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ASZÓDss VIDÉKE*1

Társadalmi közgazdasági és irodalmi heti lap
Előfizetési árak:

Effész érr« . 12 kur. N.g.ved évre . 8 kor. I
rel evre . . . 6 , Egyusuám ára 80 Hl.

Bérinentutlaii leveleket nem fogadunk el.
________ Kéziratuk nem adóiunk vissza.

Megjelenik minden vasárnap.

Szerkosztösóg ás kiadóhivatal :
Aszódon.

Hirdetések
ogvessée szerint jutányos Áron közöltéinek Nyilttérsyra 

5u lillér Előfizetőinknek nagy árengedmény

Elvek harcza.
Immár egész bizonyosnak látszik 

hogy nyár végén, ősz elején fog Magyar
ország polgársága az urna elé járulni, 
hogy törvényhozóit megválassza. Nem 
szükséges mugyarúzgatiii. hogy önnek a 
választásnak micsoda korszakot alkotó 
fontossága van a modern Magyarország 
történetében. Hasztalan mondanak akármit 
az uj aerának napról napra fogyatkozó 
ellenségei, mi a Deák Ferenez reális haza- 
flság és ideális tisztaságú jogérzetéi lát
juk diadalmasan kiemelkedni a választási 
k káoszból.

Már maga az az egy nagy tény, hogy 
közel háromszázezernél több választó pol
gár fog az urnák eléje járulni, mint a ré
gi választásokon (miután az adóhátralék 
nem függeszti fel a választói jogot) amel
lett bizonyít, hogy ez a választan döntő 
fontosságú fordulást vesz a jobb felé, Ma
gyarország állami és gazdasági megerősö
dése felé.

A választásokat előkészítő munkála
tok még olt folynak a közhalósági kiírók
ban. a közönség ed lig csak a kiigazított 
választói névjegyzéket latja, mely ország
szerte általános megelégedést keltett.

De csendben u zöld asztalnál éppúgy 
mint a fehér asztalnál mar minden kerület
ben megindult valamelyes mozgolódás ; a 
nagy esemény már kezdi eiőre vetni ár
nyékait.

Kiről a mozgolódásról, ezekről az ár
nyékokról volna néhány elmondandó sza
vunk.

Vegyék fontolóra azok az urak, aki
ket mint a választások vezetőit, mozgató 
erőit, rövidm! főkorteseit tanultunk megis

Levél.
Csők altatom a nagysága kiset, 
Ne mosolyogjon ram ekként soha ! 
Zusmatds fának érnem igy magam, 
Téli verőfényi hint rám mosolya.

Vagy cnikáitasson steme kék ege 
Tütes villámai s (issen véle ssét, 
Vagy h í irániam jó ssitwel vagyon : 
Csókoltalom a nagysága kesét.

Szávay Gyula.

A tamásvári vasutilgy.
A mikl«Mi ízn tmnásvári vasút kiépítésébe;? 

csak nagynehezen tudt>a megkapni az engedélyt 
Kebel Barnabás, Ötször járt fiúit miatta Buda- 
£ esten s a képviselőink/, folyosóján a honatyák 
özött már közkeletű élezek járták a Kebel Bar

nabás viczinálisáról. Ezer és egy akadálya volt, 
ennek a vasutépitésnek, mig végül kezéhez kapta 
Kebel Barnabás a pecsétes Írást, hogy tessék, 
boldoguljon hát azzal a viczínálissal. ha tud.

Kebel Birnabás legelőször is levelet írt a 
Balázs Gábor fiának, a ki kisegítő mérnök volt 
n kataszternél.

Hagyj ott mindent, öcsém — irta neki — 
én gyere le hozzam. Nagy fába vágtam a fejszé
met s apád azt. mondja, hogy te elég legény 
vágj- hozza, hogy kirántsd. Siess hát öcsém, itt 
az idő, hogy kontyoii ragadjuk azt a Fortuna 
nevezetű dámái I

Balázs Ferkó a barátságos meghívásra si
etett le Miklósfiázára, Itt volt tudniillik a faiul- 

merni, hogy a kúriai bíráskodásról szóló 
törvény egészen más választási helyzeteit 
teremtett; mint amilyen volt amiake'őtte. 
8-ik minden nőm szabad, a mi ed liga válasz
tás programjában mint első r.ingu mozga
tóért) szerepelt és viszont sok minden 
szabad, értjük ezalatt a választó polgár 
erkölcsi jogait, ami azelőtt ötak Írott mu
laszt volt a választási törvényben, ismétel
jük: akuriai bíráskodás, valamint a jelen
legi országgyűlés bezárásáig valósziniileg 
törvénnyé váló összeférhetetlenségi törvény 
gyökeresen mágváltozolt helyzetei teremt. 
Egyes viczinális, vagy személyi nagy ér
dekek, melyek a régi választások folytán 
esetleg érvénye-úilh'ittek, most már nem 
szerepeli! itnek mint a tömeget mozgató 
erők- és a pénz, az átkozott és becstelen 
voks-pénz ki van zárva a játékból 1 Es 
tiltva van, a büntető törvény paragrafti a- 
illa is ütközik az agitácziónak egyik legha
tásosabb egyúttal legmegmételyezöbb mód
ja : a felekezeti izgatás.

Széles és nagy tere van most is az 
agitácziónak és kapaezitálásnak, de ti-z- 
tességtelen és erőszakos részleteire vetőt 
mond egy szigorú törvény.

Szól ez az intelem nemcsak a c-apat- 
vezéreknek, de a választó polgárságnak 
is. Mert, mi tagadás benne, a fölfogás, 
mely szerint a választó anyagi hasznokat 
vár a választástól, némely -rétegekben 
félelmeiltesen erős gyökeret vert. É- mi 

tudjuk ezt, nem nehéz megjósolni, hogy 
ezekben a rétegekben a pénz és erőszak 
nélküli választás nagy visszahatást fog 
kelteni. De amilyen nagy lesz a vissza 
hátas, olyan gyorsan fog tért hódítani a 
tisztesség felfogása — első sorban azért, 
mert a tisztességtelen cselekedetre nem 

I építő biz’ttságn'k a folt idi izálla-a. A Balázs*  
I gyerek m’tr tudott az ilyen vusutins'- rinkhoz. 

I’ar év el itt csupa vic malishoz küldte ki az ni 
lám, hat ismerte a furf.uigj.ut ai ilyen vállalko
zásnak.

Először bejárták K<bd B n .báss d és a 
bizottsággal a kiépítendő vonalat. 3 ■ laza Ferkó 
teljességei nem volt megelégedve az erulmíny- 
nyel.

Egy kavicsbányára volna szükségünk i't a 
köztiben — mondta komoran. — Kell a töltés 

I számúra!
— Hát. hiszen az csak volna - vet*  ellen 

Kebel Barnabás. — Vm a városnak egy ilyen 
banyája, A járási utak ii kövzik balöle.

Balázs Ferkó ijedten förmedt rá Kebel 
Barnabásra.

Az Istenért bátyám, ha'gason.l Ami a vá
rosé, az u városé, punktum .'

