan tanács
kozásra avauy épen halogatásra Az estinek 
meg vannak érve, az élet szükség,, követeli 
azokat. Magyarország pillanatai Jdragák. Mi 
máskor csak hosszú időszak alatt fejlődhetett 
ki. mód rövid utón s hal ulék nélkül törvénybe 
foglalandó. A monarchiát fenyegető veszély 
elhárítására a fegyver nem elégsége-* : <• c/élrn 
nálunk az alkotmányosság bővebb kifejtése ’s 
a’ pramnatiea szuic’io velünk kapeso atlmn 
levő népeknél annak behozdala az eg)edüli 
eszköz. A nemzet nem elégszik meg többé 
egyes engedményükkel, nem várhat a' fejlődé*'  
eddigi lassú menetelére. Egész alkotmányunkat 

kívánjuk ezúttal tisztába huzalai stb., Követ
keznek a’ 12 pontok (lásd alább. Mi úgy 
vág) u ik meggyőződve igy végződik a szer
kezet - hogy ezekben az alkotmányosáig, a’ 
haza 'a dyiiasti;/ minden barátainak Livansá- 
gát fejezzük ki. Mi ezekért mindent készek 
vigyünk áldozni. Mijük önöket, hogy ezen 
pontokat hazánk’ jólléte, ós dicsősége végett 
még ez országgyűlés alatt kieszközölni mél- 
tózlassanak.

E szerkezet ellen tétettek némely kifogások. 
Sokan nem t; rt.ák azt meg most körülményeink
hez alkalmazottnak.

Márt. 1 1-én pedig ugyanazon kör közgyű
lésében azon indítvány nyert többséget, misze
rint: a' petitio nem mindjárt, hanem az országos 
ellenzéki választmány altul oi’ganisál.indó agitatio 
utján kezdessék meg.

Azonban még azon nap esti 9 óra tájban 
megérkezett a blesi események Ilire. Ex fel
villanyozta a kedélyeket. Ax ifjúság zúgolódni 
kezde. „Ismét a forrnak életöló korlátái közé 
szoritnak bennünket" mond ik egyértelmüleg. 
„Az alkalmat ismét elsx‘ila<ztandiuk.“ ily és 
hasonló aggodalmak szülték a' múlt napi de- 
mons.-atióra számított meneteket, melyeket mull 
számunkban röviden említőnk. A tömeg menté
ben nottön nőtt, mint szokott a folyam. Ereje 
noitevel érezni kezd* 4, miként legelső teeudőjo 
felszabadítani a' lelánezolt Tytant s gondo
latot. Igy született márt. 15 én d. e. 11 és fel 
órakor a 'magyar •ajtónak törvényei, tiszta, 
cenzúra ál-al meg nőm fertőzi eteti ágyából az 
első ik'*riöülött.  Egyik, a kivánatoknak tegnapi 
meléklvtünkben is közlőit 12 pon'jo, mely igy 
hangzik* :

Mit kíván a magyar nemzet?
Megyen béke, szabadság és egyetértés.
I. K-vaujuk a cenzúra eltörlését.
2 Felelős minisztériumot.
3. Evenkinti országgyűlést.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári Ú9 

vallási tekintetben.
5 Nemzeti őrserogot.
G. Közös teherviselést.
7. Az úrbéri terhek megszüntetését. 
H Esküdtszéket. j
9. Kép-. iseb let egyenlőség alapján.
10. \ katonasag’esküdjék meg az alkotmányra.
II. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, 

a külföldieket vigyék el tőlünk.
12. Az uni >t Erdélyivel.
Végül: E g y o n I ó • é g, b i n b a d s á g, 

testvériség!
Az ikertestvér mellett méltótól ig állott Petőfi 

Sándor következő lelkes költeményé:
Nemzeti dal

’l’ dpra magyar, Ili a haza !
Iit az. idő, most vagy >oha !
R ibok legyii.ik víg) szabadok? 
Ez a kénles, válaszszatok
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem Jelzünk. «. t. h.

