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ASZÓDésVIDÉK e
Társadami közgazdasági és irodalmi heti lap

Előfizetési árak:
Egész érre , 13 kér. Negyed írre . 3 kor.
Fél évre . . . • , Egyes nátn éra 80 ti.

Bériusnietisil leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem adatna k viseza.

Megjelenik minden vasárnap.
Szerkesztőség és kiaáőhivat.i' : 

Aszódon.
Hirdetések

egyesség szerint jutányos áron kő<ÓlUHindt X'yüUir gof'A
50 fillér Klőfizotőlnknok nagy árongodmAny

A kisgazda.
Régi dolog, hogy valamennyien szü

letett gazdáknak tartjuk magunkat. Alig 
akadna ember, aki vágyai netovábbját 
másban keresné, mint néhány ezer holdnyi 
bánáti pusztában Alapjában pedig úgy áll 
a dolog, hogy nemcsak jó gazdák nem 
vagyunk, de még azzal sem tudunk gaz
damódra élni, a mit a természet ajándék
ként hullat az ölünkbe. A panaszokkal, a 
bajok hánytorgatasávul már egészen más
ként vagyunk. A mióta az amerikai, majd 
ausztráliai óriási kiterjedést! szántóföldek 
termései megjelentek a világpiaczokon s 
természetszerűleg redukálták a búza árát, 
kifogyhatatlanok vagyunk az ezernyi bajok 
felsorolásában, elviselhetetlennek találjuk 
az adó’, magasnak a munkások b rét, sok
nak a vasút tarifáit s pro et kontra mer
kantil vagy agrárnak valljuk magunkat s 
telekiabaljnk a kormány fülét, a t. Ház
ban s azon kivlll, mert tőle varjuk min
den bajnak az orvoslását.

Hál ez igy nem egészen van helyesen. 
Szó sincs róla, vannak bajok’, a miknek 
orvoslására egyedül a kormányzat van 
hivatva do hogy Összedugott kézzel mindent 
onnan várjunk, az egy volna a sültgalamb 
históriájával. A magyar gazdaközönség, 
különösen pedig a kisgazdák óriási hányada, 
a honnan a leghangosabb a panasz, töké
letesen elmaradt a modern gazdálkodás 
mögött s éppen olt tart ma, mint tartott 
ötven esztendővel ezelőtt, a mikor csak 
bele kellett szórni a magot a földbe s 
tiz hónap múlva besöpörni az aczelos- 
szemtl búzának az árát. Intenzív gazdál
kodásról fogalma sincs a magyar kisgaz
dáknak. Nagyobb uradalmaink is csak az

Dal.
Irta: SteWner harisba.

Tudtam, hogy el kell jönni annak,
S mily hamar bekövetkezett: 
A lemondás fájó, bús napja, 
Hogy téged elfelejtselek.

Ám lemondok rólad, galambom. 
Feledni nem foglak soha . . .
Lelkem örökké őrzi képed, 
Mint oltárt az Ur temploma.

Az első pör.
— Humorosak. —

Kis városba vagyunk s így mindenesetre 
újságszámba megy, lia egy fiatul ügyvéd kiszö*  
gelteti a kapujára:

Dr. Morgó András,
köz- és valló ügyvéd

Csinos, kipödört lmjuszu. burkahipos fiatal 
férj vala Morgó ügyvéd, akinek ügyessége a 
Társaskör lóruni*  és tarokkasztalánál, már egy 
hét óta közbeszéd tárgya. Egy hete t. i hogy 
Margó megtelepedett városunkban, ahol igen 
szép jövőre van kilátása, amennyiben a polgár
mester nz ő nagyb it.vja s az egyik városi taná
csos a sógora. Kezd••iimk mar is elég hizlaló.

Történetünknek ebbhn első h- télien a 
napnaa legnagyobb részét a város társadalmi és 
vagyoni viszonyainak tanulmányozásával töl'ötte 

utolsó két-három esztendőben kezdik belátni 
hogy a mindenáron való búzatermesztés 
mellett egy-két százaléknál a legjobb 
gazda keze alatt sem jövedelmez tölthet 
még a kifogástalan minőségű föld sem. 
Minden öröme, minden büszkesége abban 
telik a mi gazdáinknak, ha minél nagyobb 
területet ültet be búzával. E mellett aztán 
alig jut valami a többi gazdasági növé
nyeknek. A kisgazda csak a legritkább 
esetben termel eladásra répát vagy lenge*  
ri*,  megelégszik, ha a házi szükségletére 
valót kitenni a földje, a min meghizlalja 
a disznaját s kiteleltet két-harom darab 
szarvasmarhát- így aztán egész évi jöve
delme egyetlen koczkára van léve; a bú
zára vagy rozsra. Ha ez nem talal beütni, 
kész a veszedelem.

Pedig az utolsó hat nyolcz esztendő I 
keserves tapasztalatokat Imzott gazdáink
nak. AZ az időjárás, a ntejy évek óta hetes 
esőkkel, kőddel fordítja a tavaszt, fagygyal 
hóliaimattal kezdi s iekkenő forrósággal végzi 
a nyaral, egy cseppet sem kedvező a búza 
fölösleges kultiválására. A nagy gazdasá
gok már kezdenek erre rájönni s a buza- 
vetések mennyisége muiitja is ez' a 
csökkom'st. A statisztika szerint ebben nz 
esztendőben hét százalékkal csappant meg 
a búzaföldek száma, a mi elég tekintélyes 
mennyiség, ha száinbaveszszük. hogy csak 
az Kcsed'-láp lecsapolásával óriási kiter
jedésű" földek kerültek eke alá. A hivata
los kimutatásokban ott találjuk és pedig 
elég szép mennyiséggel, a mákot, a melyet ' 
eddig legfeljebb kertekben házi vetemény- | 
ként termesztettek. Egyre nagyobb hányad i 
esik a len és kender termesztésére, sza
porodott a rizs a déli vidékeken, de külö
nösen a burgonya, a mit a Dunántúl kezd

az ügyvéti, szabadabb perczeiben pedig nz Író
asztalnál ülve a közte és felesége közt annak 
idején váltott szerelmes levelek rendezésével 
foglalatoskodott — egyéb pöriratok hiányában.