Aggodalmasan nézett '■lét a fiatal mérnök
gyerek. hí vájjon a b-zottsig tagjai között imm 
akad e olyan uki bo-ughatn i a városi in igisztra- 
tusnak, hogy íme szükségük van a vasútépítők
nek arra a kavicsbányára. Mert akkor ugvanesuk 
borsos art kérnének érte a ravasz var<»»iak. 
Hjah, okkal móddal kell nz ilyet megcsinálni!

Hanem a városiak mégis valahogyan meg
tudták s mikor Balázs F *rk*»  csak ugy melléke*  
sen fölemlítette előttük azt a „rongyos11 ka 
viesbányát, tízezer forintra taksálták az árát.

A tolvajok, a rabbik- dohogta o hírre bő
szül len kebel Barnabás — kihúznák nz ember 
feje alól a párnát. Hanem megálljotok ku yak ! 
Ferkó öcsém bocidé a puskámat, Imdd lövöm le 
őket egy szálig.'

Balázs Ferkó is nagyon elkeseredett. Ka
vicsbánya kell, ha tolegráfdróton is hoznák ide, 
Mi lesz most, mi lesz ?

fog kínálkozni alkalom. S üres zsebbel, 
de józan fejjel és önérzettel, u meggyő
ződés és hit bátor tudatával lép majd az 
urna elé a választó, az ur éppen ugy, 
mint az egyszerű földmives.

Nem túlozunk, midőn ilyen ideális 
kijelentés csúszott ki a toliunk alól. A 
szigorú uj választási törvényt erélyes, 
tántoríthatatlan fértiak hajtatják végre és 
kíméletlen megtorlás fenyegeti azt a hi
vatalos közeget, jelöltet, kortest vagy 
választót, aki a törvényt be nem tartja 
vagy kijátszik

S iia ez n felfogás nem fog érvénye

sülni az ország egyes kerületeiben, bizo
nyos, hogy még solia annyi mandátumot 
nem semmisítettek meg, mint e vulasztás 
után ! Nagyon csalódnak azok, akik a régi 
rendszer hívei és az uj rendszerrel szem
ben bizonyos illúziókban ringatják ma
gukat. Keserű kiábrándulásokban lehet 
majd részük.

Vegyék fontolóra mindezeket azok a 
a tényezők, kiknek kezében a választás 
fonalai összefutnak. Tanulmányozzák ala
posan a kúriai bíráskodás törvényét, igye
kezzenek annak szellemébe hatolni s kész 
tudással, a helyzet ismerésével menjenek 
belő az akezióba.

S a választó polgárság, melynek ér
dekében történt a reform, szigorú szem
mel őrizze ellen a mozgalom minden 
egyes fázisát. Elvek hnrezát jelenti ez a 
választás és hogy tényleg az is legyen, 
azt ellenőrizni jogában és módjában all 
minden polgárnak, a nem választónak 
éppen ugy mint a választónak.

Erdőst Dozsö.

Hanem aztán ju’ott valami eszébe. Maga 
i is megmosolyogta a Bolond gondolatát es rejte- 

jesen szólt od.i Kebel Barnabásnak :
Az Isten aldja meg hatjain, engem három 

napig n»*m  lát.....................
N *,  no . . .
Majd meglátja!
És Balázs Ferkó csakugyan eltűnt Miklós

it ágáról Harmadnapra állított be csuk újra. Kis 
moknny lován jóit, melyről a voimlkiméiéneket, 
dirigálta eddig es mögötte furcsa karnv .ii \onult 
végig Mikb'Rházán. (’/.ifra. tarka neps**?.  kiéhezett 
de dölyfös alakok, visító leányok, asszonyok ko
csikon. ki egy láda tetején, ki a saroghában b 
csaptak olyan handu-bandat, hogy Kebel Barna 
bas ijedten dugta be u tűiéit. Színészt t opp volt, 
melyei Temesvárról csalt magával Balázs Ferkó.

Kábel Barnabást majd hogy illegnem üiölie a 
guta. A lurkóját tapogatta, hogy ébrén van e na
gyobb bizonyság okáért a g mbjaii azamlálgatta 
a mellényén. Ébren volt. Eldöntötte hát magúban, 
hogy a B .láss gverek megbolondult tisztara. 
Figyelte, hogy milyen eszelősen hiHz-vesx a gye
rek. de nem szállott semmit. Nem jó a bolond 
emberrel komediazni.

Buláze Ferkó pedig folytatta a bolondságait. 
Gerbel Jeremiásnak, a vendéglősnek kiadta a 
rendeletét, hogy estére 100 embernek való va
csorát készítessen. .ló legyen minden, ne sajnálja 
a fÜszerssámot. hadd nyaljak meg utána nz em
berek nz ujjúkat. A vendéglő udvarán pedig 
színpadot veretett a baraborekkel. Nemzeti szili 
zászlók lógtak a szinpuldi elóleptete't kocsiszín 
tetejéről, hogy önyöriiseg volt nézni

Aztán nyakába szedte a vírust Fölkereste 
a városi magisztrátus tagjait, az érdemes kurá
torokat s a többi czéhbeli embmt *'S  alázatosan 
megiiivitáltn őket az esteli bankettre.
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Egyröl-m ősről.
[Jön a király 'J

Rop arálják Ikz1')' tj ik h királyi kastélyt 
Gödöllőn; ujitták, tnirjik, nyesik a parkot. sza- 
h,dv-u 'ak li<z il, ik a r.ii . ' : íz mugszáz inilil- 
k.-iA «z d ilgo.-.ik. k '-.ai eo mi.1de.1t - mart jön 
a király !

G idollá lojális népét. iy ist alig érdekli illái, 
mint ősz uralkod >uk megérkezése Véle jönnek 
többen a biz iuj ti- s >1 meg az egykori „gödi; 
lói király kis •sszony“, — Maria Valéria lön r- 
ezvz asszony is el fi; j inni n-di my iiiir»c<alál 
javai, Gizel 1 fóherczeglio is. Talmi a ti h d E 
zsebet fahereiegiiő is elia ogat <z időn liozzan » 
a akkor — In a siltog*  lati' igixH •••szél — 
m-g«s:ietik. hogy n így 11 ord-d. -s v.-.hHge is lesz 
G idóli'ínak A németek ifju trón '>rok iáéról v m sz i.

Micsoda élet, milyen 'Mé iks^g lesz itt. eb
bon a csendes, nyugnliu is G i'löllőnkbfii ra d id » 
alatt! A kar esik az, hogy rövid ideig fog 
tartani.

(.4 i’ála*zlásokrdl)
Tag a dhitlfi'i dolog, hogy a választásik nap 

ja közeledői. Juiius. vagy Szeptember? Eí a k-t 
veram van elterjedve Magyarországon. Hogy 
melyik : azt ma még nem tudja senki, azt a 
viszonyok < h az osztrák sógor in igatartása ha
tározzuk meg.

