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ASZÓDésVIDÉKE
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap

 M«|jelenlk minden vaiámip.

Klőfizatési Arak:
Egész évre . 13 kér. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . • , Egyes ssa.n ár*  >0 ti.

Béruientetleu leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak viasza.

Főszerkesztő: Nyiry Lajoz 
Felelős szerkesztő: rektte Győző

Bierkozztőség ás kiadóhivatal:
Altodon.

Hirdetések
•gyeeattf aatrint jutányos árun kőiölUtaek Ny Gitár

50 fillér Elöfliulólnknrk na*y  árengedmény

Szölöbirtokok rekonstruálása I
Magyarország törvénytelen gycrnta- ! 

keire, a szőlős gazdákra jobb idők kez
denek virradni, a mennyiben a nittgas kor- 
inAity kilépett tartózkodó AllAspontjAböl, és 
a szőlősgazdák törvényes voltát elismerte, 
és a rég nem élvezett gyermeki jogokba 
visszahelyezte Valóban ideje volt már, 
lmgy Darányi Igtiácz földinlvelésügyi mi
niszter ur a szőlősgazdákra is gondolt, 
mert az a sok ezer család, aki szőlögaz- 
dasággal foglalkozik, nagy váltsAggal küzd, 
A mióta a fiiol<<z“ra olyan nagy pusztítást 
tett a hazai szölőtelepekben. a legnagyobb 
bortermő vidékeken a gazdák a tönk szé
lére jutottak. Az éllamnak nem volt mód
jában ez ideig, hogy azon a sok ezer csa
ládon, a kik a szőlövész következtében 
kenyér nélkül maradtak, segített volna. 
Az utóbbi években a termés rósz volt 
ugyan nyim, ■ hogy a termett bor értéke 
kevés volt az adó és munkadijak fedezé
sére. a megélhetésre pedig nem maradt 
semmi, s kölcsönnel kellett a sztlk»ég- 
letet fedezni. Miután azonban éveken ke
resztül a termés folyton rossz volt, a gaz
dáknak a bevételi forrása kiapadt, a leg
több szőlősgazda birtoka dobra került, 
kit az Albint az adóhátralék, kit pedig a 
hitelezők adósság fejében Arverezlettek el.

1897-ben jutott csak a magas kor
mánynak eszébe az a gondolat, hogy a 
filoxera által kipusztított szölőtelepek helyett 
újakat kellene létesíteni, és igy létesittelett 
többek között PestvArmegyéhen és Zalában

ÍÉ-sx-e, vnjxy vt»l< ösztön *?
11-tB  : Bársony István

1.
Unos-untíg vitatkoztak már a tudósok és 

tudatlanok azon, vaué esze az állatnak, megvil
lan-e agyában n'ha-néha egy gondolat, tesz-e 
valamit öntudatosan is, avagy esik az ösztön 
vezérli ? A tud »ok azt mondják, hogy az álla
toknak is v-iii agya, ezen agyat is idegsejtek al
kotják, kell tehát, hogy bizonyos öntudntosság az 
állatban is létezzék, kell, hogy telteit az agy,az 
ész kormányozza bár elösnterik, hogy ezen agy s 
ennek működése nem pallérozott s hogy műkö
dése igen szűk térre szorítkozik. Másak azonban 
azt vitatják, hogy csuk egyedül az ember az a 
magasabb lény, kit. agyának működése vezérel, 
az állatot csak ösztöne kormányozza. Azt azon
ban, hogy ez az ösztön mi is volna tébijdonkd- 
pen. eddigelé senki sem magyarázta meg, mert 
nz ösztönt u megszokással nein lehet egyenérté
kűnek venni, hisz az u. II. ösztön megnyilatko
zik nagyon gyakran ott is, a h >1 megszokásról 
még szó sem lehet. N-*m  akarok e kényes tárgy 
felett vitába bocsátkozni, de fnljegjzuk ide egy 
igen érdekes csatot, döntse el az olvasó, vájjon 
az ösztön, avagy nz ész játnott-e a fenforgó 
esetben szerepet. A múlt év tavaszán egy nbnuj- 
tornanfgvki földbirtokos átküldött Z implénmo- 
gyébe G—8 csikót, hogy sógora birtokán legelőt 
kiipjnimk r. nyáron át. A körülbelül 100 kilomé
ternyire fekvő legelőig 12 vagy 13 községeit 
hajtattak át a csikók. Nyárliosszat jó legelőjük 
volt, a melyen szépen dalmódtnk. Elérkezett 
azonban az ősz. a legelő megapndt s n sógor 
értesítette a tulajdonost, vittesse már haza csi
kóit, a melyek n takarmány hiányában immár 
koplalnak. A tulajdonos éppen el akart küldeni 
a csikókért, amidőn egy lucskos reggel két da
rab nyakig sáros csikót lót a kapuja elölt. Szent
ügyre veszi azokat közelebbről, s saját csikóira 
ösíuor azokban, azokra t. i., a melyeket hűt bó- 

a Balaton mellékén néhány ezer katazzt- 
rális hold uj szőlőtelep többnyire parla
gon heverő'hoinok telepeken. Az eredmény 
fényesen bevált, de sajnos, nem a szegény 
szőlősgazdák, hanem a nagybirtokos osz
tály előnyére.

Mert mig a nagybirtokos urak né
melyike 300—400 holdas uj és jó termő 
szölőbirtokhoz jutott, a szegény polgár 
Ságnak nem volt Ilyen homok földje, a 
hova szőlőtelepet létesített volna. A köz
ségek területén volt ugyan ilyen parlagon 
heverő föld, azonban a közbirtokosok nem 
engedték meg a fölosztást, és pedig azon 
ürügy alatt, hogyha minden kisgazda uj- 
szőlőt ültet, a bor sok lesz, el által az 
Arak leszálltak, s kevesebb lesz a bevétel. 
De hogy az a szegény'paraszi ember miből 
fog élni, azzal ők nem törődtek s igy ép
pen azon az osztályon nem lett segítve, a 
melyre leginkább ráfért volna a támoga
tás.

Azt, igaz, hogy nem lehet eltagadni, 
hogy igy is néhány száz ember jutott ke
nyérkeresethez, amennyiben ezen nagyki- 
terjedósü szőlőtelepeken napszámban évről 
évre néhány százan dolgoznak, azonban 
ez csuk egy csepp a tengerhez képest.