Az ezernél számosabb nép felemelt újakkal 
ismétli az esküt. — Iriuvi .József mii' 'iá be sza
bad ég alu't az elsőszülötteket. S u hűl ó esőben 
égből látszott reájuk szallnni a keresztelés vímü. 
Az előbb emlilelten kívül S/óloltak a néphez: 
Peiőfl, Jókai Mór (az ifjúság vezetői), Buiyovsiky 
Gyula és mások, kiket vagy nem ismertünk, vagy 
állásunk szerinti lekötte<esünk miatt nem hallha- 
tánk. Ajheszodeket valamint az egész csoportoza- 
lot a mivellBég s/elleme lengi át. Még lótabo- 
tok is gyéren valónak láthatók. Délután 3 óra 
tájban ismét nevezetes dolgok történlek A 
városházánál n tanács és választó-polgárság 
jelenlétében n y i I v á n o s közgyűlés tartatván, 
a kiuyomatott pmioknnk folyammlványkénti alá
írása Szepessy Ferenc/, polgarme-ter által meg 
ke/dett s egyszersmind a rendfenntartására a 
tanácsból, választott pokár■‘ágból és lakosok 
hói a következő 15 tagú állandó bizottmány 
nevuztetelt : Rottenbiller Lmipo'd alpolgármester. 
Kacskovics Lajos főjegyző SlatTenberger István
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Múaióló. Molnnr l’il, KI.uk.iI GiiIih. Tóth. 
pír. Gvurko.tc- M»te. Iiuiyi J -zsel. I’etoil San 
ti >r, V.iKvaiy Bal. Irányi Dániel, H--n< I Al.ijos, 
Eginx-y Hamu 4 Az ö-sz-.*-  nép, mely a be térte
kén kivill a iaro>hiz leiéi is elfoglal.i, niintegv 
10-1501)0-re is a 4 és f“terikor eloszlott
gyűlés kin\il uk izéilvan, h még ••z ni ■ üszög- 
KV ütemek Pestre te-md • at ‘letet s mrg il u iz-ii 
fogta, a királynál <*s  na-l írnál küldöttségé’ neve- 
xult a bel) I srlota tacs ideiglenes s a kö ponti 
kom \ Tir.sg <| ■ coltegaim rendes elnökéhez: Sr.itt- 
csies Mi t ilymk, i g mdolatszab id-uig mariyrja- 
mik kib-^csailata-át. a czmizuranak hivatalosai, 
is el öllesel • aziránt igeretet kívánni, hogy a 
katonaság nem fog a r md fentiiriasaba avatkoz ii. 
Az ege>x nap sűrűn hulló eső daczara ellalh i 
tailan iiép;óiib’g kimrte a kűi.litt <•'“••1. megbiza- 
lasandí, 111 sziiks -g. nyom.dekát szerző1 l» s a 
hol)tartási épület minden zugai eilogialá. \ 
helytartóién ícs ideiglenes elnöke v- gre rövid 
ialiáeskozas után N) ny Pa! bizo'tmaiiyi taggal 
megjeleír «;i az ablakban ki Mondatott. h o g y a 
« z e n x u r a e p i I I a n « t t ó I (5 e s t e I- 
ó r u k o r : h i v n t n I <» > a n is in e g v a n 
szüntet ve s a<l lig is. míg a torló rundszer 
mellein sajtó törvények lm., i'tiaitak. a netiiátti 
kihágásoknak a temi.iiló törvények szerinti inog 
toriadra ideiglenes bíróság fog fel dlilatni. A 
kát masag csal; akkor fog alkalmaztatni, h i Pest 
varos hatósaga kívánná. — Sianedcs Mihály 
iránt végre od n\ilaikozmt a helyt.irt Hanács, 
Imgy ő ngvan k > um>i őrizet alatt van, mindaz- 
által saj;.t fel I ^lege.e kiküldött tagjai; gróf 
AlniAssy Móricz es g,-.»f Törők B din: altul. St. 
M azimdi kiida-at i rendelést tón. Ilit óra 
után a l’es.rd atm« >l s lt'lyb«*ii  ó«zcgy iileke- 
zet» temérdek nép örömriialgatai közben meg
nyíltak a börtön aj ai s a kiszabadított foglyot 
szabad polgártársak sokhelyen kivilágl ott abla
koknál faklyasorok közt hoztak vissza Pes’rc. — 
A nép kivanaluni a sajtószabadsag m ■gülineplése 
vege l a helytartótanácsi épületéi is ki keli vilá
gítani. - A 7 őritől I i és fel óráig együtt 
volt bizottmány további határozatait ina már 
következő kel (czenzuratlan i falragasztványokról 
olvassa a nép

Az •nyílt ez :
Pitvaros közönsége nevoben szerencsések 

hivatalosan értesíteni a magyar nemzetet. hogy 
a mi inas orsz igokban polgár vérbe került, — 
reformot — Budap sten 21 óra alatt békés és 
törvényes-utón kivívta a tírványeg egy tertés. 
A városi innád úgy mis a választó p dgnrsaggal 
értesülvén arról, mikép a varos pilgarii és la
kosai vein egyÜ t ak irii'k értekezni az idöx ko
moly fejleményei felelt, a tanacskozisi termek 
szasudokoii at zárva volt ajtóim |S|S *vi  morc. 
15-én d. u. 3 órakora népnek nmgmitá, s mi
ül m megérte*  te annak lörvénys kivanalait, 
az >knt mmt n igvobbrészt mar e I ligete is kebe
lében ápolt huzafllli óhajtásokat, eg\ szívvel, egy 
akaratiul elfogni a. m igaévi tévé izma tizen cet 
pontot melyeket n igv részb.-u a nem *t 1790 
• v óta törve iyimzá< utján is annyiszor sürget
tek, íven köagi illésben <•» országgyűléshez in
tézendő kérelmezőik- n’ alairta.

A nemz t úhi|iasinnk eml lett pontjai fen
tebb említve v innak

|

i

I

i
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Kőv tkeztek u közgyűlés határoz itai, mi
szerint P«- varos inmnt4 közkívánatait --gy vá 
lasztin íny h d • líkral inul sz-in ’lyes mi t-rje-sze 
elő az ország r-Mideinek, o tels’g-i pedig hódol
va szeretet ko.oais királyunkat k • ,o m -g, n gy 
ezen orszaggyűl :s’ miad eló'ih P -<lr - tőgye at. 
A közgyűlés aloliro’t valu ztminyt bízta in-g. 
hogy a reál teiitiirtás<ul ezelszer i-n in. -zk-- Ive 
határozatait foganat ősi’sa.

Melyüknek teljesítéséül alólirt vál isztmány 
kiküldetéséhez képest:

a) Tüstént átinene Budára a nagyméllósA- 
Su magysr királyihelyt. tanácsból. s ugyanott 
azon koríninyszuki határozat t nyer’r, m-ly 
szerint a ezenztira nvombin megszűnh'ttetett. a 
eaj’ó annyi század »s bilincsei dd fűlsz ibadult, 
s ad lig is. inig s íjto t irv hív • í Imz it in I nia 
sajtó kdiágáiok felett u nemmt bírod dinit birő 
s a mgym dt helytartó tanács által a hozandó 
törvényig ideiglenesei kinuvezeiidő egyének 
fogunk Ítélni a fe'indó törv.-av -k szerint linv e 
lapok is lamiiit jak a hat áru'.al fog matat.

b) KieszkÖzőltoieit, lmgv a -nir-kat-maság 
imin fog a rend fontailn> i'i.-i • l.-gy-dni, melynek 
bixtodtasaul aliilirt vilu’ztmá iy int ‘zked'-tt. hogy 
a Pesti polgári óis»*reg  eddigi számi j denleg 
1509-nl szap •riliMsek s mint nemzeti órsmug 
iiüinzeli szinekkül ■ küshnisek.

o Kiüszközőlte. hogy S'ancsics Mihály ha
zául fi i. ki ax-rt, m ű t szabi Ion Irt. min’ status 
fogoly Budán le vala tartóz’alva, bírói itélelig 
nvo nh'ii sóba Ion b.)-•ajtalott s n nép kiiére- 
té’em tu t| i ljanak adatott vissza.