Most is ott fekszik a karosszékében a műit 
omlókéin eltűnődve. És ime, bekopogtat az első 
ciens. Faragóné, a vidékszerte ismert szép öz
vegy állított be azzal uz örvendetes kijelentés
tel, hogy szüksége volna az ügyvéd ur bölcs 
tanácsira.

Morgó megfelelő udvariassággal leültette az 
első focikét arra a szép divárna, melyen létezé
se óta nem ült soha cliens és szakavatott kér
désekkel megállapító ta a tényállást, mely sze
rint elég világos, hogy annak az adósnak egy 
féléven belül okvetlen meg ke I fizetnie az 1000 
koronát, különben kénytelen lesz pórt akasztani 
az illető nyakába

Ő nagysága abban a biztos reményben tá
vozott, hogy az ügyvéd urunk egy gyengéd le
vélbeli figyelmeztetése isjnegteszi majd a kellő 
hatást.

Dr. Morgó András ragyogó arccal jelentette 
feleségének, hogy Faragódénak mint első liens- 
nek emléke örökké áldva legyen. Csak ennyit 
mondott. A hivatalos ügy részleteibe nem avatta 
be nejét, amint ez a há*«  issiui Ener'.ódésben is 
ki volt ko v •. A bejei-niés után rögtön hozzá
fogott az ügy b*b  myo'itHsahoz.

Harmadnap megjött a válasz az adóstól 
hogyha szentkoreszti vásáron eladja majd lova
it és leteszi a pénzt az Ügyvad ur kezébe.

Morgó pedig azonnal sietett ezt a kedvező 
fordulatom Faragónéval tudatni. Ügyvédi rövid
séggel fogalmazóit levelei postára kü (Ivén, pá
ratlan rendet igyekezett teremteni Íróasztalán. 
El ez abból állott, hogy a szerelmes levelek 
dobozát összekötvén, egy belső fiókba rejtette ; 

erősen kultiválni. sőt ilt-ott már gyógy
növényekre is akadunk, ami azonban még 
elenyésző csekélység.

Mindez azonban a nagy gazdaságokra 
esik. A kisgazda megmarad csökönyösen 
az ö búzájánál s van elegendő trágyája, 
a mivel évről évre megjavíthatja a földjét, 
esztendőkön keresztül egyebet sem ter
mel búzánál, rozsnál. Az igaz, hogy kis
gazda nem termelhet például ezukorrépát, 
a mit ezukorgyáraink csak nagy mennyi
ségben s évekre kötött szerződések alapján 
vásárolnak, de termelhet burgonyát, ken
dert, mákot és termelhet gyógynövényékel, 
a melyek ezéllud tos és szakszerű művelés 
mellett a leggazdaságosabb vélemények 
közé tartoznak.

De nincs kizárván cznkorrépa terjesz
tése sem, ha községenként szervezkedve, 
lépnek a kisgazdák szerződésre a gyárak
kal. Németországban, a hol a kis gazdák 
száma összehasonlithathimil több, miit 
nálunk, mar régen rájöttek, hogy össze
adva terméseiket sokkal könnyel b n s 
előnyösebben értékesíthetik, mini egyen- 
kini. Ez természetes is. Ha egyéb haszna 
nem lenne is az ilyen érlekesdő szövi t- 
kezelekuek, mint megtaL urilani azt n 
i éhány krajezárt. a mit a gabonát vásárló 
ügynökök métermazsánként zsebre vágnak, 
már ebben nagyon szépen megiahílná 
czélját. Előnye különben is ennek a dolog
mik annyi van s olyan kéznél fekvő, hogy 
felsorolni is felesleges. S egy kis jóaka
rattal, egy kis buzgósággal mindezt elér
hetjük, csak éppen a kezünket kell nyúj
tani utána.

a két levél másolatát pedig egy nehezítő karls- 
biu/i pyruiiis alá fektette s azután egyéb 
teendők hiányában — tanulmányozta nz „alsós" 
nevű kartvajaiekr >1 szóló 40 filléres kis könyvet. 
Ügyvednek mindent kell tudnia.

Özv. Faragóné 1000 koronányi lháncsi*  
Sággal szakította föl az Ügyvéd ur borítékából 
kihúzott levelet, amely szőrül szóra igy hangzott:

Édes Nagysód I
Első találkozásunk bűvös hálást megbé

nította egész valómat. Ébren és álmomban önnel 
foglalkozom. Ha van irgalom szivében, könyö
rüljön rajt un. To lassa a Budapesti Híradó apró- 
hirdetésvibeii xoxox címmel, vájjon remélhetek-e. 
Olyan édes regény lesz a mi életünk, n elvnek 
méltó címe csak ez lehet: A megtalált paradicsom, 
M. A.

özv. Faragóné először bámult, azután ön
tudatosan csodálkozott a levél tartalmára, végül 
pedig mosolygott es megírta a választ, hogy 
valamiképpen b<» rán.Miya ne fajuljon az ügy. 
ami annyival is kellemetlenebb volna rá nézve, 
mert n városi pénztáros elég komolyan közele
dik feléje.