A gól.illői kerületben meg minden
csendes. A \V 0 I f n 0 r p írt még egyáltalán nem 
m izog. Vezetősége nyugodt és au tartja. hogy 
még mi'id.m készülöd a korai s Imgy kár fárasz
tani mar is az erőkul. Különben annyira biztos 
nak tartja jelenlegi képviselőnk áll ispoutj it. Imgy 
nem is szili I -\ozik 11 igyobb szibis 1 a'*c-  >1 in li 
tani. G •■».*  \ 1 r ) I v i p irt 8 in I >r is uyugo It.
Csendesen szervezkedik. Gödöllőn, E.ii'im. Rt 
kospdot.iii. hasz 'gen, Újpestim m miijük. 1 gy 
egyelőre az nkcsió nmgk x I tűit. I.l .sem jutott >k 
m o a sz írvuszku Iés munkajiban a megalakulás 
stádiumáig. Csak a 48 a.s és függmlen.segi jelölt 
7 a n ko József p irtj ■ fújt ki mar i> egy kis ági 
tácii iti I * kmi »s 11 itt is '•! ltjait ot is mag ról.

A \ aczi keril'«it|mx tartózó Ászaid, eg a 
Galga völgye is <-,u.ides. Ott G ajáry Gaza 
és M aj t íi ú ny i li.v.i 1 szab idolvü jelölőkkel 
szemben bit i P r ó 11 a i I) < u.it sz •r.’tná fellép 
telni az ellenzők X »p >irti j-d ilt Ii val-’-zimi, 
hogy lesz Sovil i’t érd-kes v.il iszi isr i vau ki
látás. biró Pr ’miyt kűlö íbon 1 gvöngyó.s p md | 
kerüle'ben is jeéil ii uk írják Bili 1, ros ml sze.n-

Mirt Ufv illik az vált- s .«r- iye 1 — 
hogy a Ibdji-jrdekií v mit épitö'iizi Kigiisner- 
ke ljék míg .1 v.i.m vcze oivel. E í sz iki )g,.-j ott, 
hol közéi I* a.í vá'ia’itr 'd rm sz • !

A iiagyj. loaiü í m.icg it n kií rás') 1 h-ly.‘- 
zert «ze leilli és egvéh sz ir ik-z. »k kísérletbe 
ejtettek és este eg\ nasután sz .Ibiigóztak be a 
yaesor^r 1.

kebel Biíiidi.is fogadta a vendégeket, 
mint hizigizdi. C<i!< komoly fenyegetésekkel 
ttu li.i .1 lakiból 11 11c Bil.ui Eer’< > belekénysze
ríteni e szerepbe Kibei B u n.ib isi. H 1 mm pom
pás mulatság kerekeden a holmi Isigból. 1 
városi él ik *í  h-gek I Ik-sülten ijsz’ozt.-ik es 
nagyokat iii.k a sr.in‘sz •'< a oocsi<z'ii’ien kom 1- 
.di.iz.tak es s intón ittuk K * iel Birii.iás ne 11 
jyilt .s m*;.»  1 *.<i  sz • I i’r a f-j- leginkább

H íjn il' i jo;i .1 ki üli i <ed -l\ '.i s”.: i óh'trupp
kéiizei özv.ili prim 11 i nisj 1 mi k-nv *r-  
,bon bak kr híjig illa a b r ’• 1 ik lis ;tess» {!»• 1 
megvörósö lötl orrai s ai aiiy.mzur *p  ik jmupii 
alakit’ij i erőnek erejével 1 Kebel Bumabi.s i r- 
(lein akart hinlazni. |{ miuk miiiatság volt.

A birm má y nugindultsag volt ószreve- 
het > s mik 1 >1 a köz-ili t« nplom mn m igko.idult
11 hajnali Ii ir.mg, a meghitoit biró is appeii 
11 köztere •rt amink < h dalin is ftdkÖ'Z inlowok, 
molybe i el 'nk sziliekkel vazelin a tiiikl -síi u 1 
— tn iiMsvni vasú: im nzetg rzd.isági id.iny • t 
ez más kiszá.nilhntall.mul ü h o.< ere im ínyeii

d« a k íviesbánya I 
vngla közbe Balázs l-’erk > kötekedve.

f irtyant föl gőgösen a hirŐ. - 
a rongyos k ivicshá ív 1 ? Azt ingyen adjuk 
egy ilyen derék vall d » nak !

A vá isntyak helyeslóleg
• azt hihet ni 
el Báni ab is k mny-'s szemnél, 

nyakába.
egyszeribe valami 

amelyben mar 
szilára a nagyUlkii

1

Szép

Mii I Az 
oda

bdin'ottnk a fe 
volna, hogy hó-jilkkel. az ember 

biskohiak és Kch 
niegh •totian borult a biro

Babiz.1 Perli i p- lig
írást kcriiett elő v ilahonn.iii,
im*g  is volt Írva töviről ................. ,
H'lo ná iyoz is és o<| it *tt(*  a biró elé kalmariss.il 
és pemi ival egyetemben.

' B u nabás in
t meg Azt.

b ildog Hl
’ i ló is
se; kiloiie/mzeih‘Gz.iz forint!" 

okos Hu v.gy l'J P"lkó!
PiiKots József

Kebel
oh ilt

H 1 lom ’izár'
Felköt miikor a ki 

„Tiszta nyeres 
— M -<ls csak

is mp három százassal 
bizony eliitak nz éjjel, 
iil'die k--bl;ro B ilázs 
m dle o I iir a :

ben s igy fellépése még niigyon kérdéses. Egye
lőre úgy áll a.dolog, hogy a M íjthényi és Gnjáry 
pártok körülbelül egyenlő erősek 1 igy minden 
az ellenzéktől függ - ebben a kerületben.

(Kél mérléy)
Iparosainkat különösön közűiről érdekli nz 

a két jinerleg, melyei öeszehasoulitás és okulás 
vegeit iti egymás után közlünk. A vácz kerületi 
bHiegswgélyző pénztár es acon b őegs igólyzö 
püiztár 111‘idegéről van szó, melyet a v a c z i 
1 l> irosok iilapiíottik 111 igukn ik kiválván a 
b •iiiiünket is polyp k írjei közt tart" v.ncz keril- 
Imi b. s. fi kebeléből, l’alán járásunk is fonto
lóra vehetné m dolgot. A két mérleg kivon it ősz 
sz'diaionlit.iea legalább elvezethetne iparosainkat 
ehhez «z eredményhez.