Il.\ b‘k‘i törvényen utj •. műiden váron 
tás és e.-ou Izavnr nélkül kivívott nagyszerű 
refoiin hald nmgdinmplóMeül ho'n ip Bal ipa-1 
ki h-szeii \ hígítva inneiitiil Pestvaros, mint a 

haza szive törvényházáiiuk tornyán nemzeti szinti 
z iszl i lobogund.

B t lap’-st a törvény és béke korlátáit nem sérti 
m-g. s miután a remi hamfiui érzelmű lakosúi
nak k'-zéh.-n van letéve, reméli. Imgy nz egész 
haza ubb-m is köv-tni fogja példáját.

Költ Pe-toii, ISISik évi mart. 15-én. Kot- 
t- nbiller L-opold s k. v'dasz mányi Hintik, 
KI uizal Gábor s. k., Nyáry Pál s. k.. Egressy 
Sá iiii-I s. k., Irinyi József s. k„ St.iflenberger 
Is van s. k.. Molnár Gyorgv s. k lráii)i Dániel 
s. k. Vasvary Pál s. k. Petőfi Sándor «• k, 
Tóth (ixpar s. k.. (ryurkovils Máté s. k., Kacz 
k<»vie> Miié s k

A m i ik így hangzik ;
II íz diák I Pestvaros közönsógu alolirl na

pon a hozoit s a inas hirdetményben közé teen
dő hat Hozatok vógrell íjtas ira s a rendfönntar- 
lá-:ira az alolirt bi zottnini) t kÖzértelmnm d va- I 
I is ovin, ugva’ics ik mai napon összeül vén ki
vetkezik ‘ ha: oroz nt :

1. \ b‘;ezi polgári órsereg jelenleg 15(10 
taggaí íog szap »rit itni E végett

2. minden beesnie;.•> ember in gat mard 
ke/dve a' varosh iz ni a' bízottul inv elóu jelent 
li *'i  's minek- hird na it’i i fegyvert es ismert'itö 
jelt ingye.i fog kapni.

3 \ m i'i le'e/ii polg orsereg is ugyan
azon is n ti “ni je| v-szí fel. in dv lesz og» 
nemzeti sza. ig a ballt trón s ne nzeiiszin i i-.zsa 
a fö vege a.

4. \z uj »n i in felveendő pdg ir-őr a létező 
osztály ok b i: ne'yik die a 111 i’ be

5 A biz illái rí). Ili száks-gét lat in Ija, 
eZ“ll II ”1)o ór- 'g *t  m * 1 s / jp ) ■’ i i | |.a

ti \ bizo.tmáay teljes bizalommal varja 
m ii len lp‘csül“tes liaz ilit d, hagy a személy és 
vagyon bator-ug -t nem fogja megsérteni, s«m a 
közbékm és rendet mogháhoritani.

7- A bízott m in) minden becsületes, hazafi
tól megvárja, bog) ennek és az orvozetoseg 
minden tag|ai intéseit szívesen követni és tel
jesíteni fogja.

Költ Pesten 18H ik márt, hó ,‘15-ón. A 
bizottmány elnöke és hidd tagjai: K’ottenbiller 
Lajos valasztm myi elnök. K'auzál Gábor, Nyári 
Pál, Egressy Samu. Irinyi Józs d’. Staffenberger 
István. Molnár György. Vasvary Pál, Petőfi Sán
dor, Gyurkovits M rK ic.sakovics Lajos s. k., 

.Pesti Hírlap 1848 évi 13. sxáma.y

„Aszód fejlodása/*
n Aszód és vidék'’- légit ''obi szám ib in 

fenti rzimen megjelent közlemény utóhatása 
kosztét bennünket arra, hogy tárgyilagos észre
vételeinket Aszód feji id *-n  ill'jiólsg smaminkkal 
látott es nyert, tapasztalatok folytan mi is mwg- 
togyűk.

Mindenesetre a dicsériádámtk még csak n 
legparanyibb atomja sem illetheti meg ast a 
kozs get, -legyen az falu, vagy város— mely a 
mii, «p einyom m fensz ával hirdetutt előha- 
ladus villamos korsz d»ábun még mindig a fejlő 
dós nehezen svHpatl an > burkáb in rejtett csira élet
kepe ségenek a negv ilosit s.i ■ d álm időzik H'szen 
terme«xeti ósztönében re |ik az már ux ember
nek s az eb'haludáí korúnak czeljat és érdekeit 
jól és hasznosan felfogni és megérteni tudó em
beriségnek s igy az altalu alkotott kisebb na- 
gvobb ar-a-ágn ik is. hogy — mintegy alvó szik
rab i felpattan i lángként — ti r gi megszokott tcs- 
pedestí ml, <*|  délisagaból önkén) teledül is felocsú
dik es sajat érdekeltiéi lexí >b‘»au és legczílsxi 
rűbben megfelelő uj állapotot, uj helyzetet 
igyekezik teremteni. íme a legkisebb társmág- 
kén megjelenő c my.ik. paszták s az alig számbu- 
velie o, csokely népességű fuluc-‘kák is a hal i- 
dás, a fejlő lés zászlóját, tűzik ki ti jövendő 
jobblói és k uiny- l b hold igulli itas rém Hiyebeaj 
mennyivel inkább • 'rd<*kében  es kötelességében 
all egy oly kő ségnek a fejlőd *se.  meiy köré, 
ininteL’v góezponi kö ül - főként ipari és ke
reskedni ui szempontból,— annak vidéke, niirnik 
szomsz ’dos közságu csoport isulnak, öss/pontó 
sülünk. Ilyen Szerencs‘8 fekvésű gocxpontju ii 
a vidéknek Aszód is. Nőm csoda tehát, lui regi 
hagyományúhoz híven legalább is u kisubb városok 
m«gisiatari akar emelkedni. Dohát mit or a j > 
szándék es'deáedet és ez “(rávezető eszközök al
kuim izas.i nélkül? Távol mgven tőlünk az a 
gondola’, n »g Aszód közs *g  érdemes elöljáró 
sa'áimk miik'i lós-jt birálat ala vegyük. Mi estik 
a közöli czddibeii foglaltakra akarunk utalni és 
pedig a szeműnk előtt álló tények konstalalasa- 
val; ni'-ri mi, kik szint n a komi haladunk 
előre, suhogv sem tudjuk magunkat beleülni 
abba u luddba. hogv Aszód csakugyan 
fejlő lik. !•:-■ ni-4is a közölt czikk tartálmab d 
látszó ig azt kell hinnünk! D1 hát lássuk a 
czikk S.'.urin’ Aszod látszólagos fejlődésül ezélzó 
motívum dcit a ni ’guk valóságában is.

