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A vidék decentralizációja.
(L. L) Sok szó eset n>Ar arról,-hogy 

milyen egészségtelen a kulturális és gaz
dasági fejlődés hazánkban. Budapest min
den, minden Budapest. A többi város Mu 
gyarországon még a legnagyobb is egy
szerűen elmaradott, eltilt, élettelen falu, 
ahol semmisom virágzik. Valljuk meg 
őszintéit, hogy önnek legelső sorban mi 
vagyunk vidékiek az oka. A vidék, a 
mely nem becxllii magát semmire, hanem 
tör felfelé Budapestre. Budapest, ez a vá- 
rosmoloch pedig vagy rövid idő alatt 
pesti embert fariig a vidékiből, vagy pe
dig. ha es nem sikerül, csinál belőle egy 
olyan kétlény főt mát, a ki se nőm vidéki, 
se nőm budapesti, se nem tudós, se 
nem naiv, sejnem ügye.-, se nem ügyetlen, 
se nem tiszta, se nem romlott, és a kire 
Csuk egy sors var : a biztos romlás és cl- 
zíilés. A mi pedig a legnagyobb baj, hogy 
ezek az. idegen talajba plántált és ott meg
gy öl erezni nem tudói ' it!< ) i< k, a gyermek 
állhatatosságával ragaszkodnak Budapesthez 
Nincs, annyi kincse a világnak, a mennyi
éit ezek a pályatévesztett emberek ott
hagynák azt a nekik idegen, ellenséges 
metropolist, a mely elrabolta tőlük ifjúsá
guk erejét, reményeit és gyümölcseit, ét; 
visszatérnének oda. a mi nekik mindenük, 
az ö édesanyjukhoz : a vidéki városkához, 
vagy faluhoz Hiába inti öt magához az. 
édes otthon, hiábá tolja el magától a nagy 
főváros, a melynek az idegen, boldogulni 
nem tudó jövevény csak teher, ő netn 
érti meg sem a hivő szózatot, sem a dur
va kiutasítást és marad ott, az ő poklá
ban.

És mi az oka emu k a sok elhibá

A szív.
Ír. a ; Battlay Goyza

Nagy bolond az ember szivei 
Isten úgyse nagy 
Drága szivem : te íj u/>e»i 
Ilyen fajta vagy.

Meglátok ego stóke kislányt,
Es dobogni kezd . . .
Fölsóhajt : oh Isten est add1 
Nékem, óh csak ezt f

Másnap barna lányt kivan meg. 
Isten tudja hányt.
S kesereg : nem ér az élet 
Egy pipa dohányt!

A fészek elmaradt.
A nagy udvar felelt öblösen szállt a Wez- 

per 8zever hangja:;
— Gidai

Persze nem felelt senki nz üres udvarról, 
hol az ősz pórázától lengettek. A négy eperfa- 
><•1 sárga levelek fordultok alá, lejobb o kert 
végében a kunyhó elölt egy vén ember ült és 
pipnzgatva n,,zte a siető erecskét. \Ve« per, oz 
utolsó méltóságos ur ii főműiében, mert a fele
sége zsidói ány volt, még többször kiállót>,tényé- 
lóból iölesért lormájvíjszaja előtt. Aztán lejött az 
ntnbitusr I Végig baktatott az udvaron. Igen 
kövér volt és igen langyos ruházatú. Csizmás 
lábúit húzta maga után. A kunyhó •lőtt károm
kodva álh.tt meg.

— Miért nem felel Gergely, lm kioltok ?
A vén ember, afféle csősz i t az elha

gyott udvarházban, kivette a pipát szájaié I es 
diinnyögött:

- Nem nz én nevemet kiáltotta a mell . 
aás ur I Még haragudott is, a mikor mondta 1

zott ekszistenciának, tönkrement vidéki 
embernek ? Két oka is van.

Az ogyik : a s ülök.
A másik : u Budapesten töltött iskolás 

évek.
Beszéljünk előbb az elsőről, a szü

lök röl.
Milyen a vidéki apa és anyu, külö

nösen pedig a falusi és kisi árost?
Alig hogy a gyermek elvégezte a négy 

elemi osztályt, az apu vagy anya mind
járt rágondo1, hogy mi leSz most a fi nn 
ból. Paraszt (ezulatt mindon nem igyetemi 
pályát érti) semmi cselre Bem. Tudóst,in
telligens embert nevelünk belőle. Feladjuk 
Pestre, olt járjon valami gymnázimuba, 
hisz ott úgyis annyi van mint a szemét. 
Vidéki gymn iziutnba, pld. Aszódra, Mis 
kolczra. Kecskemétre, Szegedre, Kassára, 
Sáros Patakra stb. a világért sem adná. Az 
igaz, hogy ott jobb a gyereknek, mert ott 
patriarkális kosztos intézményt, alumiuiu 
utol stíl, élvezheti, mint Budapesten, a hol 
a tízéves gymnazista is s'zobaur, de az 
mindegy ; a ki manapság ember akar len
ni, az menjen fel Pestre, forogjon társa
ságban, szerezzen esprit és ne maradion 
nteg vidéki „bugris“ parasztnak.

A fin tehát okvetlenül f< Ikerül Bu
dapestre éo itt kezdődik el a nagy meg
rontó korszak, a pesti iskolás évek. Nem az 
erkölcstelen, kiesupongó életmódról akarok 
írni, ez üres beszéd. Vidéken ép úgy kor 
belykedik a serdülő fiatal ember s épen 
úgy van alkalma, mint a fővárosban. A 
kíllömbség legfeljebb csak a formában 
nyilvánul, a lényeg egy. Más itt a b-j, a 
mi a vidéki ifjúra vár. Az, hogy elfelejti 

| otthonát, szülőföldjét, tudni mn akar orról, 
hogy neki valaha vissza kell térni ottlio-

ezt. és igen megsértődő! tnek látszott. () is igen 
rongyos volt, bozontos és a ködmtme fényes <4 

'festett Görbe botjavai a füveket piszkálta és 
rá sem nézett a mérges méltsás urra, aki 
most izelidebbre fogta a hangiét :

— Hát Gid.it nem Iá la erre valann ne, 
Gergely ?

Gergely úgy tön, mintha igen fogas volna 
a kérdés. Nagy figyelemmel merész-ette a sze
mét a füvekre. A/tAn nyögve mondta:

— Tán , . . Már három mipjaj mm, méli- 
sás ur.

- Három napja . .. ejtette a szót Szevér 
ur ellágyulva. — Vájjon hova lehulett a szereli- 
C3étlen bolond ?