Miként a népmesékben a hármas szám fon
tos szerepet játszik, úgy történt itt is. Harmad
nap azzal az érdekes újsággal rohan be Morgó 
Andráshoz a neje. kezehen a Budapesti Híradó
val, hogy az ö egyedüli és eléggé ötletes jeli
géjük alatt leveleznek itt az apró hirdetésben 
Föl is olvasta neki mindjárt : „ xoxox. Mit gon
dol az istenért, önnek fiatal felesége van, én pe
dig már félig meddig elajándékoztam szivemet. 
Ilyen kis városban, hol száz meg száz Árgus 
szem vigyáz az erkölcsökre, nagyon megárthat
na az ön szép jövőjű praxisának nz ilyesmi. Ré
szemről befejezettnek tekintem az ügyet. EiuW. 
keim koporsójába zárom ezt a titkot *'
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Olvasóinkhoz!
M:i-liolnn|> iinlsfi'l esztendeje lesz, 

hogy lapunk első számút olvasóink kezébe 
liehezliik S ezen illő óta híven szolgaijuk 
kifejtett |iiogiaiiiunk alapján Aszód város 
ás vidéke érdekeit. Öntudattal hivatkozha
tunk az elmúlt időkre, melyek, inig egy 
részt alkuimat adtak arra hogy lapin k 
megerő'ödvün, Aszód és vidékén n közvé
lemény kifejezője, halározott sulylynl kiró 
interprelalója, a jog, törvény és igazság 
niegtántoi iiluilatlan és böfolyasollmtiltlan 
szószólója, a hazafias törekvések támoga
tója, azok bajnokainak segítőtársa az ál- 
patriotizmus, a képinutnlás a luin ostoro- 
zója legyen, másrészt Imgv állandóan ma
gas irodalmi niveaun állváil, befolyást 
bizlosiiaiiuk annak Aszód és vidéké köz
művelődési ózdijaira.

Működésűnkben tehát mar eddigelé is 
eredményekre hi\atknzliatunk s hogy si
kerrel megkezdett utunkon tovább is hason
ló sikerrel, szilárd, biztos lépésekkel ha- 
ladlr Ssiink elme kitűzött czélimk : Aszald 
és vidékének a kor követelményeihez 
mérten való fejlesztése, erkölc-i és anyagi 
előrell dudásának biztosítása leié, szerkesz
tőségünket kiegészítettük s oly egyént 
mertünk meg lapunk vezetőségébe és 
illetve közreműködő re. kinek neve ujnbb 
garmicziát muji olvasó közöíiségiinkm k 
arra, hogy lapunk mint elsőrendű sajtó 
orgánum lógja hivatását teljesíteni ez u 
túl is minden időben.

Lapunk felelős szerkesztője ; Ny i rv 
L‘jos ezentúl mini főszerkesztő fogja 
vezeiiii. irányítani n lapot, állását F e k e t e 
Győző, aszódi ni. kir. javító-intézeti csa
ládfőnek adván át, ki - mint a lap bel 
mimkatarsu már ez ideig is jelen éke
men befolyt annak szellemi részébe, s 
kik köré bel és külső dolgozó társukul 
Aszód és vidékének csaknem minden 
számottevő Írója s áhalaban az írói világ 
legelső rendű ténzezői c-oportosullak.

Ezeket tartoltuk kedves kötelességünk-

Mindkei tel) büszkék voltak rá, hegy elphi- 
gízáhak az o szép es -iileles jeligéjükéi.

A kisváros n/ouhim nem az-'ri kis város, 
h-zy fél i*  ,i ttiuji.i olykut, olykor az emlékek 
kopors >j <aak zara.

Folp illant ili is ás u tora n iszhil keveré
si pillanatában egvszer Itala álról esven a szó 
Farugonő nevét is kie.le egy ki-vesbbé óvatos 
fialni ur. nini unnak rendje es módja szerint 
füleim jelölt a városi pénztárosnak, aki is sie
tett nz ügyet lovaginssóg szabályul szerint el
intézni Az n fi ital ur azonban nem a párbnjo- 
zók osztályához tartozván, a bíróság Ítéletéhez 
folyamodott es ügyének képviseletével dr. Mor
gó Andrást bízta meg

Igen bunyoliliiH beosiiletsírtési pör volt 
ez. im-jyimk Im irgyuisit ntoiib iii m dy homály 
födi. A minap mégis megindulni mély titok 
pecsétje aluli a Ii it I ur vedóil ayvé'djánek, dr. 
Morgó Aiiilr.isn d> védabessédjeról e^yet mast és 
n világért -em árulom el senkinek, csalt épen i 
szerkesztő uriiik azzal a kikötéssel, hogy előfi
zetőin kívül senkinek el ne ni 'iitlja.

Hangzott pedig a beszéd a következőképen:
.T'kíntetet Járásbíróság I Itt egy né be

csületéi ii v.m szít . . . s ennélfogva bizonyítani 
ne a leírni. De akármi törléiijék is. nekem köte
lességem a esőmét megoldanom. Ezennel kije
lenteni. hogy az egész végzetes ügynek én vagyok 
nz okozója, amennyiben özvegy Faragó Jánosáé 
mik tévedésből egy hivatalos értesítés helyett 
elküldtem a felesege nliez, illetve akkor im g 
ideiilomlioz intézett elsó valló nnstevő levelemet, 
melyet az özvegynek és feleségemnek engedé
lyével - z.ninel van szerencsém a pörirat khoz 
es.i tolni

Az első pár, melyben dr. Morgó saját ma
gú’ vadulni lm. szei-enesésen végződött. Az ösz- 
sz.es'érdekelt felelt b»l"iiyiiir<»>lIak u fölmentő 
Ítéletbe, amint azt a modern olvasó egy valami
re való beesüleies tareah"! meg is várja.

N II \ xoxnx |''ligéjtl apróhirdetések, me
lyek özem ül esetleg napvilágul latnak, mind dr. 
Morgó András tévedésen lapulnak.

Tovoli Mihály. 

bek ol ásóink b. tudomására hozni, kérvén 
lovábhra is szives támogatásukat.

Aszód, 1901. május'1-én.
Tisztelettel

az „Aszód és Vidéke" 
szerkesztősége.