I'.mlitb'iik ii’vaiis, hogy • póXa-utczu ko- 
Csdyizlekeil .'i || j i . /. - Imillt évbüll f«llö|le|et I 
ü- jarlia’ovn t“teteti. Es m *gis  mit tapasztalunk ? 

Azt, hogy u kocsikerék agyig süpped, az embor pedig 
iérdrg fenekük bele a sárbu Ez lenn*  tehát hz első 
juviíott utcia?! De nemcsak a posta-utczán van ez 
>g.V. Feneketlen sár szokott lenni n tulajdonképeni 
foutezán is. hová majdnem ni össies személyi for
galom konkludál; és neinktllömb jelentőségű sár 
terül el a vasúti állomás felé vezető utón is. 
úgy annyira, hogy a rengeteg sártömb miatt 
még az állomás közvetlen közelében lakók is 
10— 20 lépésnyi távolságot —hacsak tüntetni 
nóii; akarnak azzal, hogy Aszódon luknak — ko
csin kénytelenek megtenni. 8 miért? Csupán 
azért, mert Asiód a közölt ciikk szerint fejlődik I 

Emlittetik továbbá, hogy ugyanesak az el
múlt övben a községháza átellenében tevő bű
zös lehelletű árok beholioztaiott s a fonttal pár
huzamosan haladó giilre-gödrös gyalogjárón több 
híd kés/.itteielt «i. Ez mind szép és hasznos do
log! Csakhogy ezt sem számíthatjuk bo Aszód 
fejlődés-*  történetének kategóriájába fniert úgy nz 
árok beboltoztatásár. valamint a rozoga, feneket
len hiil ik helyébe újaknak elkészíttetését köa- 
egészségü »yi <*s  élet biztonsági szempontból 
i a forgalmi eszközöknek veszély nélküli k<»zle- 
kedhetése miatt mar umuszáj“ volt és meg 
kellett tenni.

A közlemény megvilágítása szerint azt 
kellene hinnünk, miszerint Aszód ügyeit intéző 
elöljáróságnak babérkoszorúval övezett érdemei 
vannak a m ír megoldott azon probléma körül, 
hogy Aszódnak jelenleg van javító-intézete is, 
van v jsuíí .dl inas i i-; s mindezt. Aszód jelen
legi i-*jlod-  s.: stádiumába tudja be. Már bocsánat, 
ehhez nemcsak nekünk, hanem Bagli községnek 
is van hozzasz'dása. Mutassa ki A<z >d elöljáró
sága csak egy komin myi betűvel is. hogy val dia 
egy j ivilóint“z*5 ’nak a tol dlittn'ása mán egy ma
gasztos ihleitel aspirált volna ; mulassa ki, hogy a 
jelenlegi inié'.et felállíttatása érdekében mit 
követett el. mit és m *ii'iyit  áldozott arra a 
czélra. hogy Aszidnik specialiter javitóin’ézete 
legyen?! Bagh i>zs*g  ezzel nyíltan ii‘*m  is di
csekszik, mert tudja, hogy az állam épít
tette azt, és nem is az aszódi, hanem u baghi 
terűteken, a közérdek nemes intentióiiöl vezérel
tetve. 8 hogy mégis Aszód dicsekedhetik most 
javítóintézetével, az csak annak a szerencsés 
véletlennek köszönh“tő. hogy a közigazgatás 
múlhatatlan érdek inéi .fogva Aszódhoz kellett 
csatolni. S bár a j ívitóinlézet községünk ipari 
és kereskedelmi érdekeit sok tekintetben nem- 
csak előmozdítja, hanem fejleszti is, minden 
habozás nélkül konstatál'i ntjük azt, hogy Bagh 
község, mely büszkm ö Hudattal lehel eltelve, 
hogy területén épüli t 1 hazánkban az első 
javitóintézet. sokk il nagyobb Imlaval van és 
több érdeklődost tanúsít még ma is az intézet 
iránt, mint As'ód; mert tudomásunk szerint 
Bagh közs g ivenként sokkal nagyobb arányban 
keresi fel az intézetet megfelelő számú növen
dékek kindatasa czéljából. mint Aizód, mely — 
tudvalevőleg — sokkal közelebbről van érde
kelve. Hiszen mit sz dilink ahhoz, hogy szerény 
és eléggé I nógatott jó hírnevű “ymiinsiumunklól 
is megvonta az évi subvrncziót. Míg más község ha
csak hasonló minőségű gymnasiummal rendel
keznék is, egyesült, erővel és lelkesedéssel ka
rolná fel mm de a fejlesztését, addig nekünk a 
már meg evő és kulturális szem; Öltből érdekeit 
jelentékenyen szolgaló gymnasiumunkra sincs 
már szükségünk 8 vájjon miért? N nn kutatjuk, 
de fölteszszük, hogy azért, mert Aszód fejlődik ! (?) 