.1 rder krr, bt'lcqscyélyzö pénztár vasárnap 
tnr'ji évi közgyűléséi. A kinn . il is 1 ni ír mag
jelent s «bb il közöljük a következő érdekesebb 
adatok it: Mali évben volt 221‘J férfi és 3(i'J nő 
lagia a pénztárnak, hm óv végén azonban e szám 
HU'goökkent s összesen csak 143ö volt együtt a 
t ig|t»f<zám. Az ös.s-’ts b -irt tagokból lő-en Ild
iik el. Taplijal al akdll férfinek és Blí nőnek, 
a l.ípdíjas n.ip»< színi ő «5J voli a ferlÍRk ial. 
133 ) a nőknél, a korházi napoké 915. - Ingyn 1
orvosi segolyben a mull ovbon I7ő7 tin r-*sz«-  
siil'ek. az ingyen orvosi ápolás didi n.ipit tolt 
ki. Az Össíom betegség esőtek széna 1JJ 1 han 
2254, a betogségi napoké 118^2. — A munka 
adáktiíl es alkui 111' ii: ikt il mull ••vben 20 831 
kor. 92 fillt.. veitek be. az összes heveiül dd,25 ) 
kor. 42 dili, tesz ki Gyógyításra S>dd kori. 75 
iiilt. s •; dvezésre ‘í 125 tor. (i9 fillt adtak ki.

i r í< ji ipirt he.lt'íjMjélyzó piilítár".
kiadott számadás óból közöljük a következőket: 
V gvona van a b'*tegsegelyzőnek  3285 kor. 42 
íill. bevétele volt 55d I kor 83 fill. a mull év
ben. Gyogybán-4 2öl9 kor. 14 till. sugélyzósru 
1226 kor 33 Ii I .11 itt ki. vagy > 11 mura it >i 
m iit évben 9112 kor. II fill. \ ia.;ok sz ima 
5'1) volt, meghalt 4 A kórházi napok szitui 
845. a táplij iii mpikj 125') « ezért 953 kor 
41 liil. fizuitok ki. Beteget jelentett a múlt. óv. 
b-m 4 )2 tag. ezek közül 222 h iro 11 n ipi.il 
tovább volt beteg.

E k it ni idegből látjuk, hogy a váezi 
i|i irt'-Hi üht b. 3. pan'iára az 595 tagjára eső 
5589 kor 83 f. bevételből a múlt-évben gyógyí
tásra és s-gély«z'*sre  3815 k. 47 f. adott ki, 
inig 1 25sd t'gg»l biró vá'jzker.lleti bategs*-  
gólyxő pénzt ír 3125) k. 42 fill Ö.uzos bev‘te
léből iigymu en a ezi nen összes m 14859 k. 
41 íill. -ni itt ki. Az eló’ibi tehar. bsvéV.'lóiiük 75 
százalék it aí u. »bhi izj ibm csak 49 száz.déz il 
fo ditotta arra n czélra, amelyre az a törve.ly 
szerint rmid»dtet«tt.

A gö l illői járás ipirosai jól tennék, ha 
m ‘gfontoln ik a dolgot és nem d »'»uák ki fii 
lőréikét, h inam 11 •;alakitan ik ön Ulóan a gödöllo 
vidéki b jtegsególyzo pénztárt.

•

(Kompromittált Túra «»• Bildoy.)
Ai „Országos kerenk •d*-lein “ ipar es pénzügy 

czimü pénzügyi <z iklap - mely a kereskedelmi 
és a píizüiyi miniszterek által körrundeletilwg 
ajánltatott közegeik rész ;re -• nA-z országos 
kölcsönös biz''isjró szövetkezet szégyentől jes 
bakosa : a b'xtosilasi haramia és a megsaiezoias 
alán all ' gazdaköz iasúg slb “ czi'ii alatt közölt 
1 ■rj • l -lmes vez‘rczikkében az foglaltatik, íhogy 
Viseli Bdoji Uijn gvu-íi rét. I'dkész >1 va
gyon'I ig lénkre jutott .kól.HÖnös bizt sii-> hzí- 
vot.K.f. nő |()én mngtirintt, sehol előre 
ne 11 nblikali közgyűlésére gvurói, boldoghi 
tűi 11 híj.i pirnztok k 'z.il 3)) at össze ver-
buv 1! s ■ < • 1 iyi 7, u r n 1 1 | v -4 ‘figazgal "
fejelik mi 1 gvurüaknik 2 -2 friot, .1 bohl iglii 
és túrni iknik 3 —3 koronái adott azért, hogy 
velük a közgyűlés' m’giarihassa es őket e'éljaira 
f‘lh isznalh tsg 1 Ez a 3)1 - inb n- azut m szava
zóit. min: a ji iran -s >lat fős igv ueme-uik ön 
m ig H h uiem 79 ) 12 m iiyír gazdát — ennyi a 
sz íveik-zel tagjainak a szarni. - inlirók’e 
megk irositott. Mindez résziéi sen és hí ind i- . 
kolássd I- vm írva az időzött hírlapi közi- 1 
m4nyben. Mi igu a dologból, mi nem; azt nem 
kutatjuk. Közünk sincs hozzá Elit ■Ijiik azonbm 
a túrái és bo d-igi gaz lak azon részét, am-lv 
oly d'il.rokbi '.-itkozvi, amih-z nem .ért: köz 
s’giik jó hírnév-t így p dlpiigér • allítj 1 orszng 
világ előtt M-r-r-d”.m‘h-‘k. Jiogy polgártirs iik 
nmgvotóss.d forduljanak el fölük, mim oly 
egyénektől, akik községüknek nem hű fiai.

*

(I)'ih irin >nio a nniiíbli ilnih’pon )
Sz i’h Isngh nézünk em'ék iimi •pún mi hó- 

ozeli k IS múlt > kegyideti.d járultunk a h im 
s'. '-i' oltár i'imi. hogy erőt nmrilve h további 
kii< I 's' h, m ■ i ■ lz > Ij iák 1 liizmisi; szent tiizó- 
’’ "' 11vi's'g 'p’ ijn. n igyja részt veti a
n mi mii ünnepen. Jó|hno ;y iayörüiógut, okozott 
top asztalunk izi. hogy hosszú vajúdói után van

már kőíéletÜiikben is egy oly pillanat, melyben 
az emberi lelkek — vallás, rang külőmbseg 
nélkül — nz egyetértés kőloBŐiiös szemetében 
egyesülnek. Ám örömünkbe mi hamar a keserű
ség könyjo vegvűlt azon diszh irmónln láttára 
ni'dya kosztrus nép közt ünnep vegén szel sz"ki- 
tott 1 a kölcsönös egyetértés szálait, nmennyilent 
az ünip'p befejezéséül a diszb inketrei külön válva 
tartólták meg.

\ falu értelmi osztálya úgy látszik még 
most is fénytelen előjogaitjtélti ne hogy némi 

I salak yégkép tdfojtsi az előjogok összetördelt 
méciftiének pislog') lángját. Az efajta egyenet- 
lo.ikedés ásta mej magyar állami önállóságunk 
sírját. Pedig Urr.im I erőfokozással erőegyesítéssel 
alk’thKunk esik állam font.artó korszakos mü
veket. Eröfokozás ad 1 art álmát a nemzeti élet, 
nak, erőegyesítés óvja 111 *g  a nemzeteket a vég, 
romlásról.

A demokraták : p dgárok és a nép eg.-si 
n mai korb 111 a nemzet intelligwiicziáját. alkotjuk. 
Erőforrásaikkal egyedül ők frissítik föl a fáradt 
közszellumet. Kijn ób dt kelevftzzel harciéinak 
a közelet poron l|á 1. Hirmonikiu összhangot, éb
resztenek minden organikus rétegben vágyaik
kal. r -niveikkel, tör-'kvésőikkel. A mi az eni- 
lirr' s .érv1/ • Ii -a a szív, az a nemzet életében 
az wg -s/.s ‘ges nap elem szerepe.

i n n ír bdkiis iierett'd kérdő n : józan poli
tika -• Inzulin itliinságot gerjeszteni koszorús nép 
ünnepünk alkalmával egy nemzet fentartó osz
tály!. m bizonyai im 11 d ni élőit '-letek k ipcsán ?