Városunknak egy közszeretetben s 
tiszteleiben álló polgárát: Eisler Sán
dort, u helybeli takarékpénztár igazgatóját, 
e hó 5-én nagy és súlyos csapás érte. 
Felejlhetlen jó nejét hosszú éveken át 
szenvedett gyötrelmei a sírba vitték. Mily 
borzasztó hatás 1 Mig a szeretett férj tá
vol az otthontól milseni gyanítva a be
következendő katasztrófa sirnhnas állapo
táról. nyugodt lélekkel teljesité kötelessé
gét, azalatt egy villámcsapásként snjió hir 
tőrként döfi át szivet, hogy az, akit 5. oly 
nngyou szeretett, aki fáradalmainak kipi- 
henésében ti boldogító sugár meleg fényé
vel oly számlái,inszor eláníszJa, az már 
nincs többé az élők között. Egyedül a hi
deg test képe jelenik meg elölte, mely 
nem szólni meg többé. Eisler Sándoruó 
meghalt! Hogy4 ki és mi volt ő, arról az 
életben oly .-ziimtalan-zor végbevitt jóté
teményei tanúskodnak. Aszódon és vi lékün
kön nincs oly szegéiig ember, akinek testi 
nélkülözésében, nemes szivétől, nagylel
kűségétől áthatott jobbjával forrón hulla
tott kényein nem segiletl volna. A meg
testesült igazi jóság volt ő, melynek oly 
sokszor mlií. tantijeiét nemes cselekedetei 
gyakorlásával. De hálásan is emlékeznek 
meg róla a jótéteményeiben részesült em
berek s nemes, szivét, áldani is fogják 
mindaddig, mig csak egy csepp.meleg vér 
lüktet is ereikben. 0 maga jómódjához 
inéi len nagyon szerényen, élt. Fény és 
pompa ragyogta be környezetét ! De mit 
ér a fény, a pompa, ha nincs inog ahhoz 
a földi örömet és boldogságot növelő 
egészség ?! az e fölötti kétsegbeesés, a 
reménytelenség súlya alatt összeroskadt 
a nemesen érző szív. Igaz, őszinte sajná
lattal és részvéttel kisél lük el végső útjá
ra. Aszód és vidékének nagyszáma kö
zönsége vett ré.-zt társadalmi és vallási 
különbség nélkül. A háznál S c h r e i b e r 
József he'yheli rabbi megható búcsúbe
szédet mondott felette S azután bilit leie
mét a rideg föld göröngyeinek adván át 
örök pihenőre, Imi '--már többé nem fuj 
semmi ! Béke poraira 1

Hírek.
ö felsége a király Gödöllőn tartózkodá

sa alatt szabad nlwjel leginkább vadászul tiil tölti. 
Ez idén ig m nagy a vadászs/erencséje ő felsé
gének. Minden e<y<*s  kirándulása nevezetes va
dász zsákmányává! végződik. A tuulf héten 8zt- 
Kindvon ion pgy hatalinns vadkant, má>nap meg 
már Valk-m hu iteti le két óriási példányt. Kedden 
f. hó 7 é i ismai V dkóri kívánt kirándulni vadá
szaira s »•/ isméi szép eredménynél végződött. 
Nagy érdeme van ebben természetesen Rajosán 
fóerdésznek. aki pontos ismerője a viilkói e dő 
vadállományaitok () felsége ki is fejezte legma
gasabb megideiied *sát  a derék fderdósznek, ami
hez mi is o-'ziiüen gratulálunk neki. — Ő felsé
ge f. hó 9 ón este kát napi Bpesten idézés után 
vissza érke Ht Gödöllőre. Mint értesülünk, hét
főn f. hó 13 an fog ismét, elutazni Budapestre.

Személyi hírei? L a t z k o v s z k y La
jos. az <li javító Intézői-igazgatója, n*m.  kir. 
igazságügyi iiiiniszteriuninak lüegbizasa folytan 
f. hó Itcii kf heti időtartamra Kassára nt izlk 
el nz oltani uj kir. javító intézet berendezési 
munkálalaiu <k fölvétele p|ők<' •<i:á---. végett. 
Távoli'‘te alatt hivatalában C 8 u h 1 ríjöV. Jinté- 
zeti csnládfö lb lyégésiti.'

Kitüntetet iparos Xérnedi/ Bélát, váro
sunk hírneves a magy ír sytylt spéciidkor kultl- 
váló Iparosat, ipari jelességeért az országos ipar- 
testÜlet ctüal ilistéremmel tüntette ki. Ezen ni'*g-  
érdemlett kitüntetéshez a magunk részéről is 

szívből örülünk, mert csakis értelmes és szak 
szerűen foglalkozó iparosok lehelnek befolyásos 
tényezői iparunk fejlődésében.

Hymen hírek Hauhts Elemér községünk 
jóhirnevü iparosa í. hó 23-an] tartja meg eskü
vőjét Lm/irÁ-i/Mátyás, heh beli rom. kath. kántor 
tanító kedves leányával: .4ntdila kisasszonynyal.

JEiey Adolf galga-hóvizi kereskedő f. hó 
28-án esküszik örök hűséget l,ij/fler •]uhuk sze
retetreméltó leányának : Uuclla kisasszonynak 
Balussngyar.maion.

Az Erzsjbet-szobor fölálliátsa E. hó 
6-án hétfőn érkézéit meg Gödöllőre a mi leg
drágább ereklyénk : az Erzsébet szobor. Gyö
nyörű verófényes napon állítottuk fel méltó he
lyére, az Erzsébet parkban mar előbb elhelye
zett zebeg-nyi tr-'chiib >1 készült három lé .cső 
fokon nyugvó iilaposzlopra. Nagy és előkelő 
közönség gyűlt össze ez alkalommal az Erzsébet 
parkban, köztük Beniezky Eerencz főispán Be- 
niczky Lajos alispán, Deininger Imre es Nik 
Ede kir, tan. jószágigaegató, Barczy László penz- 
úgyiigazgató, dr. Kampis János orsz. anyaköny
vi felügyeli). Kupéd Vilmos főszolgabíró a bő
réhez József rend lovagja, l’irkner Ernő föerdo- 
mester. Lukács Gyula orsz. gyűl képviselő és 
meg számosán A megjelent közönség m»*g  volt 
lepetve a szobor szépségéi, plastikája á'ial es 
mel' geii ünib-ptTe a szint n jelen volt Róna Jó
zsef mestert es a Beschorner gyár igazgatóit.