Lehajtotta a fejét a kövér, rongyos ember 
és visszabaktatott a magas áiubiiusra, a honnan 
tovább kiáltozott a néma hegyek felé már har
madik n- pja. Mmt a kiről itt szó volt, az a bo
lond Weéper. Különben inimbgyik bolond volt 
egy kicsit. De ez volt a Ivgbolomlabb a família 
szemében. Agglegény murád t, mert látta, hogy 
a bátyja, Szevér ur egy cs.ppet sem boldog n 
házasságával. Valami bécsi gabonakereskedőnek 
vette el a leányát. Lett két bánya, de mert nz 
asszony unta a*  Weéperek örökös bolondozásail, 
hazament az apjához a leónv nival, ín hagyván a 
két Weópernek a dühül-zö v en házat, a hol 
Gergely csöszködött. Eleinte lovnscsösz volt 
Gergely. A I.elülőivei vigyázta az • (■•n tnl elte
rülő vad 'skertet és parku . A kerülőket az idők 
folyamán szélnek bocsa.itották, Gergelynek is 
elváglatolt ti paripája olyan messze, hogy többé 
vissza nem tért. Kunyhóiaké lett ti vén ember 
és lassan odajutott, Imgj nem kellett többé 
felügyelni semmire. Mindössze annyiból állott a 
foglalkozása, hogy veszekedett a két méltsás 
utral, Int nagyon rájuk jött nz órájuk.

A Gida mar három napja eltűnt és sonki 
sem tudta, hová lett.

Szevér ur természetesen nagyon nyugtalan 
kodott, bár néha dühösen kiáltozott az üres szó. 
búkban:

uáb:i. Nem, 6 pesti ember akar lenni, a 
fővárosiakut inujiuulja. utánozza, <io nem 
annyira a mlh éhségükben, mint előtti ős 
tulajdonságaiklum. mini 'nkább léhasága
ikban és árnyoldalaikban. Mi jó vidékiek 
törzsökéi a magyarságnak, a kik az erő, 
nz i.juság, n fel nem használt nyers te
hetség vagviink, ne engedjük meg, hogy 
fiaink frlumiijenek Pestre elbukni ! Tart
suk vissza az ifju-ágot, nemzetünk jövőjét !
E.s  lm miiit a fővároshoz közel lakó 
(•gyének módiinkban áll is ne adjuk
fel őket Ii.i'l..pestre, küldjük el Aszódia, 
l<ee» ke.imtt e, Mi-kolczi t, I )vbr ezenbe, 
vagy más nagy intelligens vidéki városba.

Készítsük elő önmagunk az okcs, 
egészséges deczentralizácziót, készítsük elő 
azt az ideális állapotot, hogy Magyaror
szágon ne csak egy európaiéváros legyen, 
hanem tiz-lmsz, és ezek közt Budapest ne 
legyen más, mint az elO, a vezető.

A vigéczkcdés korlátozása.
Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter a 

napokban bocsájtotln ki azt a rendeletét, 
melylyel a megrendelések gyűjtése tárgyában 
tavai hozott törvényt julius 1 én elei belépteti A 
vidék kereskedői, kUlönöeen pedig ipa osai öröm
mel fogadják a miniszter ez intézkedését, a 
melyért lulajdonképwn mar évek óta küzdöttek. 
Mert az utazó ügynökök tolakodó versenye rend
kívüli nagy károkat okozott mindenfelé u iih g- 
telepedett iparosságnak és kereskedőknek. Mi 
hatvaniak legjobban érezhetjük nz osztrák é« 
idegen utazók sáskajnráBnt ; magán fogyasztókat 
kevés kivétellel elhódították ln»l\buli czégeinktől. 
A legelőkelőbb gavallériái a legegyszorűbb Ipa
rosig, a társadalom minden rétegében tömegesen 
akadt, k, a kt.% Budapesten, Becsben ruházkodtak, 
csnk őzért mert a bécsi, bpesti utazó folytonos 
znklatásíM elől .«einmi sem védte meg ő' el Ipa
rosaink »4s kereskedőink nyögtek a közadók és

— Azt hiszi, hogy majd rám ijeszt, hu elő 
nem kerül. . . No csak ezt higyje.

A két Weéper az u'olsó időkben nagyon 
VüS/oI.edett egymással. Gergely ilyenkor feljött 
az áTnbivdsra, görbe botjával szurkolta a köveket 
és beleszólt olykor. Ged< < n alig múlt negyven 
éves. Szevér egy pár évvel volt idősebb nála, 
de mennyivel vénebb. Ugyanazért a mellét 
ülögette :

— N-’zzen rám ős szóljon, látja, mennyin*  
megviselt eug«*m  a házaselet?! . . Es most 
ugyanazt a baklövést akarja elkövetni maga is ?

Gedeon sovány és csomos volt, Imi n . nagy 
szemmel ús sapadt arezczal. Halkan mondta :

— Maga, Szevér, szerviiesétlea volt I En 
szvrencsi’sebb leszek . . . mondta fölemelve ré
vedező tekintetet. Majd halk hosszú lépésekben 
járkálni kezdett a szobákban és fehér csontos 
ujjaival kopogtatta a buiorokat.

— Milyen kopott itt minden, beszélt esri.de- 
R(»n, monoton hangot’. Némelyik széknek három 
a lába, az asztal inog, az ablakot négy ‘éve 
nem tisztító'iák. Miért, mindez? Hogy Gergely 
g ndoz bennünket .Es ez a sok rongy holmi itt ! 
A képek görb- n függnek a falon az áru m in 
jár, soiisem tudjuk az időt, mert nem jut uszélm 
senkinek, hogy megcsináltassa uz elromlott 
jószágot.

Szevér ur nagy, kövér testével fújt és ful
ladozva követte az öcsesét iiyomról-nyumra, u 
mint végigjárt a szobákon, megkopogtatva min
dent. Nagyot kiáltott:

— Hát mit akar ? Talán hintaszéket, meg 
aranyos nyoszolyát? Hajdúé*  madarat nőm? A 
ki az ablak közben üljön ezüst, hintán és onnan 
legazeniberezze a világ t ?

— Nem, mondta csöndesen Gedeon. Le 
hunyta a szemét és álmodozó hangon sióit: 
Csuk azt. hogy más legyen Itt mindem Ha asz- 
szonykéz simogatása éreznék, látnok Itt mindül 
nem . , Ha Jas>zoir\ lehel.el vo'na Itt a levegő*  
ben, ükkor tniuden másként volna.

Krúdy Gyula.
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dingubiiK leibe nlntt. és összetett késsel kellett 
péxiiiök, mint járnak ki-be nz utazók volt meg
rendelőiknél Most ennek n szomorú állapotunk 
remélhetőleg vége szakiul s helybeli iparosiunk 
ismét birtokába Jumnk regi vevőkörüknek.