Eebdj ‘ti erre a becs ilemidá ulvliti értelmi 
közvélemény. Ji kal letett.}

Híreit.
M á r c 7 i u s I 5. v i d é k ii n k ö n. 

Járásunk csaknem minden kizs'gc méltóan 
ün ni mlte a m i.e< in 1 i-iki 11 így nap >k emlőkét. 
Így k’ersege 1 a V e r s e g i .» ö z m ii V -ló
dé,! Olvas ó k i r hdy iségeibmi u hő 14 en 
este 6 óink >r az 1 ‘’lig'u: 1, ki h krvaliiu 
szép sxa iib-m a hölgvközö'if- ggel Versug köz
ség ipirosai az érí.<d.nősebb po gárokltnl egyet.-m 
ben oly sz 1.11b m serogleltuK egybe •í.irezius 
idusának megüiin pl ‘sere, h így a nagy terem 
zsúfolásig megtel'. Az ii.im póly „IIyniniHz‘'-sz d 
ke'dililt, (Jirie< eh mgzasii u au Kra .-mór I .i-ios 
nz olv is -kór elnöke 11 ie.vli itámi beszédül mon- 
dovl a a így u ipiiik dic-ii cm ékére. Kei. i'viiást 
t ír ott Gisn-irv József a 48 a< e-«e nínyekről és 
oly kitűnőséggel, h >gy átoizseregceit” a v--rt a 
Ind gaiós.igon es mintha nagyobb I ingra gyújtotta 
volna a közöas-iget a ha : is/.-re elbán Az ii iiiu- 
p <y fmiyelmz k i'.renfik i l:.ok m<‘g Eck Peter, 
Kovats János ói Uiks, Gyula h izafias költemé
nyeikkel. kik , tapsra és ••Ijeiizesre ragadták a 
jelenlevőket E< viglil mid.in a k ízönseg ajkain 
a „11 1 < idii ik rend iletie lür*  d tll un utolsó aecord 
jai elhangzottak a ter-mibe 1 un ünii- |>dly veget ért..

Este 8 órakor ismét. 1104. szambán jelent 
meg a közönség a na'.yt* 1 rém ben és rész' vett 
a társas v-iesor in Majihéuyi Istvm G'dóllórol 
sürgönyileg üdvözölte az Ünneplő olvasókört és 
annak elnökéi Ekkor a vrsegi tiizollózaiiekaf 
h írsogó troinbitaszjv.il, körülvéve pismolyt dur- 
r ;at.'i ifjiktil és lelkesedő leánvoktól, vonult, 
végig a föutczán tisztelegve a kör helyiségei 
elit.t. A társas vacsora al itt. elsőnek Kraemer 
J mos mondott po lárkósz iiiLőt, a 48 us esemé
nyek iriiiti lelkesédés;t Kecelvén, valamint az 
olvasókor mar 23 évi sz p összetart isat, ezt a 
jövőben is r<-m-ílv-, kéri íz egyb. gyűltek kitar
tását. Ezután -gy n ist ért-ka sz -bbn -I S'elib 
Ii izafi is sz'dleinii Kiúsztok s a lelke*  társaság a 
késő éjj -Ii órákig volt egvütt.

l-t-tgpqen d u 3 órakor kezdődött a már- 
czius 15 isi ünnepély. Na ;y tömegben vonult fel 
Isaszeg népe a honvéd sirukhoz, melyeket szép 
ünnepi beszédek és hazafias szavalatok kapcson 
m'-gkoszoru<tak. Az ünnepélyen közreműködtek: 
Tu ny E n lli.-i k a, M iresnivi István, Magyar 
József, H dnm 1 .X. joghalgató (Pásztó) Greis'-l
József és Klem -in József. Megható volt a taní
tóik vezető<e alatt megjelent iskolás gyermekek 
remek karéneke kik hazafias dalokat aduk elő. 
Es.-*  Ii inkott volt.

Híi'iiyyörkön is megünnepelték márcz. 15 ét 
kezdő bili, reggel templomi}.ni ünnepi isteni tisz
teletiül. Dduimi az iskolás gyermekek hnzníini 
dalokat énekelve jártak körül az u'czákat taní
tóik vezetése alatt. I) 11 3 őrikor dií'közgyüléi 
volt, melyen az ün icjii beszédet B«rdy Pál ev. 
ref le kési b’ridrich Béla köze, j -gyaó tartot
tak. Este irigy közvaesora volt a imgyvoné-íglő 
termében.

Péciclon a piceeli fü;getlonségi kör, karöltve 
a nagyit iáióg mm len li.uafi isan <-rző polgárával 
vil i-mat a kömli községek köreinek vezetőfér- 
finivnl — Impozáns fényű ünnenálv karatéban 
Ülte meg szHliadságharezunk emlek i1iinepóii''k 
53 ik évfordulóját. Az üiiívpHlir g iidomm össze
állított jirogr.Hnmj.iii iv kim igasió p-i.ltjai voltak: 
Gáspár [lonku k a. s :ópen előadott szavalata, g 

kalmariss.il
troinbitaszjv.il


1901 máiéiul 24. Aszón ES VIDÉKÉ a

fóvóro.i ngyettnni haljatok b*#iAI«i,  vnlaiiiim n 
k.iUlet képviuuló Jelű ij.nek : Tankó Jánosunk 
•zép Ihmzm.Ih: n bazasti'i*t«itnek  üi’öl.bee.ü . 
axiómáiról. jzfK'Ben rjzolta a ..ónok » 
■mi nemzed kiH'k a modern kor melinnktol meg 
hamisított ívnak rugóját. Mély erzen.ol taglalta, | 
hogy « Imán n magynrrn mm. oly kifejez.#, 
moly tUmlöklii rmimlm foglalja, ngygyó forrasztja 
mindazt, mi ra n.zrv szem. dragá, lile#. A hala 
nevének eszményi kepét lejezzlik ki egy izóban 
létünk any agi «s erkölcsi, po iiik.d ós szellemi 
alkatrészeinek A# ünneptly után este bankett 
volt mely a késő éjjeli órákban éri véget.

Ö Felsége a király ápril 18 mi érkezik 
Budapestié s még april 20-án Gödöllőre jön 
néhány napra vadászni. -- Ez alkalommal lógja 
megállapítani 0 felségé az Erzsébet szobor le 
leplezésének időpontját, nini valószínűleg még 
nmius hóban meg fog történni, mert l) felsége 
már május 2i-n körül elutazik Magyarországból. 
A nagyszabású leleplezési ünnepélyen reszt fog
nak venni Gizella, Maria V déri:). Erzsébet lőhet’- 
czegnök is udvartartásaikkal A gödöllői kastély
ban már hetek óta f'lytmk nz előkészítő mim 
kábítok. A tavasz egy részér nz udvar Gödöllőn 
fogja tölteni.