Vármegyénkben körülbelül 4—5 szer 
katasztrális hold homok terület fekszik 
parlagon, állítólag legelő, azonban min
denre inkább használható, mint legelőnek. 
Ezeket a földterületeket kellene felosztani 
a polgárok között, beültettetni, akinek pe
dig vesszeje nincs, ingyen kellene az ál
lamnak azt is adni.

nappal előzőleg Zemplénmegyébe küldőit lege- 
1 őre. Csakhamar megérkezik a sógor távirata is, 
hogy a csikók közül keltő elszökött b sehol sem 
lehet őket találni, A csikók tehát meg vohak az 
idegenbe addig, a inig jól ment sorsuk, mihelyt 
azonban koplalásra került a sor, visszaemlékez
lek. pardon — megsúgta ösztönük, hogy otthon 
jobb soruk volt, s megtalálták az utat hazafelé, 
daczár*  100 kilométer távolságnak, a 12 vagy 
13 községnek, s dácsára annak, hogy e nagy 
utat életükben csak egyszer tették meg. ín 
most igazán nem tudom, hogy az észnek vagy 
az. ösztönnek tudjam-e be a dolgot, csak azt as 
egyet tudom, hogy ez a tény. Azt hiszem azon
ban a gondolkodó olvasónak nem sok idó kell 
annak ns eldöntésére, hogy ez esetben u. n. ösz
tönnek, avagy az észnek jutolt-e nagyobb szerepe. 
(Köztelek. Kovács Béla.)

II.
A hetvenes évek közepén történt, hogy a 

krasznnbélteki ritkán cselitos vágásban Va
dásztam egyszer vadgalambrit. Csak úgy kutya 
nélkül mentem ki, Inkább azért hogy a gyönyö
rű erdei utukon sétálgassak, minthogy valami 
nagy kárt legyek a búgó ssárnyasokban.

Egy dombtetőm értem, melyet meglehetős 
sűrűség veit körül; dél feli mély patak vonult, 
vízmosás meredek széle látszott, előttem vagy 
50 lépésnyire szép kis tisztás terült. Ledőltem 
egy fa alá s « verófényes őszi levegőben addig 
álmodoztáin, míg esteledni kezdett az Idő.

Éppen felnknrtam czihelódni, mikor moz
gást hallottam a süniben s pár plllunal múlva 
egy fiatal róka űgoteteit át a tisztáson. Messse 
volt, de hevem elragadott s hirtelen odalóttem. 
a róka egyet vakkantot, jelezve hogy meg van 
sörétezve s eltűnt a sűrűben, Kulyam nem lé
vén, magam mentem uiána, futottam hogy ne 
legyen Ideje esetleg elbújni. Alig tettein huss 
lépést a sűrűben, megpillantottam, amint a szá
rat vizBosásbau keservesen vergődött előre.

Heves, Nográd és Pestmegye felső 
részein vannak közepes magas dombok, 
a melyek üresen, kopAratt Alinak. Miért f 
Hiszen ezeken teremne a legjobb bor 1 
Tessék figyelemmel kisérni a Rajna vidé
ket, olyan helyeken létesítettek szőlő te
lepeket, hogy az embernek az esze megáll, 
ha felnéz reá. De a német ember lele
ményessége, akaratereje minden gátat le
győz.

Ezen a vidéken törzsgyökeres jó ma
gyar emberek laknak, akik az államnak, a 
magyar eszméknek leghathatósabb ténye
zői támaszai, hu ezeket pusztulni, veszni 
hagyjuk, ez nagy hazofiatlans.ág tőlünk. 
A kivándorlás itt még nem ütötte 
fel tanyáját, ne hagyjuk addig fajulni a 
dolgokat I

Megérdemli ez az ügy. amely sok sok 
ezer ember lek ad kenyeret, hogy komolyan 
ée ne csak egyes vidékekre kiterjedöleg, 
foglalkozzunk vele, mert ez már országos 
érdekű kérdéssé nőtte ki magát.

Mindenesetre bállásak lehetünk és 
reméuynyel nézhetünk a jövő elé, mert úgy 
tapasztaljuk, hogy a földmivelésügvi mi
niszter szivén viseli a szőlősgazdák lét és 
élet kérdését, és nemcsak papiroson, de 
tényleg meg akarja valósítani azokat a szép 
és nugy ideákat, melyek remélni engedik, 
hogy a magyar szőlősgazdákra megvirrad 
még valaha.

Nem volt magában. Közvetlenül mellette 
egv nagy keskeny pofaju róka ügetett s iegu- 
tottan kapkodott feléje,- egyszer át is knpta.Beá
jával n derekai s néhány lépést lett vele a víz
mosás túlsó oldala felé. Oda durrantottam a má
sik csővel is, de hibáztam. A vén róka erre 
folyton visszanésegetve, kereket oldott > eltűnt, 
én pedig lementem a meglőtt .fiatal rókához, 
mely fáradtan húzódott meg egy gyökér mögött. 
A lába volt ssegenynok meg-örétezve.

Abban a perezben, a mint agyon akartain 
osnpni, hogy ne szenvedjen, tekintetem véletle
nül a vízmosás árkára esett s megpillantottam a 
veu rókát, mely vagy ötven lépésnyiről kidugta 
a fejét egy darab agyag mögül, (teste többi 
részét elfödte a rög), onnan bámult rám. Meg
lapulva hogy kikerülje a ügyeimet.

Rögtön tisztába voltam vele h >gy ez csak 
az anya róka lehet, mely n fiát félti s elhatá
roltam. hogy vttlamiképeli meglesem, mit akar. 
Anélkül, hogy a kis rókában kárt tettem volna, 
lassan visszavonultam a a vízmosás alján le- 
bujlam egy bokorbttu. Jó negyedóráig vártam 
hiába, azalatt a sebesült rókáit is erőt vett a 
bénulás, mert nem mozdult. Végre meg pillan
tottam a vén rókát, mely nyílegyenesen ugrott 
elő rejtekhelyéből, lefutott a fiához a pillanatig 
sem gondolkodva, a szájába kapta. Azután óva
tosan, hogy minél kevesebb fájdalmat okozzon 
a sebesültnek, megindult vele.

Nem Volt leiken, bog) még egv lővssel 
insgháhoritsam as auyai szeretet munkájában. 
Bizonyéira vettem, hogy megakarja menteni s 
inéit vizei valami odúba. Hasa ballagtam, saj
nálkozva a szegény kis rókán, melynek siketen 
kioltottam volna uz életét, de amelyet csak 
Így megsebesíteni e ezzel neki tnliüi ho-szas ki- 
uokat okozni igazán nem akartam.