A törvényt életbeléptéid rendelet szerint » 
kereskedő é« iparos lakóhelyén kivlil levő más 
oly község lerlilelén, melyen csakis megrende
lés gyűjtése végett oár huzamos ideig tortúzko- 
dik, • törvény korlátosáén nla esik. Ugymniz áll 
megbízónjót' I, ügynökéről. é« hu a keieaki-dő 
vagy Iparos lakóhelyén l.i'ül levő helyen Albin 
donit letelepedett helyi ügynökről van is szó, 
ugyssinlén n viisiirlátogntókni nézve n lásár he
lyéről, vnltiminl nx ikrái n helyekről, n hol vált
dér- és inintiiriiktiir van. A megrendelés gyűjtése 
a kereskedő vagy iparos lakóhelyén kívül csak 
oly iparosoknál van megengedve, kik üzletkö
rükben ez illem áru eladásúval vagy lelhaszná 
iásávnl foglalkoznak ; ez nz áru alatt nemcsak 
as értendő, n mely eredet vagy földolgozott álla 
pótban ez üzlet lultíjdolikepimi tárgya, liánéin az 
is, a mely tis illető üzletben csak mini segéd
eszköz, Irodai, bolti vagy raktári berendezés 
szerepel (kereskedelmi könyv, szelvény, pénz
tár, Írógép, mérleg stl>.) Megrendelés gyűjtése 
végett felkereshető ns n földbirtokos i», a ki gazda
sága köréhen ipari vagy gyári vállalatot folytat 
(iniilom, szeszgyár, kemény ilagyár, sajt-viijkészlló 
telep siti.) a mennyiben u megrendelést az illető 
mari vagy gyárt Valiidat körében eladható vagy 
felliiiszniiihiilo árura vonatkozik. Kivételt enged 
a mitiisler u házi iparczikkekre, de csak azzal a 
föltétellel, ha a megrendelést gyűjtő, n csikk 
háziipari jellegét helyhnlómígi hlzonvitvénvnyul 
igazolja; n műszerekre és tudományos eezkö- 
tökre, a varrógépekre, a nagyobb gazdasági gé
pekre és a villamos erőátvitel él általános vilá
gítási és lelefonburi-i.dezi'uekre, A törvény 2. 
J-bati kivétel tétetvén nz irodalmi és művészeti 
termékekre, ezek megrendelése csuk annyiban 
van korlátozva, amennyiben nz 1848. évj XVIII. 
t, us 4b. J-n értelmében az úgynevezett házaló 
vagy zugkönyvtirnlók nz illető hm-súg rendőri 
felügyelete alatt állanak, a meiy e felügyeleti 
hatáskörben megfelelő korlátolnál is lehet. Ezt 
nem tekintve, tehát nz irodalmi és mhvéezeli tri
lliótok mi-grimdelésenek gyűjtése teljesen "Subád 
s minthogy e törvényes kivétel a közműveltség 
terjesztése érdekében történt, az iparhatóságok 
tartózkodjanak még attól is, hngy az Irodalmi és 
művészeti termékek iparilag előállított utánzóiul 
(metszetek, színnyomótok) sem Arusittnssamik. 
A kihágusi ügyeket soron kívül kell tárgyaiul.J ;

Függetlenségi zászlóbontás.
— tevéi • sierkesztöhSz. — 

Tekintetes Szerkesztő Vr!
Több oldalról intéztek már hozzám kérdést 

részint szóbelileg, részint levélben az iránt, hogy 
én, mint az Aszód és vidéke 48 ns és függi-tle||- 
ségi pártjának elnöke mily nézetben vagyok u 
közelgő képviselőválasztásra V muikozól.ig a 
gászlöbontás és a jelölt személyét illetőleg.

Az e|só kérdésre fi-k<|i-.i-m nz. hogy Igenis 
a 48-as zászlót, a melyik valamennyi Közölt a 
legelőbben lobog, nekünk ti sutba dobni uz idén 
eetn szabad. mert megmutattuk azt a múlt válasz 
tás nlkillmávnl is, — midőn pártunk jelöltje as 
Utolsó napokban visszalépett s magunkra hagyott 
— hogy Areóil és vidéke független érzelmű uqI- 
górni igen szén számban vonultak fel ti kllzd- 
térre, bál' ti siker reménye nélkül, de a zászló 
becsületének megmentése végett saját erőnkből, 
saját költségünkön még nkkor is, midőn utóbbi 
j elöl tünk, Kossuth Fereucs a választás előtti napén 
a faképnél hagyott bentiünket

A váczi kerület olyan talaj, a hol alapos 
kilátása n győzelemre ti függetlenségi jelöltnek 
van meg; hl-zen az alkotmány vissziiállitaan ót*  
ez a kerület legtöbbször pártunk jelöltje által 
lett képviselve as "tszaggy ülésen; s hniilkalmns 
jelöltet tudunk megnyerni, ép a sikerben egy 
perezig sem kételkedem, s n másik ezen kér
désre u feleletem nz, hogy nem keM nekünk 
messze menni, nem kell nekünk sokat keresgél
nünk ti jelöltek között, mert szélen ez országban 
egyik kerületnek függetlenségi pártja sem dicse
kedhetik különb férfiúval mint mi, n ki nem 
inas, mint ezen körülöttiek szülöttje, lakója, nagy, 
birtokosa, a 48-hs elvek táuioriiluitInti bajnoka, 
a puritán Jellemű es nagy ludtisű H'iró fbóuaij 
Deisú. n kinek iuegválnsztásu esetén n VÓC’-Í 
kerület csak magának gratulálhnt, hogy Ily or
szágos nevű, kitűnő embert volt a|kn|mu és .zo- 
renc.séje képvise'etévei megbízni.

[)« II mint éti ismerem kerületünknek ezen 
büszkeségét es nekem politikai Ideálomat, n kér
dések tmgy kérdése nz, hogy h» elvállalja g 
jg|ö|iaég!-t, n miben én iii'iii kéielkedem, h-sz-e 
ii vauit kerület függe|l»p?égi érzelmű po'gárnl- 
kon Htmyi ö|izet|etiaég. annyi hazafiul szeretet, 
llügy erre a nagyneiü emberre, saját erejéből,

________ ASZOD F-8 VIDÉKE__________  

saját becsületéből, annak minden meglerhelteléss 
nélkül le fog tudni szavazni P Mert ha Irányi 
Dániel Békésén, Madarász József Sátbogiirdon 
és Apponyi Albert gróf Jászberényben kiérde
meltek azt, hogy a választók a legnetm-sebb 
értelemben vett alkotmányos választási költsé
geket is maguk fedeztek, n váczi kerület is 
hozhat annyi áldozatot, hogy országos nevű szü
löttjétől nem kíván választási előleget.

Én bizom a független érzelmű polgárok 
önzetlenségében és haznfiságábnn. Adja Isten, 
hogy úgy legyen s akkora mi zaszlóuk magasan 
és diHilHlninsaii fog lengeni nemsokára.

Tisztelettel
Bentsik József, 

ea Amó<t la válóké tilgguileniégl la 48-aa pártjának 
elnöke-

A gabona megdülése.
Ha ti gabona fejlődő:tségének bizonyos fo

kára hágott, bizonyos csoportok ielnduiáva válik 
a növény szilárdságát biztositnni, hogy nz fej
lődni, u magasba növekedni tudjon. Ezek n sejtek 
adjak meg a növény vázái, ezek as úgynevezett 
mehanikni szövetik.

Nagyon érthető tehát az a feltevés, hogy 
gabomnnk as-rt dűlnek meg, mert a gabona 
Bzalnmjaben f-'glalt. szövetek, sejtek nem eléggé 
fejlődőnek ki A e-jiek pedig akkor nem fej
lődnek normálisán, ha nagy a beárnyékol »s, ha 
kevés n vilugoasig.