Uj plébátra. A pénzeli római kntholikiu 
hívők n)“g nz elmult évben nagy áldozatkész. 
Béggel leléphatiek a knlholikils templomot, 
mélyítők alapját az .Hiányt, bökuzüsógviól ál
talánosan ismert nagynevű váezi püspök Sehuster 
Konstantin vetette meg. E t nykedósével azon
ban c-eik fél kötelességet végzett vallása érde
kébon. amennyiben a plsbania fölállításának a 
kérdéséi n.il) oldotta inog. Most ébredt az lerovan
dó köieleastigóntik ludalar.i Nagyobb mozgalom 
indult meg a plébániának mielőbbi felállítása 
éidekeben Egy kitünően m-gaserkesstett me 
moramlumbun — melyet killdőttségilsg s«án- 
dékoznuk a kerület püspökének: Csaky Karoly 
gr fniik átnyújtani, — bőven kifsjtik e kénlés 
jogos volté1, moly mielőbb gyors megoldást kö
vetel Fölemlítik itt jellemzi példa gyanánt 
azon körülményt, hogy a reform.itos egyház 
híveit a kntholikusok szama tetemeseit felülmúlja, 
holott a reformátusoknak már százados muitu 
egyhazuk van

Boklildetett. Tekintetes Szerkesztő Ur I 
Az Aszöil é- Vidéke folyó évi I 1 ik szil- 
inában Pestül ó c z i ttl.iirássitl meg
jelent „Aszód fejlődése" czintű közlemény 
valóit ni annvir.t ti varos j iv-it, előhabnlá- 
sót sz-ili elölt tartó és polgárait annyira 
érdeklő czikk, hogy megjelenéséért. Té t. 
Szerkesztő urnák a város polgárai csak 
köszönetét inon Ihatnak. Ideje már. hogy 
városunk lép-se tel tegyen a halat! is utján, 
amiért örlllmik is ha valaki aléltsagáhól 
erre felrázz.i: mert nem áll, hogy jó 
akaratiul ne lehetne, minden anyagi ál
dozat nélkül is, némely szembetűn i ren
detlenségen segíteni : uninő például vasár- 
és ünnepnapokon t« történik. Ilyenkor az 
utcza. minden kereskedő lakása előtt nyílt 
piavz lesz, hol az oda torló lőtt kováik 
között a gyalog járás is veszélyes Ha a 
rendőrség Szaporodott, nagyobbodjék a 
remi is. A czikkmi meglátszik, hogy Írója 
észrevétt éles szemeivel egyebet is, mást 
is melynek ha a Tek. Szerkesztő ur b. 
lapjában tért engedni sziveskednk ügyé 
nemcsak a város polgárait kötelezné le, 
de nagyban hozzájárulna ahoz i«, Imgy a 
város fejlődése megintltiljmi. Aszódon, 
1901. márez. 21. Teljes tisztelettel: Egy 
aszódi polgár.

örvendezze-
Irivazá-i v »lt

Iss.u -'ügeti, 
Vüraegeii eg»sz 
nipon uralkodó 
követ kw/ó éjjeli

Hó. Slépek lesni«k nz idén ; 
t?k lányok. Múc’trn 23 án erő< 
járásunkban. Gödöllőn, Pec/.elun 
Túrán, Aizódon, Zsámbokon. 
hó réteg képződött m előző 
száraz hideg időjárás « 11 rá 
fagytól kihűlt, m •gf-ijyotl föl Ion. Gazdáink mar 
nyittattak is különösen Besnyón, l’eezelen s igy 
ez a kemény idő ex a második tél, különösen, 
ha tartós talál lenni, alig ha kárt nem tess a 
szőlőkben. — A gazdák tehát nem igen örülnek 
ez időváltozásnak .................
hátráltatja ókel a tuv-iszi munkában. Annál na- 
Svobb azonban az öröm » fehér nép körében. 

án\au mosd link inog majd móroziusl hó víz
ben, mert hát: RM 'puk akarnak lenni.

Lelkéeakérés. A megüresedett laezházni 
•v. ref lelkészl állásra a gyülekezel egy 12 tag
ból álló klIidöllíi'UH a napikban Hevizgyiirkon 
járt BirdyBsl ur megh dgirnsn v getl és annak 
^lapján felkérték, h >^y pályáz itál nyújtsa be.

már csak szári som. mert

nép körében.

Mint értesülünk Ibiid) Pál lelkész ur megválasz- 
t ism bizonyosra vehető.

Nóvtelon f >1 j Jlöntések áldozata k 
n>‘Vte!«m(fÖljolentéd tg M'iljii. mmtmpsag lég 
b/.smőütünobiien, ni ni öli n bo-KüiiHllns koiunk- 
bán "i,"iidt, hogy ejven b *e  liletus emberüket I 
lesodorjon az örveai !>< a l',v ken sé^ M<)nt<-i röl. 
Különösen na iiiik v ni most a ml.mos */<•/.  mjn 
•u finonvm leveleknek, melyekben alaptalan tol 
jelentések, illwi \ »• ritogmok foglaltatnak bízó | 
nvos Keinél) ek ellen. Igv P •••/••l n ••••>• es“'i lm- ' 
káplár: Konya li va i Int u nyom >ru't m i i m- 1 
nd[ áldozna. Név elén följelentésekben nlapta 
l ei vádakkal gyansisiiottA1;. i kerÜle'J izárnypa- 
r.riC'iiok<ág előtt. K • iva Istvánt végleg elke
serítette a dolog. A vizsgalat folyamán, mely 
Pécxelen a lak lányában tartatott meg, egyszer? 
Kónya értebiieilen szavakat kíabalva a vizsga 
latoti^V'-Zftó lisitro rohant Nagy nehezen si- 
•rült csuk az elme h iborodolt embert teljesen 
áriáim itl.uia tenni. Msg nx nap beszállít ittak a 
megfigyeld intézetbe.