Egy pár hét múlva megint ázott n környé
ken barangoltam e véletlenül még b Ijebb téved
tem a sűrűbe. Egyszer csuk ráakadtam egy ró*



a ASZÓD ES VIDÉKE IMI. Junius 9

Hírek.
Kitüntetett föhorczegnök. A király 

mint azt h hivatalos lap is közzó twszi Al.cu 
itiskanai na^y horczegiiém’k s Izabella és Klotild 
fóherc/egnö O császári és kir. Fenségeiknek az 
Erzsébet mid nagy keresztjét adományozta.

Eljegyzés. N age I Ottó, dömsödi állít- 
orvos eljegyezte Di a m a n t Jolán kisasszonyt 
Aszódon.

A gödöllői nők Róna T jzs «fnek. A G löllói 
Erzséhets/.iihor hölgybizottsága f. Iio G-án <1. u o 
órakor gyűlést tartott Gödöllőn, a városháza 
t mi ács t< rnobei.i l< 'pezy Vi'm»»Fné úrnő elnöklete 
alatt « elliafaruzta, hoey hkii ielhl min, mi
szerint Róna József szobrász művész a gödöllői 
nők bronz, koszorúját szi\exegIJd teljesen ing \ tm 
mintázta, hálájuk »s köszöntőiiK jeléül ezüst 
k'-szornval opik meg h művészt. A koszorú el 
kes/iítpttoro bizottsig kű dejet.t ki. melynek tag 
jai lenek: Kapc/.y Vilmosáé, G.uáll Dánielm-, 
J’irknvr Ernőim és Ripkn l’<renczn ■' uniók.

Címerforditas előtt A miniszterelnök és 
a főrendiház elnöse közhírré te.-zi. a hivatalos 
lapban, hogy a M a j t h é n y i M i h á I y bá
ró családja fiurgon l iholi A kik a niHgvaszakn 
<lá«f 'igadjik. azt n u hónap alatt a főrendiház 
elnök. h' Z vág) a Imliigyminisztei hez intézni és 
okmányokkal támogatott írásos nyil.lkozalb.au 
hehizoii) H hatják E család egy ága közéletünkben 
s szerepet játszóit még a legutóbbi időben is

Gimnásiuml majális Aszódon. Az aszódi 
giimtásiiitn lanuló ifjiisőpai f Ró 5-őn a 
kisbagi erdőben tartóira meg ez idei invn- 
►zi tánczninlatságát. Csuf. e.<s időjárás 
köszöntött bermár lom r ’ nini sokáig 
nem tart >it ugyan, s így a .najaiisuzú di 
ákuk jó kedv, ragyogó kedély közepette, 
a szokásos ezigánykiséreltol, indullak meg 
az ar illik díszesen elrendezett árnyas mu 
lalóhehre. Délután isinél eseti ugyan egy 
keveset, de mkhnni kidet (dl az idő, 
s a szabadban mulatni vágyó közönség a 
szukuiinal is szebb számban jelent meg. A 
táncz délután 5 óra tájban kezdődött r a 
késő éjfél utáni órákig tarlóit. Igen sikerült 
mulatság volt ez, melynek buzgó, kitartó 
rendez ése Z ub e re c z Pál tanár érdemé
hez fü/ödik, kinek ugy a diákok, mint a 
résztvett közönség liálájok és elismerésük 
kifejezése melleit mondóit köszönetéit.

ka-lyukra, melynek a körülötte b v i jelekről kö- 
\elk- :■ ive, voltak lakói.

Szerencsét pró« alok, gondoltam s felmász- 
lam egy kiizellevó vudkörletára. onnan vártám 
ar. alkonyatát, mikor a rókák mozogni ki /Jek. 
Sokkal lövidebb ideig tartó.l, mia>. Iiiiieiii, alig 
tix perez múlva mar ki iji a lyii\b.i. egy róka. 
Ramere-ziettem a szememet ajSüvany kis allatra. 
Nini! hisz’ ez az én s-im'í!’ r’iki,t! M •; bicz- 
czent ugyan, de máskép kutyabajn. Aj ómban 
utána • lotermett az öreg róka is es elkezte gon
dozni beteg kölykét ; köiűlnyalogatta, megtiszto
gatta, a sebét menvizsgalta s végűi a megelége
dés jelei koz> kezdet! jatsznui vele. Egyszerre 
rámifdult mire a kis róka csendesben lefeküdt. 
Az öreg beballagoti a sűrűbe s alig öt perex 
múlva egy égerrel jött \issza, azt pedig odaadta 
anyanii kölykének.

A4 anya szivet még egy rókában is tudom 
csodálni: nem butítottam okét. Ez a ven róka 
előbb haznlopta sebesült kólykét. azután otth- n 
imggyógxitotta s most is tapintja, mert, tudja, 
hogy in.igáról gondoskodni alig volna képes. A 
ravasznak, kegyetlennek. uhu lemosnak Inresz- 
tilt állat megmutatta hogy olyan szive van, u 
mely sok embernek válnék becsületére.

III.
A H ok mdl erdészsegédnek volt (gy Öreg 

kópéja, m< ly megszokta, h >gy néha nmgaban is 
vadaüzgasson az erdőben, de viszont parancs- 
•zórn engedelmesen otthon maradt olyankor is, 
mikor az erdészs«»géd elment hazulról.

Az egész háznál mindenki ütötte verte a 
szegény kutyát, mert biz az megtette néha, hogy 
mi’.ihii nem igen adtak neki enni, hpoit. E'Z.el 
yok bosrtztiNágol okozott a ^cselédségnek, mely
nek mindig nyitva kellett larl;>nia a szemet, 
htgy el uh \esszén a hús a fazékból.

('Mik Onucz Györgye, a kis kocsis \q|i bog
gá jő, aki ha hideg volt, behívta a vén Djngót 
magához az istállóba összefekihltek, ugyjaludmk 
n üznlinán ugymást m-lvgttve. vigasztalva.