Sokat hangoztatott tanács nz, hogy olyan 
külföldi, többnyire angol buzaféleségeket kell 
választani, a melyek szalmája erősebb. Igaz, 
vannak olyan vastag szalmáju btiz.-i és egyéb 
gabonaféleségek, hogy vetokednek n náddal, de 
ezeknek n szem'eimése nly silány, minősége oly 
rossz, hogy ezért a vauiig szalmáju buzaféle- 
ségek termelése épen iiein ajánlható. Kokkal 
többet ér az, ha ml oly mivelesi módot al
kalmazunk, hogy a mellmikul szövet kifejlődésére 
a kedvező körülményük megadassanak és meg
maradunk a honi gahonaféleségeknél.

Első sorban is javitiuii kell a talaj viszonyo
kat, Rá kell térni, ha sz áltálul megengedi, n 
mély mivolésre, hogy a gyökerek Jobban ter- 
jesskedbesnenek.

Kövérebb humoss dós, nyirkosabb, külö
nösen nitrogénban bővelkedő árnyas fekvésű 
talajon sokkal ritkábban kell vetni. Nagyon he
lyes lesz még ószezel a vetösziintássul, n mű
trágyákat is bossántatiii, különöseim szuperfoszfát 
trágyát. Helyes lesz u liisu talajokat hengereznl, 
a kötöttebbeket boronáiul s végül as óvatos 
sarlózássai lelegeltetéssel is sok gabona megdü- 
lését tudjuk elkerülni.

Vannak esetek, a midőn semmi sem hasz
nálható sikerrel a megdlllés ellen s e pimaszt 
erkstor lehet hallani a gazdáktól. Ez nz eset 
nz, a midőn a gabona szalmáján Oldiumot és 
Ophiobolus graininis-t lehet találni, melyek a 
szalmán élóilvu azt meggyengltlk, s igy azt a 
luegdülé-re alkalmasabba teszik.

Érdekes u dűlt gnbenn szemeinek nz elem
zése, a mely sz-rint a keményítő mennyiség nem 
változik vagy csuk csekély kUlőmhsegei mutat. 
A fehérje anyagok n dűlt g.-ib mában nagyobb 
mennyiségben találhatók.0 czukof azonban a dűlt 
gabonában liamarnsnn eltűnik. A fökúlötubség ter
mészetesen u magvak súlyéban vall.

Hírek.
Kinevezések, n földművelésilgvt miniszter 

ns állami ménes birtok',k és a gödöllői korona
uradalom személyzeti létszámában Bendl Godo- 
fréil gnzdimági igazgatói címmel felruházott Jó- 
szágfelüzyelói j -szngiguzgiitóvá Jankovioh Lő
rinc gazdasági lelügy-löi címmel felruházott I. 
oszt, gazdasági intézőt jószágfelllgyelóvé. Veres 
Pál és < nbos Gyulám, kir. II. oszt, gazdasá
gi intézőket m kir. I oszt, gazdasági intézőkké, 
Kémény Géza ó- Horváth László ni. kir. gazda
sági ellenőrökéi, valamin*  Heves Nemlő okleve
les mérnököt 11. oszt gazdasági intézőkké, Féder 
Tódor Molnár Iván és Beniczky Béla m. kir. 
gazdasági e„géi|tiasti'ket gazdasági elb-nörókké, 
Fülessy Jenő, ifj. Sigler Gyula, ifj. Roohlits 
Tódor és Kózdy Vásárhelyi Árpiid in kir. gaz
dasági gyiikoriinkokiil m. kir gazdasági segéd- 
tisz'ekke. SuiLÓth Jenő. Brókés Rezső, Moórl 
Kénig Gyula s Wnttny Dezső tizotéstelen gaz
dasági gy korunkul in. kir. gazdasági gyilkol'- 
puklikká lli'Vl'Zle ki

Fényes esküvő. V n r g h a Sándor i Ákos- 
keresztúri mmhirfoblztos múlt hó 27-én tnrtoita 
esküvőjét Drill Mariska ki-asszunyiiyii), Drill 
József gödöllői pékmester hájas leányával Gö
döllőn Az esküvői ünnepély d. u. 11 órakor 
kezdődött nz anyakönyvi hivatalban. Imi n nász- 
tmgyi tisztel Lövenstein József budapesti ház
tulajdonos és Orliay Dénes szotgaliiró. mint az 
nnyakönyvvezetö násznagy Szoudy L-ijes főjegyző

IMI. junlus 2.

helyettese látta el. Délután 5 órakor n násznép 
a gödöllői róni. kath. templomba vonult, hol dr. 
Fruzsinszky József esperes-plébános ál
dotta meg a frigyet. A templomból n vendégség 
a lányos házhoz ment, hol Béla •zigimy fülbe 
mászó zenéje mellett reggelig tartott a Inkodalonz. 
Az esküvőn n koszorúslány: tisztet Bzeklener 
Mariska, Lővensteln Mariska, Alberty Emma és 
Drill Róza kisasszonyok töltötték be.

Hymen. Varga Eerencs eeofeztirdi állami 
fógitnnáiiumi tanár eljegyezte Diivida Ilonkát 
Boldogon. — Tomcsányi Tente sányi Vilmos 
budapesti kereskedő eljegyezi! Holly Ludo- 
vika kisasszonyt Aszódról.

KitűnteAatt tanító. Ludvigli Béla volt 
isaszegi tanítót uj állásában Törökbálinton, hova 
még nincs sgy éve, hogy megválasztották, szép 
kitüntetés érts. A május 8U-óu msgtártott évzáró 
vizsgálaton kis és nagyktreskényi Kereskéityi 
Gyula érdi espsre- plébános n vizsgálatok elnö
ke, ki maga is jeles író ember szép beszéd 
kíséretében a következő levelet adta át neki: 
„Tek. Ludvigli Bein urunk. A józan kér. Irodalom 
terén s u népmagyárusítás körül kifejtett buz
galma elismeréséül 100 korona ju1 alomban része- 
eittetelt." Gratulálunk I

Értékűiét. A gödöllői járás közigazga
tási tisztikara szé|> ünnepélyt rendez abból 
az alkalomból, hogy főnökét : Kapczy 
Vilmos főszolgabírót s a Ferencz József 
rend lovagját ö Felvége a 111. osztályú 
vaskorona-renddel tüntette ki. Az ünnepély 
rendezésére nezve, az előérlekezlet múlt hó 
29-én d. e. 10 órakor volt megtartva Gödöl
lőn n városháza nagytermében. A végre
hajtó bizottságba bevála“Ztattak : Orbny Dé
nes és Szánlő Pál szolgabirák, Szondy 
Lajos ős E efánty Béla községi jegyzők. 
Elhatárostarutt ezután, hogy nagy szabá
sú bankettet rendeznek a szeretett főszolga
bíró tiszteletére. A bankét f. é. junius lfi-éil 
lesz megtartva Gödöllőn, a Károlyi-féle 
Erzsébet szállóban. Részvéti jegy 5 koro
na. Ette u tűzoltóság fáklyás zenét rendez.