Túz ok G a I g a h é v i z e n f. hó 22 éu 
reggel virradóra irigy tüx ismadt. amit az az >n 
napon izokutl n.ul dühöngött szélvész miatt csak 
a legnagyobb erómegfüSzitÓ8s<4 lohoteit lók di- 
zálni. Eíömoxditotta a tűi tovaterjedését a gal- 
galiévixi I diósok tétlenség?, — mert mint érte- 
biilii ik - saját érdeküknek szem előtt tévesz
tésével csak napszámból’ mellett v diák hajlandók 
segédkezni. Önfeláldozó tevékenységet l'ujt-ttek 
ki n galgahovixi kántor tanító >b a hévi/györki 
főjegyző Fridiik Béla, kiknek a boldogi lakosok 
segítségével m-gis sikerű t a tü et. eloltaniuk. 
A tüzkárnagy: 21 ház ós 28 nrőléképület teje
sen leégett. A tűz az eddigi inegallapilas szerint 
való izinÜleg gyujtog itásb-íl eredt. Megütközésünk
re szolgál, h »gy az aszódi tűzoltóság, mely 
egvebkeut teljes főlszer«d* ‘es<d készenlotben 
állott, azon okból mert Jaz elöljáróság lófo
gatott nem rendeltetett ki sz imára, a ka
tasztrófa színhelyétől távol maradt, l'gy mi
jük. hogy a községnek naponkint kiflidet soros 
előfogatosai vannak, kikkel nz elöljáróság 
szükség esetén szabadon rendelkezhetik, sót 
szóig Hallétéi megtiig uliGn esetén a karhatalmat 

1 is igénybe veheti. Hí i ;.V álla dobj, akkor In z 
i szűk, ho_y az engedelmességet nvgt igad i 
I „fonpontosok * kai sr.embea a kö segi elöljaröstg 
| tolni fogja kötelességét. — Vvispieu e hó |<8-án 
' B do.pi I<tván rossz karban volt háza, nvlv ki 

s bedőlt falaival a község aosteiikai h 'fásat mar 
I régóta sáré, u t üz martalékává es itt.

Marcziuii idyll A pÁcxdi núruxi.is 
lőiki ümiepdywn az aktív résxcvovők iisízv ró- 
i:<" mü-»;y»t«mi hallgató v dl. l’gv látszik na 
gyón at voltak hatva takaróé modorban előad itt 
m »nd ikniktól. \ liaxaszarotolt uyo ná i id a.is 

i siűiahit lobbin) -<xivü.be.i, lüelv a f.atalságail 
nágy l.mgoi v»t. hamar is — kialsxi.. Nodu 
.ist.ds'g balon ha;. E<y barna ki< I my szj) 
fek ve üzemébe nagyon ia melyen bele taidtak 
n-xa'. Csi'io*  lá'ivke. h ii'Hlcu,ljÜ ik nwg vei*  
M 2g is cjHlakediek ille lelapuen. inl dig ns em 
'.-re'dvx néltoan. Ea lenne aa idyll Hlójatek ». 
’stfl ■ • t'-k vissza s f Ivárnslm A vonat in
l-iliv.r; '*jy  iv’g’. elórsnyi i.kjök ’nht. míg, 

m i a 'i it i! emberek nrr i h isználtnk f ii. sxero- 
ni la’ sdjiiiak an’ak n fekete szén éjszakáié- 
i ,k. B ijós Iwmv Isten veled. Hogv * irh .tná u 

i r.-l'ii'1'et 11 h iiíjzoii ii <| il szi noriisn az 
i ablak lati., inig bőm a fixobábm k«t ország- 
1 g\d!‘-si k‘pvHebi, m *g  egy egv-’ -ir tanár vi pa 

pi rfeiav»C/ozo't
AtjV'ó a vamtt vonal m? lett. A ■i>‘cze- 

li vi'la tulajdon isök szive v igya ' *g a m»’g 
vil'isiilás stnilitimáh i iaott. \lr.‘gohlrm 
h-rvb’Veft vasúti vonal fnllötii iljái’i ö-<z«’S fel- 
állitnsi költségei f" ót a/ áll ”), másik felét n

gsg^- P L I S T I L L E 1) E TSft® 

t .■tn<‘tl<<‘x.ÓMÍ x- álltil.-it >■ <>«!<» I lön, ut <*  x n ~1( M>. Mxnua
Miiiilentieintl koporsók kaphatók ófcz, keinőnyf.i. fényezett fenyőfAből ki« 

sebb niigyobb nióilékhsn.

SzomfódoleK. virágok szallagok, koszorúk, viaszgyertyák 
8#<>l)iibehnzatok, ravatal ri.-l.illilas. u sze l) 'lyzui disz.ei mvearil'i iba. a ur i-z ;<>.-si ai ’lli’i fáklyával 

nyitott halottá.# kocsi vagy di#z ’#ohb üveg kocsi okai' vhl.’kr.’ is mi i.l o. f'’l#'a’i’eio<s..l all o^siltallK.
A gyoízle'ontések egy áru al itt ulkészillotnuk a l»gjiiláiiyo#.#.ibh ara’, mellett,

keblein? lyezó vilii tulaj Ionosok fedezik, kik 
végre égi be gyűjt itiék árijuk eső lerovandó 
részt; 21) ko o i it K tólopiia-i a uapokb ni 
fogjak megkezdeni. A flvrv kezdeni' n\í zese 
ós m *4V  ihi-iilas i S ónyi Tódor érdem .

Logjobb orvosság Mindazok, kik gyo- 
m »rb ij, HvagyH lanság, rossz emésztés, máj fáj- 
d lim ik, kolikr, v rszegénység, ideges foglájás- 
bvi zenv'-d'iek hiszndjak a világhírű P s e r- 
h o f e r veriis/.ti'o I iii laesokiit. melyek telje
smi ártalm itl m ik. gyűrűin bie ism hatnak 
és i legelsii’angii orvosok áltál ajánhatnuk. 
II i znos szolgalatot vélünk tenni ’. olvasóinknak, 
ha •• k'tünö szert h, flgv’lméb.! iijanljuk. I te
kercs. mely 9 dobos a lő labdacs 1 (p fit. A 
péaz rl'Heg.'S beküldése után I tekercset 1 25 
fiáért, 2 tekercset 2 3'1 fiiért, 3 tekercset 3 35 
Irí ért küld bói nénivé Pyerh >f«r .1, gyógyszertá
ri, B’ev. I. Singerstrasse 15.

É.’dskos O1O3Ó könyvök. Simafea Andor 
lapunk utján ludntja a 1. ■ Ivnsó körönséggel, 
hogy a sajal szerkesztésében és kindáiaban meg
jelelt munkái kőiül az alabbi három művet — 
iniulán nyomdászával már teljesen leszámolt — 
fél dron küldi bínnenh'i. Munkai eirk : 1.
•IH'if Közmondások könyve*  (22 ív, 352 oldal) 4 
kor 2 kor. - 2 „4 Á’ö’aionddso&roV ‘ Tanulmány 
(4 iv, 64 oldal) egy kor. helyett 20 HU. - - 3. 
„Aw.'tk Könyve*  Huinorisztikus, szatirikus 
anyós t irgyu upniságok mulatságos ég tanulgH- 
gos gyűjteménye. Temérdek kébpcl, százannyi 
élezéséi 12 iv, 192 oldal) Fűzve 2 kor. helyett 
1 kor. Díszpéldány 4 kor. helyett 2 kor. — M?g- 
rendelési cxim : Sirisaka Andor, ling lása (Ra- 
ranya-megyébon )