Onuczimk majd mindennap volt valami út
ja. hol a mezon- ment sz"kerr« I, hol a vaiosba 
lóháton husórl. Imi pedig gyalog levéllel ide 
vagy oda. Dongónak semmi köze sem volt ezek
hez iltf Utakhoz la be hedvritvtt , 0 csak uz

Tolvaj rendőr. Furcsa esetről kell beszámol
nunk olvasóink előtt. Tudvalevőleg Aszódon'ujévtől 
a rendőri k száma megszaporodott, hogy a lakos
ság közbizionsHgr. íinnal inkább meg-zilarditassék, 
azonban sajnosán kellett hz ellenkezőt tapasz
talnunk. B o hó I y János lendpr a helyett, hogy 
a közérdek szolgálatát pontosan teljesítette volna, 
az 'linult napok éjjelén a községháza közös 
udvarán lakó községi főjegyző mellékhelyiségei
ben az ól szárnyas lakóinál tett látogatást, s 
mivel azok ijedlükben lármájukkal az éj csend
jét háborgatni merészelték, Bobály rendőri kö
telességet végzendő, hivatalos hatalommal való 
visszaéléssel mi igein törődve, 3—4 csendhábo
rító lyuknak kitekerte a nyakat s azon melegé- 

I ben ex alkalomra beszerzett taiisznyája belsejé
be prelegálta be okét. De Bobály az egyszer raj- 
la veszteti, mer. egyik társa észrevevén vakmeió 
műveletét, jelentést telt a megkárosított tulajdo- 

| nos jegyzőnél, aki Bobályt rögtön elbocsátottá 
és liiszszük, hogy megérdemelt méltó bünte
tésben is fog részesülni ; mindamellett nem 
hagyhatjuk megjegyzés nélkül, hou.v községünk 
elöljárósága a I özbiztons.ág szempontjából miért 
alkalmaz a közs g érdekeinek rovására ilyen 
holmi Milmsznu Andrást!?

Korcsmái betörés. Aszódon f. hó 4 én 
éjjel isméi ellen' lettesek, valószínűleg községün
kéi oly sűrűn látogató kóbor cxigányok. a T a u- 
c h e r-féle korcsma ajtaját fellőnék. A háznép 
éberségének köszönhető, hogy a betörők egyéb 
kárt nem tellek. Vájjon hol késiek a rendőrök 
éji homály bae?

Az aszódi, izr. népiskola tanuló gyer
mekserege f. lm 11-én tartja me< a majálisát a 
„Zöldfa-v endéglo“ kerthelyiségében.

Uj szakácskönyv. Legújabb kézi 
s z a k á e s e e c x u k r asz k ö n y v. irta : B 0 11 a 
haj os. Ez a czime egy jól összmillitott gyakor
lati szakácskönyvnek. mely mód jelent meg 
A.-zodon i */.«■!  zó ki ni isábmi. Érdekes leírásokat 
találunk he -n«. a különböző ételekről, levesek, 
íözelelak. sültek. delikát ételek, sütemények, 
torták, caukrok, fagylaltok, buföttek s a külön
féle meleg italokról. A praktikus könyvet ugy 
a gazilassz •nyűk, mint a kezdők haszonnal for
gat hatják. Ara 2 korona. Megrendelhető a szer
zőnél — Aszódon.

Leszavazott gymnasumi segély. Tud 
valevő dolog, hogy Aszód érdemes képviselőtes
tülete a gymunsiuin eddigi 600 fi tos évi segélyéi 
800 írtra redukálta. A határozat megsemmisi'tét
vén, f. hó l én szombaton foglalkozott ez ügy 
gyei a f kepviselőlesiület s ismét magához méltó 
imlároxatouh.ozoit, midőn megtagadta a gymna- 

iránt érdeklődött, a ki puskával járt-kelt, igy 
hát sohase kisérte >nuczot.

Egyszer zimankos téli időben, mikor az ut 
cs<»ntá volt fagyva, valami hivatalos iratokkal 
küldte he Omu'zot az erdész a városba. Szeke
reit nem lehetett akkor janii, olyan rögös volt 
az ut igy azután nem boldogult az ember a kő
kemény kátyú közt, jó Imsszti utón meg a falun 
túl is ugy kellett vezvttii a lovat, inig kiért az 
ember a rétre ahol az erdőn út könnyebb volt 
haladni.

Onucz elindult. Mikor a falu végére óit, 
akkor elkezdői e.-ni a hó. Ez bizony kellemetlen 
volt, meit csal.hamar tíz ut sem látszott tisztán 
az vgvlonmi feherségboii: szerencsére elég éle
sen kivált az erdő fekete körvonala s bár a 
hirtelen háborúit ég hamar alkonyaira hajlott, 
mégis bizonyosra lehetett venni, hogy Onucz az 
egyenes erdei utón még idejében kiér az or
szágúira. a honnan baktatva és vakon is köny- 
nyen czélhoz jut, mire besötétedik.

Most mar táakiirt ülni a lóra de még előbb 
pipára nytiji, gondoltn. Kicsiholt, hanem a szikra 
véletlenül a !<• orrara pattant : attól a fázos ál
lat megijedt, felre ugrott, b ezzel kirántotta a 
kantárt, az Onucz kezéből elkezdett vágtatni az 
erdő L-lé.

A megrémült Onucz fn'ott utána, a mig 
látta a fák közt egyre kiabálta a ló nevét, hi, 
vogatia, de biz uz nem mutatkozott, többé. A 
szegény fut kétségbe volt esve ; mi lesz vele, 
ha a drága lő vlvesz! Tűnődött hogv meire 
menjen, s eközben egyszerű hallott valamit, a 
mi megmondta neki, hogy merre ne menjen, 
Bent, uz erdő melyében egy vén farkas ordítása 
lllgui’. döngöli.

Onucz c- ikhamar hátat fordított neki s in
dult visszafelé; már sötétedett s l< pt-n nyomon 
raest-’ledhetvc. Botorkálnia közben egyezerre 
azt vette észre, hogy imtu Östm’ii a helyet, a 
hol jár nem tudta, kifelé nievy-e i«ő erdőből, 
vagy mindig ’ eljehh halad. Alig volt főbb tizen
hét évesnél s gy a legényen bátorság csabemar 
meg azult benne. X igyon megijedt, most már az 
életet is féltette, leborult a hóra s elkezdett 
olúhul imádkozni.

sium nz<m kérését, hogy azon csekély segély t 
legalább ne évről évre, hanem egyszer s min
denkorra a jövőre is kiterjedóleg állandó éven- 
kiuti összegnek szavazza meg, mert ily módon 
aa nagyobb szolgálat az iskola Ügyének.