Megnyert fogadás. É énki-n emlékezhet
nek vIshxh t. iilviiHóitik lapuul: f. évi 18. sshiiiií- 
bim közlőiéit tizott hírünkre. Imgy vár-muiiknalc 
egy közkedveltségben álló es mindenki előtt is- 
mi-ri'tes aUétéJn — kinek llevél amink idején el
hallgattuk egy kiseob tiirsuságbiiu azt hb érde
kes fogadást lein-, hogy k é t s z ú z koron a 
fogadási díj lejében nz aszódi httulhmik épüle
tétől egész n hévizgyiirki községházáig terjedő 
távolságot h a t m i n c z p réz nlntt befutjn. A 
táv Isng b lunisnviil való uie?uierkőv.< s május hé 
31 én töri-mt inoa, és pedig a győzelem teljes 
sikerével, n uuiinyibeu nz elénk érdeklődéit föb 
kellett egyik fimndó fél : ,1 n u k ó B In, na 
aszódi Iliiéi trik lökd-yvelője, vidékünk hírneves 
sportsninunja, n igyobb ..mgeróltetés nélkül 211 
peres nlntt futoUn be n kijelölt túvolságo*,  
s igy-i f If ignd"tt 210'.o -n-i d jut is megnyerte. 
Mi, kik nemileg kételkedtünk n győzelem siko- 
rébett, az érdeklődő közönség neveben <s úgy 
Jnnk'i Bébi untak, vnlnmint n kétszáz korona 
fog.-idaei díj önzetl -n felii dozójánn':: B e n t a i k 
József urunk is őszintén griiluliilunk I

Tanító választan. Xulmbok községben o 
napokhnn váhisatották ni"-.- lemles tnnitóvii Cripkt 
Bertalan rékiisi tanítói, ki olt nz előtt mint 
segédtanító már négy évig működött. A válasz
tást Cs<tvuls<ty József, egyházmegyei l'őtanfel- 
ügyelő Vezette,

Halálozás. Id. Deutech FUlöp életének 
88. évében mull hó 27-én Anz. dón elhunyt. Te- 
inetese máemip délután ns izr. vallás szertartása 
szerint ment, végbe.

Diák mulatság. Az nsaódi ág. lütv. ev. 
nlgytnmisbitn niiiuló-ifjuságn f. évi június hó 5-<t» 
ti kishnglii erdőben tánozmulatsiigot.rendez; ked
vezőtlen ülő esetén pedig n hely beli vendégfogadó 
nngitermében fog,ti meginrtiini. - Erős h remé
nyünk. hogy min' minden évben, úgy ez idén i» 
egyike n h-g-lketüllelib és li-gintellig'-nsebb mu- 
súgok köze HXiimithiitJuk.

Megégett gyermekek. Dmtiitny hsn 
múlt hó 80:iii n falu végén felállított csősz 
kunyhi'biin egv 4 éves flu és egy 2 évrs leányka 
n tűz tiiduzntai leltek. UgymiiH, mi nlntt 
Nagy .litiins, répám állított, csősz, vízért 
ment ás vissza Jól', mulatt n csősz kunyhó 
kigyiil.ub és n benne levő fin é« leányka nem 
bírván kl-znlitiduliil, ott églek szénné tíz ártatlan 
gyermekek.

Az aszódi polgári kör majálisa. As 
nszódi polgári kör mint minden évben, úgy 
ez idén is mull hó 27-én pünkösd ninsotlmipjin 
fényes tuniszi táiiosmuhitsúgot renib-zett n kis 
bnglii erdőben. Az egy liegyült nagy számú és szép 
közönség, valamint nz eleven kedély mintegy 
niegdönteni hitszélt azon elóilélotekct, hogy
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Aszódon nincs társíts élet, kihalt a fiatalság I 
Végig kisérve n piros puzsgúa lánykákat ás élet
fiús menyecskéket, amily hévvel lejtettek Aszód 
aranyifjuságávnl városunk s kies fekvésit erdejé
ben, még n mankókon támaszkodó öregek is uj élet- 
arőtjkaptak volna fáradt tagjaikba s eldobva man
kójukat elfeledték volna a már letiprott éveiket. 
A különben hosszúra szabott tánczrend rövidnek 
bizonyult; kélszer-káromszor végigismételték azt 
és e mellett még a Sándor ezigány talp alá 
való csárdásainak is annyi tér jutott, hagy a 
fárndhatlan fiatalság inig a késő órákban is 
megujrázta azt, s tovább is magyar hévvel rakta 
lábait. A nagy körültekintéssel szerveseit és 
teljes llgybuzgaloinmal es odaadással vezetett 
tánozmulatság ily kitűnő sikerülte a kör érde
mes elnökének, Bánosok Jánosnak juttatja a 
babért, n melyei az élet tavasza, az ifjúság font 
számára koszorúba. A négyest mintegy 40 pár 
tánczoltn.

Jelen voltuk :
Asinnyok : Bentsik Józsefué, Bencsok Jó- 

nosné, Bulla Lnjosnó, Bursits Lnjosnó. Czirbusz 
Józsefué, Czirhay Lnjosné, Deér Józsefné, GrA- 
tier Báláé, özv. HnulitsnAntalné, Hauliis Antilláé, 
Horváth Istvánná, Kárász Jánosáé, Kiss József
né, özv. Kisné Pásmándi Juliska, Kiéin Mérné 
(N.Kartól), Konkoly Imréná, özv. Kovácsg Mi- 
hályné, Krenkó Józsefné, Latzkovszlty Lajosáé, 
Lud-zki Mátyásáé, özv Magyari Kálmánná, Né- 
medy Béláné, Petényi Rezsöné, Poós Andrásáé, 
Rauz Istvánná, Hédi Józsefné (Gödöllő', Rubite 
Jánosáé, Somogyi Adolfné, Szelecsényi Dáni- 
elnó, Udvardi Gézáné, Urbán Falué, stb. stb.

Leányok : Bentsik Márts és Ilonka, Bencsok 
Irma, Bencsok Mariska, Bursits II nkn. Deér 
Erzsiké és Jiiliszn, Gráner l’iiulii és Mariska, 
H nlitn Margitka. Horváth Mariska, Etnmi és 
Erzsiké. Kárász Juliska és Erzsiké, Kiss Maris
ka, Kf'-nkó Juliska és Margitka, Ludszki Erzsiké 
és írónké, P-ms Joliinké, Giziké és Etelka, Pro- 
hászkn Margitka és Szórónk", Rauz Tériké, Rédl 
Margitka (Gödöllő), Skubal Iráni e, Somogyi An
tiké és Ella, Szabó Gyöngyike (Pécs), Szelecsé 
liyi Ilonka és Erzsiké, stb. sib-

Felfilflietlek: Gnjári Géza, orsz. képviselő
10 koronát, Bencsok János, Bursics Lajos, Kon
koly Imre és Németli Béla 1 — 1 koronát, Rédl 
József, Tér Mihály és Weiner Nándor |2—2 ko
ronát, k.knuk u rendező-bizottság ez utón mond 
köszönetét.