Halálozás özv N a g e 1 Petemé f. hó
10- én Aszódon hirtelen elhunyt. Temetése f. hó
11- én ment végbe a róm. ka;h. villás szertartá
sai szerint nagyszámú közönség jelenlétében. Az 
elhunytat úgy helyben, mini \idél<en kiterjedt 
rokonság gyászolja.

Szerencsétlen esés. 8toll Ernő, aszódi 
kárpitos neje a napjkban lakásának padlasfeljá- 
r«» i-pcsóz lóról szédülés I övetke/l« ben oly sze- 
rencsetl-niil esett le. h"gy aiczmak súlyos sérü
lésein kívül mindkét alkarját k t< rie.

Figyelmeztetés A gödöllői Erzsébe*  szó- 
borl'izotisán ez utón h figyelmezteti a közön
séget arra, hogy f hó PJ-en a leleplez-si ünne
pélyen helyét mindenki reggel 8 — 10 óra kö
zött foglalja el. in- rt 10 ómkor a bejáratok el
záratnak és igy a k'robben érkezők ez időn túl 
nem boesailniuak he az iL.nep l\r«.

Öngyilkos c 53 éd •• Íny. l’dvnrdy .Juliska. 
18 éves cselóib lno) Kakoskdesziuiun ozivtn 
lőtte magát es azonnal meghalt, fel.el szerelmi, 
bánatában követte •*!.  A l>o.Jogtalan n*>iny  a kö- 
ve’kes" levelet hagyta hátra: „Egyetlen nagysá
gán. Bocsásson m-’g mert nagyo.t teszek de ha 
még vételiéin is ••Iloné még akkor is ezer bo
csánatot kérek, de mid -n en olyan boldogtalan 
V.tryié, jobbiii gondol.ml hogyha az eleitől 
elp irtolok. Csókolom ezerszer kezeit bo.dogialan 
Jillcsája. Kérem nővéremet értesíteni jz esetről. 
Isten önökkel bocsáss inak meg bűn i:neri“.

Hivata'o3 vizsgálat. E. hó 6-án es dinem 
e’ész n ipon at tutf) hív d uvissg’dat volt G<>- 
döllőn a fős/olg d)iróságn d B miczky Eerencz 
főispán személyes vezet.-‘/.e a| itt. A vizsg-dóbi- 
z ).tság, melyii' k tagjai voltak : Beniezky Lajos 
alispán, Barczy László p‘nzügyigazgaló K unpia 
János anyiköivi felügyelő, Sz oiessy Aladar 
központi sz i nvev ) és KÍudik Imre főispani tit
kár. mindent a legnagyobb rendben talált és 
Beniezky Eerenez tőispin ki is fejezte mjgeló- 
geJ‘S‘1 a lapas/.l.diak fölött.

Próba Vasirnap. f. hó 12-én d. n 4 óra
kor a gö I » lói Erz.séb ts : )bor leleplezési üitn**-  
pélyt rendező bizottsága próbát tart az Erzsébet 
parkban és az oda vezető útvonalon. — A próba 
— mdyen Sólley Sándor min. tanácsos, orsz. 
ren lórségi íbf lügyebi és Kapezy Vilmos főszol
gabíró, a Eerenez JözseTrend lovagja is részt 
vesz, — R ika Earencz rend ‘zó és végrehajtó 
bizottsági elnök s .emélyesen fogja dirigálni.

Tűz Vcrscghen. Mészáros János és Mé
sz iros Gábor testvérek tulajdonát képező házu
kon a Nzalmatetó/(‘t hát-ó része ismeretlen mó
don kigyuladt, de a tüzet nz. ottani lakosok 
g\ ors erély-ssége a kellő oltási eszközök és viz- 
bőség rendelkezésével hirtelen eloltotta. A tűz 
mikénti keletk'zásének okát a hivatalos nyo
mozás van hivatva kidelileni.

Rakoncaátlan Ríkos-patak. A vármegye 
gyüLesein. S/'. iint ilauszor <zóba jóit a Rákosp.atak 
szabályozósa De rreJniébytolenii . Az idén is
mételten kiönlöM, s/c i^t-s vizével megtol’ve a 
partja koz-lében épült, hazakat. Ivgy a bemda- 
k‘k kenyteb-iiek voltak otthonukat elhagyni. Na
gyobb ni'^arad.isoknid különösen a péczeli pesti- 
uti. valamint a Rákos iitczai lakósok nyugalmát 
szokta alaposan megbolygatni, R ‘gebben szóba 
kerü l a lecsnpolása is E javaslat fölött nlitmk 
idején napirendre térlek. E helyet minden év
ben kivétel nélkül a kis patak medrét kitisz'itot- 
ták, elejét véve igy a bekövetkezhető hajuk 
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egyedüli forrásának. A in az elmúlt télen a mó
déi1 kikofortatisa egyszerűen elmaradt, ennek 
volt oka fönt említett árvíz is. Mint biztos for
rásból értesll link a tervvel behatóan foglalkoz
nak a mkrvadó körök 8 csak a fiuáueziulis ré
sze vágja útját, a szabályozásnak. A mezőgaz
dák régi óhajának tennének eleget, ha a rákon- 
czátlan patakot végre szabályoznák.