Házasság. Bálin Jenő hirlapiró társunk 
vasárnap délután vezette oltárhoz a ferenezvárosi 
plébánia templomban Bállá Rózsikat, Az eskető- 
rí szertar’ásón ott volt a ,Kis Ujságu. n„ Bu
dapest" és a „Hircsarnok" szerkesztősége s a 
vőlegény hirlapiró társai és barátai is igen nagy 
számban jelentek meg.

Kisdedovó Intézet felállítása. Péczel 
község képviselő testületé egy kisdedovó felállí
tását határozta el s a nevelő intézet vezetésé
vel megbízott tanítónő részére 200 korona se
gélydijat szavazott meg évenkinti javadalmazá
sul. A képviselő testület e tényével egy égetően 
sürgős kérdést oldott meg ; csak azon oly sok
szor tapasztalt, dologgal lehetne már egyszer s 
mindenkorra leszámolni, hogy az elfogadott 
s határozatba ment javaslatok ne húzódnának 
el evek hosszú során át, méglen megvalósulnak. 
Ezen esetben még éppen sürgős eljárásra van 
szükség.

Halálozás. M á t r a y Ferencz József az 
az Aliliasi öiökösök rákos szentmihály i uradal
mainak intézője június hó 1-én 69 eves korában 
meghalt. Temeiosu mull vasárnap délután volt 
Rákos BzentMihalyon. A boldogultunk nagy része 
volt az Almási Pál telep megalapil.isában.

Felismert halott. Lapunk 21-ik számában 
irtuk volt, hogy a Rákoskeresztúri állomáson, f. 
évi május IG an a sittek melleit egy eszméletlen 
állapot!) in fekvő embert találtuk. Most kiderült, 
hogy az illető S k r a b á k Ferencz tatai szü- 
lűlésü ötvenegy esztemlős kazanl.uvács, aki szö
kési mániában szenvedett, halálos szerencsétlan- 
ségének is ez volt az oka, h »gy hazulról meg
szökött s bolyongása közben elütött*  a vonat.

Közgyűlés. A pécKeli függetlenségi körnek 
Tankó .János elnökle'e alatt a napokban — mfnt 
tud'ksitónk jelenti rendkívüli heves és mozgal
mas lefolyása ülés.; volt a kör 1> lyiségében, A 
pro és emura vélemények eredménye azon elha
tározás lett, hogy a küszöbön I vő képviselő 
valaszlá-on a pari e^ydl es erővel muy mérvű 
agiiáezióx fog kifejn ni s a kört érdemlegesen 
újraszervezni. Különben ti gyűlés határozatait 
e<ldig bizalmas jellegűnek nyilvánitotla.

Elsült pisztoly. IncBikó János 16 éves 
sznlgnlegöny. gazdájának .fegyveréi li>zlogaitii 
az udvaron, amikor a piszlok elsüli és a gaz
da leányát a ki- hálom éves Sztálin Marit talál
ta és rajta életveszélyes sérülést ejtett, A gon
datlan szolcaleneny ijedtél 011 megugrott.

1 Egyszerre csak ‘forró leheletét érzett a 
I nyakait s valmii megnyalta a kepét.

— .Jézus Marta! ordir ut. a boldogtalan fin 
s majd megszakadt 11 szive rémületében. ; azt 

’ hitte, hogy otl v n mm a farkas.
Pedig csak Dongó volt. Az öreg Dongó, a 

’ s melyei javában kötekedtem az erdész udva- 
, rán. mi\or egy-z.'To esik I it«» n, hogy a ló me

lyet az imént Onucz elvezetett, tajtékkal födve 
rohan haza, Dongó is észrevette ajnaganos lo
vat s valósaggal látszott rajta, hogy mennyire 
meg van ütközve. N'.-m törődött többé velem 

| Intőit az istáiéba, a konyhába, a fá>félszerbe 
. mindenütt km este Onucz -t.. Mikor meggyőződött 
| r«-la. hogy nii0 sehol, feli/ ett az égje s hosz- 
! szagait xmti'.oir, azután lecsapta az orrát a töld- 
j re. inegkere-te ra/t a nyomot, a melyen Onucz 
I elindult es s« bes vágtatva elrohant rajta Hiába 

kiabáltunk trána, ment, mint a szélvész ti jó 
1 barátja után, a kiért aggódott.

Meg is találta az erdőben, imádkozva, ön
ti.m a/.tan haza vozette, szépeit, nem engedte, 
hogy elveszszen. megfagyjon, megegyék a farka
sok.

Hál nem volt ennek a kutyának hallás jú 
szive, és annyi esze, hogy sok protekezios hiva- 

: falnék megirigyelhetné? Ö tudta, hogy bajnak 
1 kell lenni, mert a lő magában jött lmot, vág

tat vn, felnyergelve. Elindult hát, hogy segítsen 
azon, a ki jó szívvel volt h »szá. Es svgitett is 
rajta. Váljon hány hálátlan embernek adhatna 
példát, ez :i kutya ? De nem is bántotta többet 
senki, ki volt adva ezentúl a rendes ebéd por- 
czió minden nag\ ra. ugy, hogy nem kellett többé 
lopnia mégis jól lakli itott.

Es Dongó soha, de s<dm nem lopott többé'; 
I nemcsak jó szivü, de becsületes is volt attól t' gvii.

1V-
Gaiiáioson is nz a szokás, a mi a legtöbb 

fiilnhelyen, hogy este kihajtják a lovakat legelni 
a léin*  s a ménesre egy pár kis kocsis Ügyel 
fel éjen te.

I.iula-er ShikIoi' volt kedvos professzoromat 
látogattam meg ott kis fin koromban, a halvniins 
években s a legfőbb mulatságom az volt, hogy 
este kimentem én Is a kis kocsisokkal lóháton, 
azután visszasétáltam a faluba g\ alog.

nyil.lkozalb.au
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Az uj ügyvéd Gödöllőn. U j s z ú s z y 
Imre ügyvéd irodáját f. évi július 1 napján Gö
dödön, a SzepvHjy féle házban fogja megnyitani. 
Az uj ügyvéd iroda vezetője Nagy György ügy
véd jelölt lesz ulti ismerősünk miután haza- : 
mosabb Ideig lakott Gödöllőn s mint az arany I 
ifjúság tevékeny és » közügyekkel szívesen fog- , 
lulkozó tagjn általános kedveltségi,ek örvend 
a nép közt, ug.v mint Gödöllő társas életében.