Bzent-LAszlóról szóló ereklyék. A Nagy 
Képes Világtörténet 116—116. füzetével ns V. 
kötet befejezéséig jut, mely kötet it hűbériség 
•s lovagéiig történetét tárgyalja azt a kor, a 
melynek fiú 'gazdag képében a magyar történet
nek egy pár költői alakja is ott van. A legelső 
alak ezek közt Szent László, a kit a keresztes 
hadjáratok eszméi vezettek, ihlettek, a ki egyik 
ilyen hadnak választott, vezére is volt. Ö benne 
testesül meg a keresztény lovag magyar forrná- 
Ji, az államszerző, törvényalkotó, a népe val
lását védő nagy király, a ki a lovagéiig, lovagi 
erények fegyverzetében tündököl. Az ó szobra 
állott régi püspöki rzl'-h lyeken az oltárok ol
dalon, az ő magasztos alakját vették ezitnerükbs
11 magyar vármegyék közül többéit, az ö emlé
két zengte századokon át a magyar lant és a ma
gyar ének templomokban és a főnrak palotáiban. 
A rá vonatkozó emlékeknek szop gyűjteményét 
találjuk a most megjelent kötetben Ott van fej- 
ereklyetnrtó melles líra, az aranyozott ezüstből 
való, filigrán zománczczal, díszes ötvös inunké, 
mely a XIV. században készült a váriuli szé
kesegyház számára. Merev vonósai s a stilizál tan 
kpszült haj s a gyönyörűen alkotott korona 
dicsőségere válnak a kor művészetének. Ott van 
azután még első törvénykönyvéből egy lap lati 
nul Írva, a mint valamely szent püspök perga
menre pingálgatla; európai felfogás sugárzik 
minden sorából Egy XV. századi codexhen van 
meg ez a lap. a codex pedig megvan — n bécsi 
udvari könyvtárban.

Az ogész’12 kötetes nagy vállalat szerkesz
tője dr. Mnrozull Henrik, .'egyetemi tanár, az 
V. kötet szerzőié dr. Mika Sándor. Egy egy kö
tet ara díszes félbörkötésben 16 korona füzeten 
ként is kapható 60 fillérjével, Megjelen minden 
héten egy füzet. Kapható n kiadóknál (Révai 
Testvérek írod Int. Részvénytársaság Budapest 
vili.. Üllőiül 18 szí s minden Imz.i könyvke 
leskedés u'ján.

Pest-Pilis.goit Kiskun vármegye f. évi ju 
nluo hó 10-ón és kövei kezd napjain d s. 10 
órakor rend. évn. bizotisági köegyülést tart, 
melynek járásunkra vonatkozó tárgyal lesznek : 
l 'Alispáni imézkedés a rákoskeresztúri kisded
óvoda építése ügyében. 2. Főszolg"bírói Jelenlés. 
tnelylyel Hévizgyörk községben boha|thnUl.liinná 
veit községi és megyei pótadók'leírására vonat
kozó számvevői vélemény bemuiiiHatik. 3. A 
Vármegye t. főügyészének véleményez jíl-illést 
á Boldog községben építendő kösségház ügyre 
vonatltosólug. 4. Ugyancsak a vármegye t- fóü-
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gyészének véleményei jelentése a Dány község
ben nyitandó utcza es kői csnmépUlut eladása 
tárgyában hozott képviselőtestületi határozat 
ellen beadott fellebezésre vonatkozólag.

Betöréses lopás. B r li 11 Ödön, domonyi 
földbirtokos öreg szőlőjében levő pinezéjének az 
ajtaját eddig még ismeretlen lenesek betörlek 
s a pincéébe hatolva, onnan 6 bődön sortészsirl 
184 korona értékben elloptak. A nyomozás a be
török kézrekeritése végett folyamatban vau.

Utoiai verekedés. U I I m a n n József és 
Kondor József rákoBCsabal lakosokat korcs
mából hnzamenet néhány éretlen legény súlyo
san megbotozta, mert Ullmann szidalmazta és 
luszurással fenyegetne őket. A tettesek a gödöl 
löl kir. járásbíróságnál nyerik el méltó bünte
tésüket.

Egy szerelmi tragédia vége. Vasas 
András, aki juhász volt n Túra melletti Fekete- 
Pusztán, itt ismerkedett meg Juhász Erzsébettel, 
nkinek az apja azon afPu’ztán volt béres. A 
fiatalok megszerették egymást. Vasas András 
hites feleségévé rkarfa tenni u szeretőjét, de n 
leány itpla mást akart vejóül. Hiába kérte a le
ány, az apa hajthatatlan maradt. Vasas András 
pedig otí hagyta a pusztái a juhosat, a leányt 
s más helyen nézett kenyér után, s más leányt 
vett "I teleségül. Ezenközben Juhász Erzsébet, 
kinek leánygyermeke születeti, ap.sági pert 
Indított ellene s a gödöllői Járásbíróság 4 forint 
havi tartásdij fizetésre kötelezte Vasas Andrást. 
Nehezére esett a tartásdijat fizetni, miért is fe
leségével egyetértóleg elhatározták, hogy a 
gyermeket magukhoz veszik. Pasas András el is 
indult a Fekete Pusztára, hogy magához vegye 
a gyereket; de Juhász Erzsébet kötekedett, hogy 
ő nem adja oda.

— Gondját viselem, fizetni úgysem tudok.
A boldogtalan Juhász Erzsébet azonban 

visszautasította az ajánlatot. Igen foghegyről 
beszélt.

— Nem bizom a gyermekemet oly hitvány 
asszonyra, mint a te feleséged.

Ez it sértő szó rettenetes dühbe kergette 
az elkeseredett bérest. Neki ugrott a leánynak, 
megragadta és a zsebében felejtett borotvával 
úgy elmetszette a nyakát, hogy a leány azon 
nyomba szörnyet halt. Szikszs.v törvényszéki or
vos konstatálta, hogy a bonczolásnál egy csöpp 
vért nem találtak a leány telemében. Az ütőér 
átvágása következtében 'minden vére elfolyt. 
Mikor a dühös ember ezt a rossz inunkat elvé
gezte, elment a puszta mellett folydogáló patak
hoz, megmosta a vértől a keí't ■ feljelentette 
magát n csendőröknél.

A pestvldéki kir. ügyészség gyilkosság 
bűntettével vádolta ma Vasas andrást, de a 
törvényszék szándékos emberölés büntette miatt 
helyezte vád alá. Múlt hó 28 ált tárgyalta ezt az 
ÜRyet a p"Stvidéki törvényszék esküdtbiróságn 
Rónay Kamii táhhii bíró elnöklete alatt A tár
gyaláson a vádat dr. Halász Lajos kir, ügyész 
képviselie, a vádlott védője dr. Kendi Géza 
ügyvéd volt Az esküdtszék tagjainak kisorsolá
sa és a vádirat rendelkelő részének felolvasása 
után az elnök a vádlottat hallgatta ki. Az erő
teljes testalkatú, nlig 24 éves parasztember az 
elnök kérdésére a megindulástól reszkető han
gon mondá:

— Bűnösnek érzem magamat.
Vallomását u vizsgalat során tett vallomá

saival szentben annyiban változtatta meg, hogy 
azt állította ma, hogy a beretvát nem aznap 
reggel tette a zsebébe, hanem előtte való napon 
mikor félkegyelmű testvérét akarta megberetválni.