Éppen igy áll a v isuti állomás ügye is.
Meg vagyunk róla győződve, hogy a jelenlegi 
állomás ia no n azért van ászodon, mintha mi
nik létezését az érdemes elöljáróság kívánta 
volna, hanem mert közigazgatásilag vétellenül 
ez is Aszódhoz csatoltaiott. Mert azt 
csak nem tételezzük és nem tételezhetjük fel 
az érdemes elöljáróságról, hogy — íta már 
Aszód fejlődé-e szompontj iból a vasúti állomás 
létesítését is magiénak vindikálja — csupa 
luxusból elm“rür*sscd  fenyegető sartengtrt tűrjön 
meg a parroiifa, kijutni szándékozó és ide-oda 
u’azni k< n\szerülő közönség nem csekély bősz 
szuságára?!

X’ágre mégis örök világosság fog fény®8- 
kedni Aszódnak is! Hala legyen érte a község 
érdemes elöljáróságának ! E. bő 12 én volt azja 
nevezetes nap, mikor a község képviselő-testü- 
lete n községre és lakosságra nézve egyaránt 
előnyös szempontból nz Aorogén gáz részvény
társaság által beadott ajánlat alapján a közvi
lágítás behozatalát hatataizalilng magáévá tette. 
Régen vártuk mi ezt, régóta s ipitozunk mór egy 
kis vi'ágosságórt. Mindazáltal nem kecsegtetjük 
magunkat még most valami vermes reményekkel 
mindaddig, inig iigv’a közvilágítás, mint n kövezés 
ti megvalósulás stádiumába nem jut; mert miml- 
ez még most is csak a távoli jövö Zen je !

Aszód község fejlődési irányának alapját csak 
úgy és akkor lehet megvetni, ha először is a község 
elöljáróság i legalább a főúton végighúzódó s a 
levegőt befnrtőztelő árkot icsatoriiát) hefödeti ; 
mert ha az eBeiueietlnck vélt .tengeri kígyó*  
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feje mérges lehelletével nem hódit is. de a farka 
még mindig ott rémitgei bii/.hödt illatával 
Azután a járdák menten végig éló fák it iilietlei 
ki (de nkk'T is nem akaezfak <t, mert özek mar 
nem vágnak be a fejlődni akaró varos szinpom 
pújába); a nyaktörÓ járdákat úgy a fő, mint a 
mellekutezákon kikövezted ; a p stnutczabaii a 
magaslaton fekvő házak domboldalát terraszszerű 
falazattal kiépítteti, mely megóvja a magaslat 
esetleges lecsuswnláiát s v-le a magaslaton 
fekvő házak összeomlást; az utezákat alaposan 
feltölteti (de nem szénsalakkal) és kellő meny 
nyiségú világító lámpákkal berendezi éti. akkor ' 
nemcsak ipari es kereskedelmi, hanem kulturális I 
és szépészeti szempont búi is nagyban előmozdítja ; 
községünk erdőkéit. Mindezek elösorolasnval nem 
lépünk fel tulkövetoléisd, csak a kor igényeinek 
megfelelő kívánalmaival, s erősen hiszünk és 
bízunk abban, hogy — ha az érdemes elöljáróság 
folyó évtől kezdve egy rendőr helyett harmat 
(bár nem ártana több is) tudott alkalmaztatni a 
község külön niBgterheltetése néikül — akkor 
egy kis anyagi áldozattal, a melyhez már t«« alap 
is meg van teremtve, mennyivel inkáid) fog meg 
felelhetni községünk fejlődését czélaó érdekeinek 
előmozdítása és meg\alósitisa körül?! S akkor 
is, hu a fentebb jelzett kívánalmak a inogiette- 
■lilés révébe jutnak is, még mindig nem mond
hatjuk el, miként azt a közölt, czikkben is olvas
tuk, hogy Aszód község fejlődött; hanem csak 
elismerésünkkel rdózunk annak, hogy községünk 
fejlődésnek indult, s It t nz érdemes elöljnróság|jn 
további tevékenység alól aem zárkózik el. hanem 
községünk érdekeinek szem előtt tartásával %a 
megkezdett utón továbbra is serényen, kitartóan 
folytatandju buigó munkálkodását, a miért ai 
elismerés jutalma sem fog késni akkor de 
csakis akkor — elmondhatjuk, hogy A«zód már 
most fejlődik! Adja Isten, hogy mielőbb úgy 
legyen I! I

Peatalóozi.

Hírek.
Személyi hírek. Darányi földírivelésilgyi 

miniszter köszönetéi es elismerését nyilvánította. 
MautliMer Öilön cs. és kir. udvari magkereske- 
dőuek aion hazafias tevékenysége és 'közre
működéséért, melyet a:párisi neimíebközilkiállitai 
magyar osztálya sikerémk biztosiii sa erdeié ben 
kifejteit. Fiát. Mau hner Alfrédet pedig 0 Folsego 
ugyancsak a párisi kiállítás magyar osztályán 
kifejtett ügybuzgó tevékenységéért az arany 
ardemkere*zttel  tüntette ki. A liatal, alig 23 
éves képzett és törekvő kereskedő valóban rá
szolgált a kitüntetésre, meri a kertészen kiállítás 
rendezőiében, — ami oly fényesen 'sikerült 
nagy része volt, Szívből gratulálunk az apának 
a fiához mert a kitüntetés fényessége reasugár- 
zik az apára is. ki mindkét fial ugy nevelte, hogv 
ők is díszére fognak válni a ha ni kereskedő emnek

Kitüntetés. Ó felsége a ^király tapió 
bitskei B i t s k e y G y u I a Csömör köz
ségi jegyzőt kiváló szolgálatai, polgári jelleme 
és érdemei elismeréséül az arany erdem kérész 
tel tüntette ki. Őszintén gratulálunk ezen kitün
tetéshez, mely jegyzői karunk egyik legkiválóbb 
és legrokonszenvesebb ingjanak kiváló sikereit 
jelen-i. B ír a súlyos családi gyász ailal suiyioil 
apa vigasztalást nyerne a p Igar e kitüntetésében !