Meglopott munkások Több túrni mun
kás dolgozik a kurliili határban levő téglaége
tőben, kik ugyanott az épitett borukban vonják 
tneg magukat. Még ezeknek a földhöz ragadt sze
gény munkásembereknek n rongyaira is ácsin
gózott valami gazember s miket pünkösd más 
napján haza mentek Túrára, feltörték a burakot 
és onnan mintegy (50 korona értékű ócska ruhát 
loptak el. A nyomozás ez ügyben még eddig ered 
inéltyre nem vezetett Vuloszinúleg kóbor czlgá- 
liyok követték el e gyalázatos tettet.

Verekedés Versegheu. Korecz János 
vérségi lakos békéssn beszélgetett az utezán 
Kalmár János szomszédjával éjjel ngy 11 óra 
tájban, mikor Kis Joakhim. majd Farkas Mi
hály vérségi I ikosok is odaérkeztek hozzájuk. 
Alig érkezeti oda Farkas Miltyály, azonnal neki 
ment Korecz Jánosnak és minden szó nélkül meg 
ütötte azt fokosival úgy, hogy az megle
petésében védekezni sem tudott támadója ellen. 
A súlyosan sérült ember azután beugrott luké- 
sálta és csak igy menekült meg a további inzul
tus elöl. A tettes azóta eltllnt V-rsegról és 
bujdosik. Vájjon mikor honosodnak mar meg 
egyszer Vétségén a szelidebb erkölcsök ?

Betörés Pta Szt. Mihályon. Fajta Jó 
zs'-f m. kir. honved tábornok Pu-em Szent Mi
hályi vilhipiimn a mull héten meg nem á Inpit- 
ható időbeli betörök jártak s nzt valósággal ki
fosztották. Elvittek onnan minden elvihetót: úgy- 
nmtrnczot, paplant,fehérneműt női és úri ruha
neműt, szóval mindent ami kezűk ügyébe esett 
összesen mintegy 7<>0 korona ér ékben. A rákos 
keresztúri csendórörs ez-n bonyolódott ügyben 
igazán szop eredménnyel vezette be a nyomo
zást és ki is derítette a tetteseket Wiiisz 
Károly budapesti kereskedő Miikády Istvánná, 
n itlla házmeslernöje és Makádv Puliié sz. Vo- 
jaesek Róza puszta szent mih-ilyi kutmester neje 
személyében, akik most n büntető bíróságunk 
átadatok..Érdekes a dologban, hogy e szövevényes 
bllnpórhe n több környéken lakó jó hírű keres
kedő neje és családja is kotnproinitálva van 
orgazdaság miatt, kik a lopott, dolgokat olcsó 
pénzen megvetlek a tolvajoktól. így Weisz Nát
hán. Weisz Abriihámné, Siplút Lipotné, Weiss 
Félti és Weisz Róza pu »«ta S'.ent-mihályi lakos
ok kik ellen orgazdaság miatt tétetett feljelentés.

A szomszéd kis kocsisán, 'valami Ganz 
Hermán nevű sváb fiún mindenmip megbotriin- 
koztunk, mert nagyon kegyetlenül bánt n lovai
val, ütötte, verte szegényeket s mikor béklyóba 
tette, úgy megkötötte a lábaikat, hogy a vér
keringés is megakadt Imnitök,

Az egyik lemezét különösen sokat ütötte, 
hanem n kis csikót is. Le sem Írom azokat n 
barbárságokat, a miket elkövetett, de. egy ke
gyetlen indiántól is sok lett volna. Égő taplót 
dugni például u ló fülébe, az neki a legszelidebb 
tréfái közé tartozott.

Egy éjjel erre a kis kocsisra került a sor, 
hogy kint maradjon a lovukkal. Almos rest kö
lyök volt nagyon, s alig, hogy kieresztette lovait, 
rögtön lefeküdt a gubájára s aludt mint egy 
medve.

En akkor egy kicsit tovább találtam kint 
maradni, hallgattam uz egyik pásztorfiűt, tilin- 
kózott. A lovuk ott járkáltak, logoitok körülötte 
« igy fel aeni tűnt, hogy u sokat kiűzött kaneza 
legi'lds közben u gubán alvó kis kocsishoz kö
zeledett.

Mikor odaért, olyan dolog történt, a mit 
soha életemben sem fogok elfeledni, de azt hi
szem, hogy a többiek sem, n kik látták. A kü
lönben jámbor kaneza egyelt rándulb s kiegye
nesedett, mint egy csatoló ; horkant egy nagyot, 
hiitraesnptii a fülét, hirtelen 111 ■ gcslple a fiú 
Imiét, a fogával s mikor Hasimul káromkodva 
tápászkodni kezdett, a dühös kaneza n.veritve 
megfordult s ngy ragut fűbe, hogy menten 
ezé trepedt a koponyája. Azután folyvást nyerítve 
és hiva csikóját, h izanynrgnlt,

Irtózlutó bőszül állott a sok báiiin'omért, 
valósággal Túlesett n jó alkalomra, de akkor is 
előbb fölkeltette a fiút, mintha azt akarni volna, 
hogy n roszlolkll gyerek tudomást vegyen űrről' 
hogy „ki“ bünteti meg.

Pedig ez u kaneza olyan jámbor állat volt 
máskor, ítogv n szomszéd apró porontyai foly
vást játszadoztak vele az istállóban.

Az adóügyi jogyzöl állás szervezóso. I 
Péezel nagyközség képviselő testületé még a 
múlt hónapi rendes közgyűlés in szervezte 1400 [ 
korona évi dotiiczióval az adó ügyi jegyzői állási 
melynek ideglenes vezetésével Ruzsinssky Pál 
11. jegyzőt bízta meg. Ez állás betöltése szep
tember hó végén tartandó gyűlésén fog megtör
ténni. Lassan már folynak is a korteskedések az 
•zen állást elnyerni óhajtók körében. Komoly 1 
jelölt Sauliban csak egy vall: Péezel község he
lyettes jegyzője Ruzsinszky Pál.

A péczeli tűzoltók uj ruházata. A pé
czeli önkéntes tűzoltó egyesület — mint levele
zőnk Írja — egyik illésén elhatározta, hogy a 
jelenlegi egyenruhát egy tetszetősebb, tartósabh 
•zinüvol f >gj.i felcserélni, ami megtörténvén bi 
zony nagyobb arányú kiadásba vitte az amúgy is 
nehéz anyagi viszonyok között, ti nagy közönség 
általános közönyéi'I küzdő humánus czélu les 
(Illetet. az egyesületnek a múlt vasárnap meg
tartott nyári mulatsága — mint rendesen min
den évben — ngy nz idén sem sikerült. Minek 
egyedüli oku az, hogy a testületben tisztán csak 
az iparos osztály van képviselve.