Kilmllgatiák ezután dr. Azikszay Sándor 
törvényszéki orvost, aki előadta, hogy u bonco
láskor Juhász Erzsébet testében egy csepp vért 
sem találtak mert az útér átvágása következ
tében a leány testéből minden vér kifolyt, Az 
esküdtszék számos tanú kihallgatnia után Vasas 
András vádlottul bűnösnek mondotta ugyan ki a 
szándékos emberöléi bűntettében, de egyúttal 
azt is kimondotta, Imgy a vádion a vadbeli cse
lekményt öntudatlan áll ipotlmn követte el. 
Ezen felmentő igazmondás alapján a törvény
szék is felmentő ité etet hozott, amely nyomban 
jogerős is lett.

Ai erdöör gyilkosai. Január 26-án dél
ben a gödöllői uradalomhoz tartozó isaszeghi 
erdő egyik tisztásán szétlőtt fejtei találták Ben- 
kovici József uradalmi erdőkerülőt. A szeren
csétlennek a fejét teljesen fölismorhetetlenné 
tette egy közvetlen közelről rásütötl lövés, mely 
homlokán a két. szem között találta. Semmi 
som vol1 a holtest közelében, amiből ez erdész 
hálálnunk a t|örühnén,yoire következtetni lehetett 
volna, cmtpán egy kis fadarab, olyan, amilyen
nél a fűrész szoritó-köndét szokás feszíteni. A 
vizsgálat hetekig eredménytelen volt. Ekkor a 
földmi velésügyi miniszter 200 korosa dijat tű
zött ki az erdész gyilkosa kézrekeritőjének, a 
belügyminiszter pedig külön utasította a gödöl
lői csendőr őrsöt, hogy négy embert az esel ki

derítésére küldjön ki, ami Lepárt őrmester ve
zetése alatt meg is lóriéin. Eri akiiül a budapes
ti álhimremlórseg kél detektivjet is a csendőr- 
ség rendelkezésére bocsaj'.ittak. A vizsgáiul 
azon n nyom m indult meg. hogy a ffirész szo
rító u'-jan igyekeztek megtalálni a lel lesi. A 
esendörség jigy vélekedőt', hogy a fure-z szőri
től a tettes folejlelle itt a leli színhelyéi. A 
teli színhelyéhez pedig legközelebb ls.isz.c-h lek 
esik. Ott kerestek oiyan emberi, akinek fllrész- 
szoriiója uj. Támogatta még a vizsgálatot az n 

I a később fölfedezett körülmény, hogy a tett 
színhelyéről 2(K) lépésnyire nélmny kivágott fi
atal fát találtak és egyik fában tisztán kivehető 
volt egy fri-s Inti lecsapás. Valószínű volt talmi 
hogy fntolviij, vagy tatolvajok Jártak ott, akiket 
az erdész meglepett és azok gyilkolták meg A 
tetteseknek tehát fiUolvajokiiak kelleti lenniük. 
A csendőrüknek sikerült is a múlt héten lanszo- 
gen találniuk egy rosszliirü. zül ölt kertészt, ki
nek a fűrészben uj szoritó fa volt. Ezt liitiirlóz- 
tatták. Haszil Józ-ef napokig tHgadtn, hogy ő 
valaha is ott járt volna az isaszeghi erdőben. 
De a csendőr őrsvezető nem tagitolt, éjjel is 
fölkeltegett.e. Végre Haszil megtört és beval
lotta, hogy Vargha Sándor pékmesterrel egvűtt 
26 ált reggel fal akartak lopni, mikor Benkovies 
erdőkerülő meglepte őket. Menekülni akartak, de 
B"nkovics sári okban volt. Kakor Varga hálni- 
fűidül', és magával vili pl-ztolylyal h rom lé
pésről lelőtte Benliovicsot. Erre elfogtak Vargát 
is, aki tagadott eleinte, azonban később ö is be
ismerte a tettet, de azzal védekezett, hogy Ha- 
szil biztatta, hogy pörköljön rá üldözőjükre. A 
poBtvidéki királyi ügyészség Varga Lajos kir. ál
ügyészt küldői te, li n nyomozás befejezésére, 
nini nmg is történt már. Az ügy Ilyenformán 
teljesen földerlllt. állapotban került • pestvldéki 
törvény izék elé, hol a vádindilvány alapián a 
vádhiitúrozat mar meghozatott és rövid idő alatt 
alatt meg fog tartatni az ügy végtárgy Irtsa is.

Szerkesztői üzenetek.
H. M. Budapest. Kőteönjtlk, de nőin hnvzudlhat- 

juk- Brodati dolgot kérünk Más lapban mwgjfllentát num 
köiölbetilak. Baiíllka aorajagvel nincsonok klhuava. La- 
jos Pécsei. lgaa. Gödöllőn több mint 300 hát, villa, te
lek stb. vsa eladó. L. 1. Péaató. fezsrvexkedjeuek. A hat
vani Iparteatttlst l» axakadul akar: osatlakoszanak önök 
Is • inoigalojnboa. Alakítson a hatvani járta egy kü
lön botegsegályaó pénztárt. Nem kerül oly nagyon sokba : 
kibírunk sőt Jobban jönnónok ki velő miat most.

Lőrinoai Legköaelobb levél mogy. Pásé
tól koroemároa. Köszönjük szives támogatását, A pyüj 
tölt 10 elöflzotó utás szívesen szolgálunk tlsiteletpél- 
dánynyaJ, Üdvözlőt! R, S. Após, Kordon, Aaeld, 4204 
sor, 013 éa 666 sor 022 ssám, V, V, Pécsei, T, Páss- 
tó, V, Hatvan S, P, Hatvan sorsjegyeik nem nyertek, 

V, 8. Rkeresatur, Szerencsét és boldogságot n frlgy- 
hes, Aiórt uo feledkezzon meg rólunk sem a inózes he
tek jogcslmón. Valius Hatvan Ha az jobb, tessék ast 
járatni, Nem a ml dolgunk.____________________________

“ Eladó!
Gödöllőn n Fiicziínosbzn. a vnsuli állomás 

közelében egy két utczára nyiló 1338 négyzet 
öl terjedelmű négy külön telekre felosztható 

tellek
olcsó áron szabiul kézből elndó.

A tulujdonos czime n kiiulóbivatnlbzn.

1912 1901 Tk. nmrez 13. Érk. 1901 ápril 14. 
II.