A járási mezőgazdasági bizottság f. 
hó 15-én d. u. 3 orakor M • j hőnyi István elnök 
lete alatt gyűlést tartott Gödöllőn a községházán. 
A gyűlés jegyző könyvet Orbay Dénes szolga 
biró vezette.

A fösorozás járásunkban f. hó II — ló 
én bezárólag tartatott meg. A Borozó bizottság 
tagjai voltak 1. a polgári bizolieágé: elnök.• 
Majliényi István, t»<gok : Kapczy Vilmos Kapczy 
Tamás, Nyiry Lajos, es dr. Vec-ey Gyula 2 
h cd. es kir. közöshadseregé: Zeiterer Karoly 
őrnagy. Friedliinder Henrik főhadnagy, es dr. 
Stadlar Károly ezredorvos, 3 a ni. kir, honvédsé
gé : Hartman Emil alezredes. Erdély Andi ás 
főhadnagy és dr. Boleslmzy Béla ezredorvos. A 
Korozóhizottsúg neliez munkát végzett ; 90o em
bert viasgált meg Öt nap alatt, naponként d. u 
4 óráig dolgozva. Sorozás alá jött Összesen 928 
ember. BeBoroatatott éhből : ujoncr/255. pótarta- 
lékos 54 önkéntes 3. távolmaradt 53 egyen.

Kaszinói Jour. a gödöllői kaszinó f. h 
23 án társas vacsorát rendez saját helyiségeiben. 
A tagok között ezen összejövetelek oly népsze
rűségre tettek szert, hogy a 23 iki közvacsora- 
ra kibocsátott iveket tuár is igen szám "San irtuk 
alá a igy a k szino ezen jourja valos'inüleg 
nagyon látogatott fog lenni.

Szenzácziófl liir. Érdekes hir térj' dt el 
és okozol nagy szmizácsiól nálunk a niult na- 
pókban : hogv gróf Károlyi Sándor lelkéretett 
— s elvállalói h gödöllői kerületben a jelöltséget 
Wolfner Tivadar kerületűn jelenlegi Id p viselője 
ssabadelvü párti és Taukó János a 48-aB és füg

getlenségi párt jelöltjével szemben. E hir melyet I 
káidfzóeködé.süukre a k izp mtb m is megerősiiei- I 
l«*k  vethető meglepettéi hozott ugy a Tankó mint a 1 
Wolfner part hívei -óz*  s in laiiűtt maris hó- i 
vebb megbeszélés largvii kép-ii kerületünkben.

Nyilvános számadás. A inárczius 15 mi 
Gödöllő.t a lumv•■•Isz ötorr i elhelyezett koszomra 
Ibiim Jan>s ur g . iii iv-li adakoztak: Sz d <\ 
Vinc/.e I. Eilipovics Sándor 1, Walter Samu 2 
koron i. Rets m «l inos 40, .llberiy l’al 30, Kubi J 
esek Mátyás 40. Zirén Ib iin 5'J' Szalay .János ■ 
40, Duha János 40. H iláiz Je.ő 40. Vinh.irdi i 
Ferenci 40. Rózsa István 80. Szmier Lajos 40 I 
Vnikle Ede 50. Wnikla István 50, ifj Kohn Sá- i 
inuel 40, Jánoska Emeticz 20, Adam Ferenci 60 i 
Vinhardt Vincze 4<». Vmhardt Károly 2<», Vnyi i 
András 20. dr. Sebőn Gyu'a 50, Priíl lozset 40, | 
Persler Kálmán 80, Gyarmati Mihály 50, diri. ■ 
esek <l'>x<ef 20. Lizies Károly 00, dr. Pruzsinsz , 
ky József GO, Maim Frigves 20. Slosznrek Kan ' 
dór 20, Gyulai Nili'ly 20. id. Teer György 40. ! 
Fenyő Májer 40. C éri Ferenez 4". Trenovszk) 
József 10. F«ii?o Major 4". Poljak Mátyás 20. 
Karolyi Nándor 20. Antal Ferenez 20, Pálinkás 
András 2o. Szekeres Mihály. Bmi de József 10, 
Papp József 50. Sah- Lipól 40. Mursiések Fe 
rencz, 20, Porsár András 10 es Gyarmati József 
40 fjli*»r.  Fogadják a hazafias érzelmű kegyes 
adakozók az ünnepély renezöségúiiek halai kö
szönetét adományaikért.

Aszódi hirossógok. f, hó 10 én d. u. 3 
óra tájban Mnjdány Mihály, Kis Márton, Hiro- 
sik Ferenez, Agocs István és Boeaóny János 
aszódi legények bekiáltottak ösztreiher Ármin 
aszódi kereskedő üzletébe ..szervusz te kutya 
zsidó!” Erre ösztreiher bott-l ment nekik. A 
dologból parázs kis verekedés keletkezett, nem 
ugyan mindjárt, hanem délután ugy 5 óra táj 
bán, mikor a legények vissza jöttek h’zzá és 
valósággal megostromolták az üzletet.ösztreiher 
krminné szül..Kohn Lniza amazon módjára sze
mélyesen védte magát és üzletét, mert maga 
volt csak othon El is bántak vele az udvariat
lan legények ugy annyira, hogy karján súlyos 
sérülést szenvedett. A dolog a ^büntető bíróság 
elé kerül.