Boszuál'As késeléssel. Rácz .József, domonyi 
lakos feleségét Berkes Máriát, ki véletlenül háza 
kapujában állott, az arra menő ltadies Gyula 
ugyanottani lakos a keze ügyben levő zsebkésé
vel összeszurkálta, mert állítólag Berkes Mária 
őt egy alkalommal valami kemény tárgygyal 
balhalántékon ütötte A súlyos testi sértést szen
vedett nő panasza folytán felmerült ügyben a 
gödöllői kir. járásbíróság fog ítélkezni.

Villatulajdonosok panasza. Általános 
helyben, mint vidéken a nyaraló tulajdonosok 
részéről azon panasz. hogy amint az utóbbi évek 
ben, úgy n jelen nyári évad alatt is kiadatlanok 
fognak intradni a villák. Nem jönnek a nyara
lók. Rossz pénzügyi viszonyoknak tudni ez be, 
vagy más efféle közbe játszó körülményeknek : 
ne kutassuk. Annyi bizonyos, hogy az építő ipar 
válsága vármegyénkben is alaposan fölütötte fe
jét. Nincs kinek építeni, mivel nem jönnek a 
nyaralók. Egy jellemző példát hozva föl igazolá
sunkra. me xemlitjilk. hogy inig két éve Páczelen 
45 ház épült föl, add:g tavaly senki sem épiite 
tett. Mig a jóval előző években ugyanitt szazak
ra menő házhelyt pnrczellázlak föl a telektulaj 
(Ionosok a vevőknek, addig a tavalyi év folya
mán ni'*g  az idei évad alatt meg nem is akadt 
néző se n az egyes elad) birtokokra, Ez tény, 
melylvel okszerű n számolni kellene.

A péczeli vasútvonal fölötti átjáró föl
építése m g mindig késik az éji homályban. A 
jiagvkö/.ö'i.iég epmlva vá’ ta a c április hónapot, 
melyben a terv végleges stá liu liba fog jutni, 
hogy m ír e hó közepén átadható legyen a köz 
forgalomnak. Azonban még nincs semmi nyoma 
hz itjar mik. Pedig a b lesetek, a lilulmuk át
hágása mp-uap után ismétlődik a pályaudvaron, 
daczára az állomásfőnöKség nagy elővigyazatánuk,

Megzavart idyll. Iloblos Károly rákosko- 
res/furi lakos hevesen udvarolt imadottjának,, 
békésén sétálgat váll avval este alkonyat tájim, 
miiion nyolcx suhancz reá rohant, megtámadta 
és ag\ ba—lobé verlek a lovagot a kisasszony 
szeme láttára. A du’mjkodók kalapját, ezüst órá
ját is elveitek verekedés köztien, ruháját ii meg 
rongálták. A tetteseket n rendőrség már kinyo- 
moztü a így egy érdekes perre van kilátása járás- 
biros.igunkimk.

Heraldikai levelező apók. Zseniális és 
minden izében eredeti ötlettel, csaknem korsza
kol alkotó újításra ébrednek a képes levelezőlap 
gyűjtők. Olyan újításról van szó, amely egy 
csapással véget vet az eddigi Ízléstelen és kép
telen ^lev lezölap karrikiulíráknak“, hogy helyt 
adjon egy nemes irányú, tőről metszett uj gon
dolatnak, amely, amint testet öltött megjelent, 
helyet kérve mindenütt széles ez országban, hó
dit a szépségével, gyönyörködtet a maga nemes 
eg\ szwrüs' góvel és a mi a fo. oktat, tanít, az 
intencziójaval. Ezek a Ifi féle szilinél kövön nyo
mott képes levelezőlapok az ország összes var 
megyéinek hű k pmását mutatják: mindeniken 
rajta van az illető vármegye sz- kvarosa, továbbá 
a megye czimere és a város cfimere. pompás 
művésze i kivitelln n. A legnagyobb érdeklődést 
a czimeivk érdemlik meg. Szép es becses heral 
dikai gyűjteményre tehet szert hamarosan a gyüj 
tó. a mely magába fogliilalldjn a legérdekeseb
bel. amihez pedig egyáltalában nem nyílt alka
lom. Fölösleges talán felhívni is a nagyközönség 
figyelmét erre a kiváló újdonságra, mely az 
«Atlienaeuin*  irodalmi és nyomdai részv. társulat 
kiadásában Budapesten megjelent és minden 
könyv-, papirkereskedé-ben es levelezölapárusi- 
tónál kapható. 

I Rövid bírok. Tűt Siadán. Szadid tudósí
tónk arról értesít bennünket, hogy ott Udvarnoki 
Istvánná szül. Wei-z Lőni haza leégett. A kár 
meghaladja a három ezer koronát. A tűz vétkes 
gondatlanságból keletkezeit, l'iharnokilie ugyan 
is kenyeret sütvén, a tüzes pernyét kidobta a 
szemétdombra, aimdy igy azonnal Inngot vetett 
Kitől gyuladt meg a ház vege es éget le a ház.

' — Alvó éjjeli örök. Kerepesen az •\j* ,li őrök igen 
• kedélyesen fogják f«*l  életük sorát : alusznak 
| '-gész nap. Az éjjeli őrök hivatalos elfoglaltsaira 

úgy hozza magúval, hogy nappal aludjak ki nz 
átvirasztott éj fáradalmait Ekkor lehal hivatalból 
alusznak Kerepes éjjeli őrei epen úgy. mini jobb 
sorsra méltó kollegáik széles c hazaban. Köztük 
és ez utóbbiak közt azonban az a különbség, 
hogy ez utóbbiak éjjel viszont ébren vannak es 
virasztanak nappal hivataloskodó ••inberinrsnik 
nyugalma felett. N'*m  igy a kerepesiek Otl,miin- 

' egy feljelentés értesd ősünket megerősíti nz éj
jeli őrök éjjel is alusznak. F. hó 8-.ni ej jel 1

1 órakor is alva találta az őrjárat mind a három 
í jeles éjjeli őrt. Bonta István, Or..vecz .János és 
I Gráf István a derék éjjeli őrök neve, kik dere- 
i kásán Kiszolgáltak már arra a büntetésre, amely 
| őket mulaszt síikért, sújtani fogj i. Verekedés. 
i Pta. Szt. Mihályon az utóbbi időbeli nem ritka 

eset, hogy hangosak az u'czak éjiéi a verekedők
, lármáját"!. Legutóbb is f hó 8 un éjjel Brabecz 
| .1 most támadta meg 8 legény nz literein llam - 
| rosan el is bántak vele: letop rfék a földi*  • és 
; véresre verték. Az esetnek a büntető bíróság 
| elölt lesz folytatása.