Árvsrósi hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. Jbiróság mint tlkvi. hatóság 

közhírré teszi, hogy iiz .Egyesült budapesti fő
várost tiikiirékpénzfár" és cmithikozott társai 
végrehajtnlónnk, Vásárhelyi Jánosáé szül Steszák 
Súrolta vlgrehnjtíiet szenvedő elleni 1200 kor. 
tőkokövet'dés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a gödöllői kir. jldróság térülőién levő Cziit- 
kotn község hiiláriibiin fekvő n czinkolni 630 
sz, betétben Va-iirhelyi Jiinosné sz. Steszák 
Súrolta nevén álló A + I sor 329.r>|4 lirsz alatt 
fnghill Ingnthiiirn ilsnziizonepllh.de llkvileg iné- 
ki nem tüntetett lnmrn 8294 koronában ezennel 
megállnpitott kikiáltási árban elrendelte és hogy 
n fennebb megjelöli ingnlliili |nz 19 0 1. évi 
június h ó 7-i k n a p j á s d. e. 1 0 ó r n- 
k o r C z i n k o t a község házánál 
ntegtiirtnndó nyilvános árverésen n nmgállspitolt 
kikiáltási áron nini is eladatni lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan bossáránnk 10 százalékát készpénzben vngy 
az 1881. LX. tC'. 42. § Inni jelzett árfoly nininnl 
számítolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333 
ss. a. kelt Ignzságügyministeri rendelet 8 ibiin 
s egyéb ig. minist, rendelőiben kijelölt ovndék- 
képes értékpapírban n kiküldött leséhez letenni, 
avagy sz 1881. LX. toz 170. értelmében n 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt, liiszolgáltatni.

Kelt Gödöllőn. 1901. évi márczins hó Klán. 
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

Stróbl
kir. nljbiró.

ilsnziizonepllh.de
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En Csillag Anna

,v. v-nOm^r ho«»r». AriA»i Lorvlef hajammal. a mely ai a'-oun. 
l(4i:lnt| puma.le 14 havi lia»zn;data tiUin nó I nt: ennyire Ez> a 
.r,lirr*eh orrotok n- «■ 4 ., rnio «i. rn*k ismerlek ei a li.-ijkihul 
I ■ ellen <e htijndvixx « >i unf a x..*alli mernuie.xti ej már 
róyí.l bu-m.tb ■••an «»i T j li.>), mini a •>zaka? 'eriii<»r-'e> fo-
r, . ••* i..inü|i le * mitfuvja ii.:i.J .eltol a korai tatOlirbi a léc 

i-r« e • ! l.ong.

Fgy t.gely ára ! frt. 2 frt, 3 frt. 5 frt.
'réjicIkiildéK ntpcn' nt az összeg előzetes beküldése 
s 'lon vnry pre a-u‘ánvét' "I a vl'áq m mién irányába 

a gyárból, a hova a ui. ^rendelések mtézeoilök

CSILLAG
BÉCS. I ’EILERGASbE 5

* V

K & ® lu e Bt R A L u® A R
építkezési vállalkozó

c/.oniont fi m g-yíirn < ■ < > 1 I I A>1N.

Mi

Raktáromon vannak nagy választ •kban 4—6—8 szögit, természetes és színes 
czemeinlapok, v.set'eg díszített keretekben; továbbá ter.izó lapok csiszolva, színezve 
színien kívánatra kerettel, 25 -30 cm. nagyságú méretekben, a szegélylapok is több 

rendbeli választékban s valamennyi hibátlan olcsó áron kaphatok.
Raktáromon kaphatók további szintén rendkívül olcsón kis és nagyobb hidaknak 

alkalmas beton csövek 1 méteres darabokban 20 cmtol 100 cin. bőségben. 8zallit- 

tok miikő lépcsövet tetszés szerinti hosszúságokban vörösinarvány utánzással; ugyan, 

ilyn kivitelben talapzat köveket megrendelés u'álii méretekben. < iszlop talapzat kövek 

és kémény feltételek. Tűzfal és kerít ésfal fedhipok. Mindezt megrendelés szerint 

minőségben nagyon olcsó arakon adom el mint saját készítményemet.
Vannak raktáromon többféle szobrász munkák is, oszlopfejezetek, zár

kövek. tojás- és fogsorok, tartányok ;s más egyéb betétek, sat.
Elárusítok azonkívül 1 só rendű béoesini poriland ezementet is a legolcsóbb 

áron _ , , ,
Betonirozásokat gr-uiit terazzó munkákat és lépcsőket az építési helyszínen 

készítve is elvállalom.
Megrendeléseket a saját házamban (Gödöllőn Erdő-utczn)és nz építés helyszínén 

elvállalok és mindennemű felvilágoötással, esetleg költségvetéssel is szolgálok.

Hazafiui tisztelettel

Porslcr Káinén,
építkezési vállalkozó.

1^

Ite (Má j4 í, Li,;T IMI IS.
I

Epitö anyagck:
mész, gipsz, puitkiiKli és román ce- | 

ment, fnli tégla. tető fedleniez. kát
rány, sodrony szövőink és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehilieinii- 
ka: a it 

met'ahi és
cement lapckv*r  Tűzálló ehamotle légiák. clia 

motte ngy.-ig és cluimolle li-zt.

Mint különlogessére'c
oppvlm [ orlland eemeiil iiuyag és ce 
ment c-ÖVpR és kémény leltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaph.ibA.

Belonirozásoknl, kövezéseket, va 
l.imint granit-ieraz/. > in ’id- Vcit j f i 
nyess ár mellett elvállalok. Költségvetés

4i- &*j  ingyen.

Budapesten. V . Lipat körút 8.

Mogrmid'désekH n gödöllői nvnrnlóm- 
bun MJirvlla nieza 63 ) is szívesen átveszek.

n S/jakinnba vue<» felvilágosításokkal is 
k«AM«<^el szolgálok.

X*
X.l

• ,1 1

*v

:is

Í.UnAS PÁL temetkezési vállalata
A *ZÓI><  » > .

Elvállal mindennemű temetések rendezésűt legoirvszernhblöl a legelegánsabb 
kiviielben. Adandó raktárt hírt >u i nde n lij'.tí ,».»p.Erez, 
keményfa-, fényezett leiiyőf i-koporsók minden nagyságban.

Szoba behozatok, ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával (lltS t> yásx.k<»c;mi. "“sSSíjJ

Temetések lt>0 koronától I(ion koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyá-zie'ei.tűsek euv óra alatt szá’littauiak.

: & 
i r 
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S.ij.il készilésü <i Í Sí < “ily ••íz.í'I ÍQ pol.v.firi bútorok
kaphatók a legolcsóbb szabott arakon Aszódon, Kiírás Pál épület- és Umübutor-asz- 

talosnál.

n X. „A li A .■>• A’ IS V M u O

G Ö I) () L L Ö N, a F e r e n c z J ó z s e f t é r e n- |
Értesítem a t. kőzőnsűget, liogv Gödöllőn tt Eerenez József téren levő ,,A.i*.-my  MiimIiox.'*  ezimzett jjl 

vendéglő és káveház helyiséget inul, májusi én átvettem s azt a kor követelményeinek megf, lelőleg njonimn berendeztem

Kitűnő •Miitryiii' l.onyliri. 1 {iiliiton t idólii tiwxittli <•« ptiliiox.k l»oi*ok-  # 
ftliiuym*  i><-xs-u'ők. l{ÓHzvéntv >.<ii*.

Minden vasárnap nagy zene hangverseny. *
--------  ,"\VAÍ<1 íilG! AX<>. TöjJ

Szobák beszállásra kaphatók. Olcsó árak. “SKJB 1_e *
b*x.filf»y  "Viiiox.^, vendéglős és kávés. 4

Jó kiszolgálás.
Számos látogatást kél’

Nyomaiéit az nszudi uiagy kir. jtivilúiiilózel könyvnyomdájában

S.ij.il