Heraldikai levelezőlapok. ZseniálG és 
minden ízben eredeti ötlettel, csaknem korsza
kot alku ó ujitasra ébrednek a képes levelező
lap gyüjiók. Oyun ujitairól vilii szó. amely egy 
csapatra végei vet m eddigi Ízléstelen és kép- 
teh n .levelezőlap kiirrikaturaknak”, hogy helyei 
adjon egv nemes irányú, lóról metszett uj gon
dolatnak. amely, amint testet öltött es megje
lent. helyet kérve mindenütt széles ez ország
ban, hódit a szépségével, gyönyörködtet a magi 
nemes egysxei üségóvel és nini fő: oktat, tinit 
aü intencziójával. Ezek a Ili féle szilinél, kövön 
nyomott képes levelezőlapok az ország összes 
varmegyéinek hű képmásul mutálják; mindeni- 

I keli rajta van az illető vármegye szegváron, 
továbbá a illegve czimere és a város czimeru, 
pompás művészeti kivitelben A legnagyobb ér
deklődést a di nerek érdemlik meg Szép ős 
becses heraldiksi gyűjteményre lehet szert ha
marosan a gyűjtő, amely in igában foglal uidja a 
Irgerdekeiebb- t. amihez eddig egynltalál>an nem 
nyíl*  alkalom. Fölösleges talán fölhívni a nagv 
kiizmisóg figyelmet erre a kiváló újdonságra, 
mely az ,. A i h e n a e u m idnelalmi és 
nyom lai résxv. társul.it kiadás iban B 11 ipistan 
megjelent és minden könyv . p ipii kér skwdesben 
és lévelezőlapárusitóiiál kopható.

Fe'elós s-erkeszJő: Nyiry Lajos

j P l-1 S T I L L ED E nM

i t.-in.-t k<.x.<‘wi vrílbilnl u O JmIííIIőh. uti-zi, M«6ua
Mindemionin koporwók kaphatók érez, ketnényf.i, fényezett fenyőfából lú*  

sebt) nagyobb mórtékbun.
Szemfódelek. virágok, szallagok, koszorúk, viaszgyertyák

Szob ibrhuzatok, ravatal k-lallilás, a személyzet díszes egyenruh iba. a gyászkoc«i mellet fáklyával 
nyitott halottas kocsi vagy disz••sehb Üveg kocsi nkar vidékre is mindmi l'ehz.erele'sel (dlogadlatik.

A gyaszje'ontésok egy óra ulilt elkés.'.i'telnek a legju ányossa!ib árak mellolt,

190D V. 885 7 számhoz. 190! vgrh. 151 szám. 
Árverési hirdotmény.

Aluliroii kiküldött bírósági végről) ijló ezen
nel közhírré teszi, hogy h gödöllői kir. járásbíró
ságunk 1900 évi V. 885 színin végzéseve! 
dr. Fuchs Sándor ügyved al'nl képviselt Fuclis 
Simon v gi••hajtató részére Schmi’llechner Nán
dor r< sz. Szvoboda Ivirolin \ egreliiijtast Hzmi*  
ved. :t ellen 112 kor követelés es jár. erejűig 
elrend'dl kielégítési végrehajtás folytan végre
hajtás’ szenvedettnél lefoglalt 1 lOG korra b.-csőit 
ing 'ingókra a gödöllői kir. j bíróság fenti számú 
végié evei az árverés e r-m-ldivén. smink nz 
Eder Antal G\ubi 220 kor., Bmer Devid 290 kor. 
Fuehs Simon 78 kor . GroNMinann Mór I8G kor., 
Wolf Gyula 80 kor. felülfoghillatók követelése 
erejéig is. amennyiben azok törvényes salog- 
jogoi nyertek volna, végrehajtást szenvedett 
i.ikás ni R ikos Sz.ent-Mihályon leendő megtartá
sára határidőül 1901 évi inárczius hó 30 nap
ján délután fél 3 órája tü/' tik ki. mikor a 
biróilag lefoglalt kávéházi berendezés, lekeasziul 
kocsi s egyeli ingóságok a legtöbbet ígérőnek 
készpónz.fizel'-s mellett szükség esetén becsárun 
alul is el fognak adatni.

Felhivainak mindazok, akik ai olárvere- 
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielegittetéshez tartanak 
jogot, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek vagy 
irauban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
Bzáinittntik.

Kelt Gödöllőn 1901 évi márczius hó 11 én
(P. H ) Trsztyánszky Kálmán s. k

kir. bir. végrehajtó.

190) V. G07JI sza ii.ilnx 19)1 vgr.i 131 szám. 
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel közhírre teszi, hogy a gödöllői kir. járásbí
róságnak 1900 évi V. 607 L számú végzésével 
D r. G r á b e r K á r o I y ügyvéd állal képvi
selt Önsegélyző takarék és hitel 
sző v. végrehajtató részére Papp 1 s t v á n 

j végrehajtást szenvedett ellen 600 kor. — fill. 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 

| végrehajtás folytán végrehajtást szenvedettnél 
| lefoglalt 620 koronára becsűit ingóságokra 

a gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak az Egyesült 
hudapesii iakarókp nztar 680 kor. felülfoglalta- 
tők követelése erejeig is. amennyiben azok tör
vényes zálogjogot, nyerlek volna, végrehajtást 
sienvcdett lukasul Gödöllőn leendő megtur- 
tására határidőül 1901. évi ni á r c z i u s h ó 
1 8 n a p j á n délelőtt |0 ó r á j a tűze
tik ki, mikor a biróilag lefoglalt S'obabntorok s 
egyéb ingói igok a legtöbbet ig '•rónék kézpézfl- 
zetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el 
fogunk mlimii.

F'lhiv itnak mind azok, akik az elárverezen
dő ingóság -k vételárából a végrehajtató követelé
séi megelőző kielégi letesbe' tartatnak jogot, mi
szerint elsőbbségi beji*l"iitéf<pik ‘,t. »z árverés meg
kezdéséig al diri kiküldöttek vagy Írásban bendni, 
avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A iöi v.-nyus határidő a hirdetmények a bí
róság tábláján kifüggesztését követelő naptól 
számitnilik.