Főszerkesztő: Nyiry Lajos
1 Felelős szerkesztő : Fekete Győző.

1054)1901 lk. Érk. lein*  15-én.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöiloi kir. jbíróság n-jor i kvi. nlóság 
közh'rré <e<’zi. hogy az aszódi hitelbank es lak. 
p’nztár részvénytársaság végi eh jiaióiiak M csa 

| Ferenc'né. Móes i Pál vegri-h ijl ist szenvedő el- 
; leni 5JO kor. ’őkeköve'elés és j q-. iiánti végre

hajtási ilgyéb-m a gö löllői kir. íbiróság területén 
I levő Karral község határában fekvő a knrtali 
| 282. sz. tkvi. betétben Móc-.i Fervncz (nős Ha

I

KURAS PÁL temetkezési vállalata
A >>.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó lakiárt tart i mién tol <» Erez,
koinényta-, fényezett l'enyöfa-koporsök minden nagyságban.

Szoba beliuzatol'-. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenridiaban fák
lyával {[Mái yvaszkoosi

Temetések 1 ookoronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések ojy óra utat) szállilta'eak.

i
&

& ........... .................
W S.ijat készítésű <Iímx.<* m óm <* ii j mz.»»i.íí polixúi-i l>útoi*ol<  KC
vlt kiiplmtók n legolcsóbb szabott árukon Ászodon, Kurás 1‘ál épület- és jniibutoi-asz- & 
8K tuloMiál. - «

zán Borbálával) és Móesa Pál (nos Cs- szkó Má
riával) nevén álló A I. 1 2 sor 28. 29 hisz 
alatt foglalt ingatlanra es az azon épült 56 ö. i 
>z. házra 801 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási álban, valamint az ugyanazon betétben 
A II. 3. Sülsz, alatt felveit erdő járandóságul 
35 koronában ezennel megállapított kikial isi 
árban az árverést elrendelte hogy a lenre b 
megjelölt ingatlan az líd)l éri junius ho 28 ik 
napján d. e. 10 órakor Kurtái község házánál 
megtartandó nyiivános árveiémn n megállapított 
kikiáhási áron alul is ehdatni lóg.

Árverezni szándékozók laüozoak az in*  
gallon becsáianak 10 szazainkat lu -zp. nzbeii 
vagy nz 1881. LX. tcz. I.b iban jelzőit : r 
folyammal számitólt és az 1881. évi november 
hó l-én'3833. sz. a. kelt igazságügyministeri reu 
delet ;’8. §-ában s egyéb ig. minist rende
letben kijelölt ovadekképes értékpapírba!) a ki
küldött kezéhez letenni, vagy uz.1881. I.N. t. ez. 
170. § a értelmében a bánatpénznek ft bíróságnál 
előlegéé elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgált: tni.

Kelt Gödöllőn. 1901. ó\i ápris hó 6 áll.
A kir. jhiióság mint llkvl hatóság.

Stróbl s. k. 
kir. aljbiro.

'J Köszönetnyilvánítás.
Epgndják mindazok, kik fe- ■ 

lejlhi tétlen jó feleségem vőgtisztessé- K 
jy góti megjelenni és ezáltal kimond- H 
fii hatatlan fájdalmunkat némileg is M 
éíl enyhíteni kegyeskedtek, úgy én, ■ 
-Q mint a gyászoló család nevében 
fej leghálásabb köszönetiinket. gj
M Aszódon, 1901. május <8.

Eisler Sándor.

E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkosztó.

t
I
r’1*

16 5°

Hirdetüiény.
Ezennel kőzltirró tétetik, hogy miután a TVIasryni- rCicAlyi I*  nx.íítrymInlwzteriiim sllenőrző közegei 

n Mngy. Kir. Szab. Oaz'álysorsjáték (Vili. Hor»jiilók) 1 osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föárusilók- 
tntk áriisi ás végett kindnttak.

Az I. osztály búzása 1901. május hó 22' és 23 án tnrtalik meg. A húzások a VT»»«-ynr kirAlyi <•!lenoez.ó 
liiitÓMiiir és Királyi közjegyző jelenléti bet), nyilvánosan történnek a Intzási teremben (IV., Esktltér, bejárata I.'inia-uteza 
felől) — Sorsjegvek n Mngv. Kir. Sznb. Osztálysorsjáték valamennyi árusitóluill kaphatók.

Budapest, 1901. évi április hó 21-én.
Míiüj-y. líir. Mr.nl*.

Oaxtíil VM<>r»jú t ók 1 gazunl jjii.
Lónyay. lluxau.
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Bizományos ügynök
Ezv elsőrangú túlvállalni részére, ás- 

vánvviz' r.iktar és képviselet átvétele vege 1 szer
ződtetik. Szivet Honiatok refareiieziakkal . of 
riis I ■iz-;it.>s:íir- jelige nl.iit Messe Rudelf hir
detési irudnjálinz, Hud.ipest, \ Dorotya tltczii 
8. intézetniük.

illa teki W I, W W ll

Epitö anyagok:
luesz, gipsz, portlantli és román ce- 
inenl. Inli tégla, tető tedleinez. kát
rány, smirotiy szövetek es kcrilések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehllteinil-

keramit-

metlahi és

cement lapok.

Tűzálló chiimotle téglák, cli-i 
inotte agyag és olinmolte liszt.