Iskolai könyvek terjesztése. Hegedűs 
Sándor kereskedelmi miniszter rendeletet becséi • 
tett ki, amely igen alkalmas arra, hogy az isko- 
lakönyvekjterje-ztéséhez hozzájáruljon. A minis
tér általános elvként kimondta, hogy mivel az. 
ország legtöbb helyiségében nincsenek könyv 
vagy pnpirkereskedők s csak szatócsok vagy ve
gyeskereskedők vannak, akik n lakosság népis
kolai tankönyv szükségleteit is fedezik, s mert 
a népiskolai tankönyvek beszerzésének megkenj i- 
léséhsz fontos kuliurti szempontok i< fűződnek 
mindezeknél fogva ott, ahol lehetséges, vagyis 
mindenütt, ahol könyvkereskedő nincs letelepedve 
ii sziiócsok és vegyeskereskedők külön iparigu- 
zolvúny nélkül is foglnlhozha intik népiskolai 
tankönyvek el irusltásával. ellenben oly közsé
gekben, ah d könyvkereskedő van. más kereske
dő csakis külön iparigazolv íny alapján űzheti a 
tnnkönyvek elárusít i-át.

Tolvaj vendég. Szabó Ferene'.nú szül: 
Balog Mirin r ikoskevszturi lakos vizitbe volt 
Posta Györgynél ti Munkás Otthonban. Kedélye
sen töltötték el az időt s csak mikor vendége 
eltávozott vette észre Posta Gvörgy, hogy né
hány apróbb s értékesebb táigya mint péld. 2 
ezüst gyertyiitartó stb hiúnyzia. Az esetet a 
csendőrörsnek feljelentvén, az nyomban felkeres
te a gvnmisitottnt ki be is ismerte tettét. Az 
eset feljelentőiéit u bíróságnál.

2785 sz. tk 19)1. Erit. Apr. 13-án
Haasz Diniéinek Braun Dániel elleni vhaj- 

tási ügyében.
111. Árvarési hirdetmény kivonata.
A gödöllői kir jbiróság, mint tlkvi. ha'ólíg 

közhírré lessi, hogy II unsz Dániel vh-ijtntó mk 
Braun Dániel ngy Is mim kiskorú Eekcr József. 
Braun Dániel János és Pál gyámja végrehaj
tást szenvedő elleni n vagyonközösség megszün
tetése s jár. iránti vlnijlnsi ügyében a gödöllői 
kir. jbiróság területén lévő lkl.nl község határá
ban fekvő s az iklndi 138 sz. tkvi heteiben 2 4 
részben Iliász Diniéi 14 részben Braun Dániel 
s 1|4 részben és egymás közt egyenlő arányban 
kiskorú Keket' József kis kom Braun Dániel 
kis korit Braun János és kiskorú Braun Pál 
nevén álló A + 1 sor 126 lirsz. ingatlanra és az 
inon épült 65 és 66 ö. i. sz. házra 869 koro
nában •zennel megállapított -kikiáltási árban to
vábbá uz ugyanő:tani 823 sz tkvi betétben n 
fentebb már feltűntetett arányban s ugyanazok 
nevén álló A I 1 sor 127 hrsz ingatlanra 200 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
a vagyonközösség ni -g-ziimmése tekintetéből 
végrehajtási árverést elrendelte és bogi n fen 
nebb megjelölt ingatlan nz 11)01 é v i j u I i usltó 
II i k n n p i á n d. e. 1l) ó r r, kor I k I n d 
községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen n megállapított, kikiált isi áron nli’il is 
eladatni fognak,

Árverezni szándékozók tartozunk az ingat
lanok becsiirának 10 százalékát, készpénzben 
vagy az 1881. 60 tcz. 42 §-ában Jelzett árfolyam
mal számított és uz 1881 nov. 1-én 3333 sz. n. 
kelt in. kir. lg. min. rend 'bitben kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy nz 1881. 60 lez 170 §-n értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál időleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszőlgál tatai.

Gödöllőn n kir. jbiróság mint tlkvi, ható
ság 1901 április 21-én.

Stróbl s, k.
(P. H ) kir alibiró.

1154. 1901. tk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mint tlkvi hatóság 
közhírré t*szl,  hogy H a n ó fu r Károly végre- 
hajtaténak Ördög lgnácz vhujtást szenvedő 

elleni 512 kor. 40 fű! tőkekövetelés és jár iránti 
vhujiási űgvvlien i gödöllői kir, Jbiróság terü
letén lévő Tina község határnh. n fekvő u túrái 
1610 ez. betétben A I I «or 895 1 hr»z n. fog
lalt ingatlanból esjaz azon épült, de tdakönyvileg 
még tel nem tüntetett Ilazbol u r d ó g lgnácz 
t--le rész illetos -gere 1073 kor. ez-nm-l megál
lapított kikiáltási árban uz árvetést elrendelte es 
hogy a íennebb megjelölt ingatlan i zJ9nl e v i 
i U II i u 8 h ó 2 4 i k n it p J a n d e. I 0 i) r u- 
kor T u r a k ö z s é g ház a n á I uieg'nr- 
timdő nyilvános árverésen a megállapitotl kiki
áltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartozunk nz ingatlan 
heosárának 10 százalékát készpénzben vagy uz 
1881 óvi LX. icz. 42-ik góbin jelzett árloly un 
mai számított és uz 1881 évi november hó I én 
3333 sz. n. kelt, igazsiinügyininisii-ri rendelet 
8 §-ábim s egyébb ig. minlszt rendeletben kije
lölt ovadékkí'pes értékp ipirban a kikötött kezéhez 
letenni, avagy nz 1881 I.X. lez. 170 §-u értel
mében n bánatpénznek a bíróságnál előlege- el
helyezéséről kiállított szabalyszurii elismervényt 
á'szolgáltat ni.

Kelt Gödöllőn, 1901 évi április hó t éli.
A kir. jbiróság, mint tlkvi. hatóság.

Stróbl s. k.
(P. H) kir. aljbiró.