A hűbéri rendszer. Az egves történeti 
k Tszukok társadalmának képe az Ó korból csak 
töredékesen maradt ránk. Ismerjük Egyiptomnak 
Görögországnak, Rómának rab^zolgaiartó ari-z- 
tokracMáját. de nagyobb nemzed vagy éppen 
égési főldrészen alterjedt társadalmi szervezet
tel nem találkozunk egész n középrészig. A hú- 
bórisógnek azonban egéss remi se ?t világosan 
ismerjük. A nemesek es nem nemesek, a föld
birtok isok óh szegények külömbségén alapult ex 
is, de sokat f jlődött az () korhoz képest és 
előkészítője lön az ujk 'fi ainlakulaaokiiak. A 
nem nemes jobbagya lón az urrnik. a kisebb 
nemesek csopor.múltak a főbb urak körül, a 
kitől jósságot fogadtak el haszonélvezetre, a tú
lír a királvtól is. Ennek fejében a hűbéres hú- 
ságeskü t«‘tt urának, a kit minden vállalatában 
segíteni t ir’ozott. Kardot, dárdái vagy lobogót 
kapott a hűbéres hilbérurátö| az inv nstitura al- 
klímával, fegyvert, a m dylvol urát védam tar
tozott V‘d és nvers volt ez akkor, de rsgyo- 
’g ’» és h isi. (<iiii'*pélyek,  lovagi tornak és hábo- 

' ru < tették az ál.»i. fűszerét, a pert is h.irczezal’ 
' ii:ex -j< el, is. miiéi.' i pi.bnjf viv'ak s « |»'gyó- 
' rótt fél. elvesztette pórét. A húbér-rendszerrcl 
I szoros in összeforrt a lovagság. Ez a Inire'ok 
I virága, a 11 néz és a bajvívó*  milvá.s/.etw. Lovag 
I <-.sak nem *s  s .ülök gyermeke lehetett. A liugyei - 
| ineket hu. éves koráb m elvitték a szülői háztól 
I v ila'irdy kitilnó l<»v ig udvariba, hogy annak 

i*r  nv«it eltimiljn. II éves koráig mim apród 
! ki- . '• a \ ir urát és isszony.it v olaszotokra ■ s 
. növelte er-jú és Ü2’• esség *t.  Mint inas Ím mo|- 
' gálta ura’. A tan d isi ev- k elteltével. 18—21) 
j év”? i.or il' i,i ve’ti‘\ i lovagok rendjébe. \ lova 
I gokr d mo id <irt iiHt- ‘.«'l a N i iy Kép s Világtőr- 
1 té i'M V kot"l” melye' dr. Mika Sándor irt. Egy 
' kót.-t ára H*zk  í > b'. | 16 ko ., kapható füzetün

kén’ 'a 6) HÍM es havi részletHze'éHr? is a 
kiadó-társulatnál. R*vai  T ‘-tvárek írod. Int. 

I R‘szvénytarsaságnál. Budapest, VIII, Cllői-út 
: 18. *z,

Felölő* szerkesztő Nylry Lajos

isszony.it
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Epitö anyagok:
mész, gipsz, portlandi és román ce
ment. fali tégla, tető fedlemez. kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheimi-

keramit-

metlahi és

| Épitkezésj munkálatokat
Jfr PáSZtÓn a "főtéren 'lg Lakóházat. templomok, iskolák vagy bár-

4t 
*1 
* 
■ft 
*

■k 
♦

I
egy 30 év óta fennálló

pipere és röfös kereskedés 
üzlethelyisége a hozzátartozó lakás
sal elköltözés miatt

esetleg az egész ház örök áron eladó, '.jg 

Feltételek megtudhatók Pásztóit, 4S 
özv. Augusztinovits Mátéménál.

................................................. *

Hirdetések
jutányos árban vétettnek fel lapunk kiadó

hivatalában.

mily modern gazdasági épületek tarvezé- 

sét, annak kivitelét, épületek átalakítását, 

nedves lalak szárítását, aszfaltozását, be- 

lonirozását vagy bámily Tőid, kőműves, 

kőfaragó és áesmunkálatokat helyben és

vidéken előnyösen készít: Borsodi S. épi—

tési irodája Hatvanban

jó karban, 
Vevő 

özv.

Szikvizgép
1)00 üveggel, sürgősen eladó, 
forduljon

Katymáron

i
Budapesten, V., Lipót körút 8.

cement lapok.

Tűzálló ohamotte téglák, cint 

mottu agyag és chaniolte liszt.

Egy 19 éves
vagy hivatni szolgai ál

Jobb és mjgbtzhatóbb

keres szeiet'y íize-

melletl. Böv«bb»te

& Sh'Jttleworth 6)

l incolni törzsgyárunk a világ le 'nagyobb 
locomobil- és csap'ágép gyára.

gazdasági éskarti magvak 

nem léteznek, mint n minőket
27 év óta szállít

MAUTHNER ÖDÖN
Ah kir udvari m tgkereakedóie 

BUDAPESTEN
Irodák és ) VI( Rittanbiller-utos* 33 
rukUrak ; ) (Kőiuti viilninoa megállóhelye) 

Kiárusító ) VI. Andráoey-ut 23 
hely ifitek ; ) (A in kir, operával szemben:

220 "|<lnii t terjedő kép«»s árjegyzpkút kivá- 
ingyen es bérmontvo küldi.

Mint különlegességek: 
oppelni porlland cement, agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Bolonirozásokat, kövezéseket, va 
lamint gránit terazzó munkákat juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

3i-62 ingyen.
1 ■ /

Mag rendeléseket a gödöllői nyaralóm
ban (ÖíKelIn uteza 63) is szívesen álveszek, 
hol a szakmába vágó felvilágosításokkal is 
készséggel szolgálok.

in il ? í t í F 1
HTTITTTTJ ,i 
ft fi ti fi lí ;S

rrr...
a híres

HAUTHNER Fiié MAGVAíí 
zacskóin 

rajtállaMAUTHKER-NÉv.

PÁL temetkezési váüaíata
aszóidon.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbtöl a legelegánsabb •!» 

kivitelben. Adandó raktárt tart i» i nil«ti 1 «"•!« k<> pi>i’m<>1.Erez Sj» 
koményfa fényezett fenyőfa koporsók minden nagyságban. B

Szoba beliuzatok ravatal felállítás a személyzet disz egyenruh ib.in fák- íiiS 
lyával (pcjT gymszkoesi t* 1 "É3

Temetések Itt )koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is M 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egv óra alatt szállittainak. 10-52 MS

Síijál készítésű <! i és < ‘t*  y.erií p< >1 ;i rí bútorok
kuphalók u legolcsóbb szabott árukon Ászodon, Kurás Pál épület és mübiuor asz 

tnlosnál. fi|

gépgjarosoK a> Budapest VAoz|-kö,üt 
áltál a legjutánvosahb átak mellett ajánltatnak :

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek 2,;,1.jKn,í:Ll«ióX,‘‘' 
továbbá JArgftny-cséplögépek. lóhero cséplők, tisztító rosták. konkolyozók. kaszáló- és 

aratógépek, szánnqyüjtflk. boronák.

„Columbia-Driil
legjobb sorvetögépok, 

szecskavitgók, répavAgők. 

kukorlcza-morzaolók. 

darálók, firlt-mnlmok. 

egyetemes nczél-ekék.

Hénletrt árjruva^kik hitté- 
ingyen t>t‘nntnfvc 

tini.leinek.

2- éi 3-vatO ekék éi minden egyéb gaedneégl gépek.

kiadó hivatalában.