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

Betonirozásokal, kövezéseket, va 
lamint grnnit-tenizzó múnkákat jttlá 
nyög ár mellett elvállalok. Költségvetés 

38-m ingyen.

Budapesten, V., Lipót körút 8.

Megrendeléseket a gödöllői nyaralóm- 
■ kvi (dlselle uteza fii ) is szívesen átveszek, 
i bel * Makijába vágó felvilágosításokkal is

kéMeéggal szolgálok.

Jobb és mogbiztatóbb
? lí ti Ujl ón > ti magvak 

nőm létoznok. mint a minuket 
27 óv óta szállít

MYJTH.MER ÖDÖN
• m «a k.” ulrvi tn i;’c3cai’oi$o 

BUDAPESTEN
lr >Hk At ) Vlf R-yttenbillor-utoxa 89 
raktárak:) iKouui villmivm ine/allólwly®

Rlárasilo ) VI. Andrássy-ut 23, 
holyiságsk; ) 'A in kir. operával szemben:

MO oldalra tertedó kójo-s lirjegy zekét kivn- 
initi.i ingyen bérmentve küldi.

A I ifiiHgvtihb n urpiiiAn i ■ •> .....•**" ■'* r“' '

lUOJ.OOO koron.
A ny<i ciuényck róxzztioz beosztása a kOvetK« z '

Ko óva
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o

1 nyer a
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1IHM» • • 40

O.ÖÖÖ ’^ÍS 10:000

I

IC 1 ▼ A ló « x o r « 11 o • o
rl’ O II O If-11 6 1

Nagyon aokan szoronoaések lőttek Italunk.
Öt millió koronánál többet nyertek ná 

lünk nagyrabeosiilt vevőink.
Az egész világ legosólydúaabb se a 

játéka a mi ni. kir. szab, osz.álysorajátékuiiir, 
mely nemsokára újból kezdetét veszi. Ej

109.000 sorsjegy 50, 000 g|
pénznyoreménynyel soisoltatik ki, tehát a» M 
öbrzps sorsjegyük föle nyer a mellékelt sor***-  *1  
Iásí jegyzék kimutatása sprint. M

5 hónap alatt Ö*szes-n  Tizenhárom mii- 2 
lió 180,000 ko on t, e<y hatalmas ö.-w/ieget S 
sorsolnak ki. Az eg-'sz vállalat állami felügye *4  
let alatt All. ■ |

Az I ső osztály eredeti sorsjegyeinek jl 
tervszert! betétjei a következők : 
egy nyolezad ('/b) frt—.75 vagyis 1 50 kor. M 

egy negyed ('l4) 
egy fél 
egy egész

A sorsjegyeket utánvéttel 
küldése ellenében küldjük s«*t.  Hivatalos I ér
vizét díjtalanul. Megrendeléseket kelünk le*  
kintettel arra. Iiog.v a nyereményhuzások már 
május hó 22. é 23-án lesznek, azonnal, de 
legkésőbb

1.50
3.—

6 —

n 3.—

ti. -
12.—

vagy a póni be-

f. év május hó 22-ig
biarfommnl hozzánk kühl-ni.

Török A. és Tsa.
13 A IN 1< II A X----

Budnpext,
Hazánk legnagyobb tlthill eiatálysorijiUk Üzlete 

l'öárudánk osztály orajáték o ztályat .-
1. "V.. V rtoiai-izörut >*|n.
2. Mtizeiim-körut II.
3. liCficeeóleet-kiimt Cí-4.

R.nd.löl.vél 1.vágandó Törők jk. TArm bizn I. I.Az.n lIudMp.-at

Kéikk l ősaemrn ..............   I- ősit ni. kir. tsnb. OBZlilysorsjátvk eredeti lor.je-
gyet u hivauloa tervee.tlel együtt küldeni.

( utAnvételeeni kérem ) . . . ,
( po tkutalváuynyal küldöm ) A neinte eio tör-
( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) )

Az összeget korona 
összegben

VÓ l'tlaBZtitÖ I ItlldlK? m Uj
évtizedek óta ol vannak terjsdvo at egész világon s kövén azon család a hol ez a párat! a 

hátigrój/sse r hiányaik
H labdacsokat ni orvosok különösön az oly bajoknál ajánlják amelyik nehéz emésztésnek ■ 

dugulásnak következményei, mint pld zavar at epekeringésben májfájdalmak, sielbántalmak, 
kólika. aranyér stb- slh

Vértisztitó halasuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszegénység eseteiben s 
ebi ól származó bajoknál, mint idegeB fejfájás, sápkór stb E vórtÍNztitó lapdaesok nagy előnye, 

hogy szelíden hatnak, fájdalmat nem okoznaks igy a leggyöngébb szervezettel bíró egyének, sót gyerme- 
kok Ir bátran használhatják
1 doboz, mely 15 labdacsból ál 21 kr 1 tekercs, moly fi doboz 1 frt 05 kr A pénz előaeto's beküldés 

után bérmentve 1 tokercH 1 frt 25 kr 2 lekeres 2 frt 30 kr. 3 tekeres 3 fi t 35 kr. 10 tekercs It frt 20.
[MT*  Honziláhíli lllns'tns mellékelve T7M3 

Egyedüli készítő és szétküldést főraktár

1J M IC li II < > IC IC 1< .1, gfvótryHzertArn
H.cs, 1, Singerstrnsse 15.

Eltérj.dtségnknél fogvn e 1apdno«ok a l.gkUtönböióbb ntukokb:i<i óa navok alatt utőnoa 
futunk, tehtt mindenki o.ak aorhofor-felo vértis.titó labdacsokat karjen, h na lkatok 
valódink a melyek dobosainak tedol.u piros sslnben „Psorlioftir' késirásu létható.

Nyoius tHHtz ksxedi umgy kir. jnvilo-iulézet könyviiyonidéjnbau.