Kelt Gödöllőn. 1901 évi márczius hő 2napján. 
(P. II. Trsztyá isíkv Klímán s. k. 

kir bir. v •gr-di ijt1.
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Épitö anyagok:
gipsz, portlmidi és román ce- 
fali tégla, tető fedlemoz. kál- 

sodrony szövetek és kerítések.

Iliász.
ment.
rány, 
szúrós sövény sodronyok,

kehllieimi

keramit

metlahi és

cement lapok.

Tűzálló clininotle téglák, cím 
motte agyiig és elmniotle liszt.

Mint különlegességek:
oppelni f.orlland cement agyag és ce
ment c.-övek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Uelonirozásokat, kövezéseket, va 
lamint grunit ierazzó múnkákat julá 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 
at; -ta ingyen.

Budapesten, V., Lipót körút 8.

Megrendeléseket a gödöllői nyaralóm
ban /Gizella utcza 63 ) is szívesen ín veszek, 
hol a szakmába vágó fe.világosil.isokkal is 
készséggel szolgálok.

1901 mArczIuí If

0-5S

KIÍRÁS PÁL temetkezési vállalata
a <.'>!>< >>.

Elvállal mindennemű temetések rendezésót legegyszerübtöl a legelegánsabb 
kivitelben. Adandó raktárt tart mi ndonííMo kopoixókBúi. Erez 
koinényfa fényezett fenyőfa koporsók minden nagyságban.

Szoba belmzatok ravatal felállítás a .személyzet dísz egyenruhában fák
lyával < I tryúj?*ack <><•»* i.

Temetések I ot) koronától 1 ooo koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

G.\ íhzjt*l( ‘iites *k  egy óra alatt szállíttatnak.i T© vi \ <i''/.|fifiii db-ív ura nini1. ^Atiiiiib<i'ii<n«. u —«
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« P £ ® ® ® & A E » & ISI
építkezési vállalkozó

czl<?inon(Ai*u  jy-yúríi O <I>O I -1 >O lV.

•Y«
Sajal készítésű < I i !sz<»n <'ss < y>'x.<ki*ü  | >< >1 <*»•/»  fi bútorok 

kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Ászodon, Kurás Pál épület és mübutor asz
talosnál.

y 7 u y

Raktáromon vannak nagy választókban 4—G—8 szögű, természetes és színes 
ezpnxHOlapok, eset'eg díszített kerekekben; továbbá tenzó lapok csiszolva, színezve, 
szinten kívánatra kerettel, 25--39 cin. nagyságú méretekben, a szegé’ylapok is több 
rendbeli választókban s valamennyi hallatlan olcsó áron kaphatók.

Raktáromon kaphatók továbbá szintén rendkívül olcsón kis és nagyobb Indoknak 
alkalmas beton csövek 1 méteres darabokban 20 cintől 100 cm. bőségben. — Szalli- 

tok miikn iMpe^ő -i tegzes szerinti hos.-zuságokbaii vörösmárvany utánzással; ugyan, 

ilyen kivitelben talapzat köveket megrendelés u'áni méretekben. Oszlop'alapzat kövek 
és kémény f t-;ie|eit Tiizíal és keritésfal fedlapok. Mindezt megrendelés sz» rint 

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

kövek, tojás- és fogsorok, tartányok és inas egyéb betétek, sat.
(KT Elárusítok azonkívül l-só rendű beocsini portiam! czemeniet is a legolcsóbb 

áron.
jpggj Relonirozásokat gr.mil terazm munkákat és lépcsőket az építési helyszínén 

készítve is elvállalom.
Megrendeléseket, a saját házamban (Gödöllőn Erdő-ulcza) és az építés helyszínén 

elvállalok és mindennemű felvilágosítással, esetleg költségvetéssel is szolgálok. 

Hazafiui tisztelettel

Persler Kálmán
építkezési vállalkozó.

veri 1MZ.Í i to IfilxlnÖMi&í
évtlzodok óta Hl vannak terjudve az ,.g. világon s kevés azon család, n hol „ „ náratla, 

háaigyógysaer hiányzik. H n
H labda-okai »> orvosok kn linlisan az oly bajoknál ajánlják, unmlyok nehéz emésztésnek . 

dugulásnak kövolkozmény..|, mim pld zavar nz opokeringésben, májfájdídmuk szélbántnlm.i, 
kólikit, aranyér stb. slb. ’ "mrau,

Vértlsztltó hutásuknál topva kiválóan Jó hatást gyakorolnak vérare<rAr,«.z~ .
óbból szármázó Imjoknnl, mim ideges fejfájás, sápkor stb U vrrli«ztité v8 ",u,"il"‘n s

hogy szelíd ül hamuk, rájdnlinnt nőm okoznakv igv a leggyöngébb sservorotmí bír/ Rácsok nagy előnye, 
k-k is bmrm Imsznállmtjiik 8 1 1,l‘" "Kfónek, sót gyurma-
I .... ..............  I5 labdacsból al 21 kr I tekercs, moly 11 doboz 1 Irt 05 kr A nénz r-i...,.,után bérmentve I ...keresi trít 25 kr 2 lekeres 2 >. 30 kr. 3 tekerő. .^in fr*  ?"k“ h'^ő 

fair Hiisziinlnii utmutns mellékelv.r U 11 201
Egyedüli készítő és szétküldés! főraktár

1» !•*  IC 1{ II <> IC IC I*  ,r. Mr.vött-vw^ertrtrn
lli’cs, I. Singerstrnsse 15.

Elterjedtségüknél fogva e lapdacsok a logteülönbözőbb alakokban és nevek alatt 
tatnak, tehat mindenki e-nk Pnorhofer-féle véitiszlltó labdacsokat körien a v ’
valódiak a melyek dobozainak fedelén piros si-inbcn „Psorhofor' kézírása 'látható °*

-,t. kir. j vitúiniozí.t liöiiyriiymmliijAbiiii,Nimmitotl az (l|