1062. szám, tlkvi. 1901. Erk dobra u*  no 16-an
Árverési hirdetmény kivonata.
A gödöllői kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Póczel 
Községi h i t e I s zö v e t k e ze t végre
hajt utónak, néhai Villás L A h z I ó n é
s z il 1 : Farkas M á r i a örökösei: 
Villás László, úgyis in int a k i s k o- 
r ti ö r ö k ö sók VillásJózsef, L á s z- 
1 ó é s Jolán lö r v é n y us g y á m j a 
és a D r. L é v a y (Z s i g ni o n d 11 g y
v é d, m Int ü g y g o n d n o k által képvi
selt ismeretlen örökösök végrehajtást szenve
detlek elleni öl1) kor. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. já
rásbíróság területén lévő, Pécsei község határában 
fekvő, a péczeli 687. szánni tlkvi betétben Far
kas Marin térj: Villás Lászlóim nevén álló » I. 
1. sor 1113|8. hrszi’im alatti ingnlbmrii és az 
azon épült, de telekönyvileg meg ki nem tünte
tett hazrn 1024. koronában ezennel megálpitott 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
ti fentebb megjelölt ingntlnn u z 1901. 
é v i j u I 1 u s hó 1 (e I s ő) n n p j n n d é 1- 
előtti 10. ó r'a k or P é c z e l k ö z s é g 
h á zónái megtartandó nyilvános árverésen 
ti megállapított kikiáltási áron alól is eladutni fog.

Árverezni .szándékozók tartozunk nz ingat
lan Imcsárimk 10 százalékát készpénzben, isgy 
uz 1881 60. t.-ez. 42. jj ábuu jelzett árfolyammal 
számított és uz 1881. óvi november hó 1-éu 
3333 szóm nlntt költ Igazságügytniniszteri ren
deletben kijelölt óvadókképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, svagy nz 1881. 60.
t.-cz. 170. §-a értelméből! u bánat|iénznek » 
birőságniil előlegez elhelyezésétől kiállítóit sza
bályszerű elismervónnt útszolgalmiul.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi április hó 11-én 
(P. H.) Stróbl 8. k.

kir. nljárásbiró.

V. 5409 számhoz 1900.
Árverési Hirdotmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy n gödöllői kir. járásbíróság 
mik 1900 évi V. 5109 szánni végzésével Dr. 
Roseufold Sándor ügyvéd által kepvi.srlt 
Bettóihőim Gyula felperes részére Dorzbach 
Pál alperes allén 210 kor. — lill. követelés és 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrohnjtas foly
tán alperestől lefoglalt S()<> kor. — fill. becsült 
Ingóságokra a fenUdázrtt gödöllői kir. járásbíróság 
fenti .számit végzésével az árverés elreiulelietvén 
unnak felülfoglaltatóz követolós erejéig H. a 
mennyiben tizek törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán Czinkotán leendő meg- 
tartáséra határidőül 1901 évi juniui hó 10 
napján délutáni 8 órája tűzetik ki mikor it 
biróllag lefoglalt M írschail fele 4 lóerajü göz- 
mozgonj' s egyéb ingósigok a legtöbbet ígérő 
nők készpénzüzetés mellett, szükség esetén becs- 
áron alul is el fognak adatni.

Felhivatn ik mindazok kik nz elárverezendő 
ingóságok vételárából n végrehajtó kői ölelését 
megelőző kizlégittetéslmz tnrtiinnk jogéi, n meny
nyiben részükto foghthis koróbbrn eszközőltutett 
volna ós ez * végrehajtási jegyzőkönyvből k| 
ltom tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig nlolirott. kiküldöttnél vagy írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni Oirtoznnk.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
birósiig tábláján kifüggesztését kővető naptol 
számittatik.

Kelt Gödöllőn. 19o| évi in dus hó 29 mtpj, 
B ö h I A m b r s s s. k.

(P. H.) kir bir. végrehajtó.
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V® a
biztosítások legelőnyösebben :i ,,Haaal Általá
nos Bistositó Ró«zvénytársasAgM-nűl köt

hetők.
MT*  Helyi képviselet. "Bfl 

Bővebbet hipunk lehűlő hivntnlnbnn.

Harminc/. ev óla fennáló

isi megye f. é. julius 1-tólTinán. (Pi 
beibe kiadó.

Bővebbet Korsós Andrásnál, Túra.

1—2

haszon

Eladó!
Gödöllőn r Fáczánoshnn. a vasúti állomás 

közelében egy két utczára nyíló 1888 négyzet 
öl terjedelmű négy külön telekre felosztható

olcsó áron <zib:id kézből eladó.
A tulajdonos ezinie a ki-xlóhivatalban.

[lkán Oszkár ht l, Lipól IMI

Epitö anyagok:
mész, gipsz, portlnndi és román ce
ment. fali tégla, tető fodlomez. kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
esúrós sövény sodronyok,

kehlheimi-
keramit-

metlahi és 
cement lapok.

Tűzálló clianiotte téglák, cím
motte agyag és clianiotte liszt.

Mint különlegességek:
•ppelni portland cement, agyag és ce- 

l ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 

| minőségben kaphatók.
Betonirozásokal, kövezéseket, va 

lamint granit-lerozzó mi'inkákat juta 
i nyo» ár mellett elvállalok. Költségvetés 

42-m ingyen.

Budapesten, V., Lipót körút 8-

M»(r«nitslés«ket n gödöllői nvarnlóin- 
baa itflislln utezn 68.) is szívesen álveszek, 
bel n srakisábs vagi> felvilágusitósukkal is 

. káaiseigel szolgálok.

KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓDOD.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kiviielben. Állandó raktárt tart mindeníXl«» ko|»or«y»kb<$l. fircz, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behozatok, ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával diazen gyánzkoOHl.

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egy óra alatt pzálliltainnk.Gyaszjelentesek egy óra alatt nznlhltaimik. 19—52 1 I

Saját készítésű diwzewéH <‘4Tywzerfi polgtiri bútorok 1 l
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás l'ál épUlet- és jntibu'er-asz- 1 1 

talosnál. I t

19-58
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G Ö I) Ö L L Ö N, a F e r e n c z Józsefié re n.
Értesítem a t. közönséget, hogy Gödöllőn n Ferencz József téren levő „Ariuiv Mnalioa1 ozimzett 

vendéglő és kávéház helyiséget 1901. május 1 én átvettem s azt a kor követelményeinek megf lelöleg újonnan berendeztem.
Kitűnő ningynr honylin. 1 tnlri tón vidóki naxtnli ég pnlnc/k borok-

iMngynr pezsgők. lténzvény xllr,

Minden vasárnap nagy zene hangverseny.
fflT NYAIII KUC4I.12SÖ. "Wt

SQTJó kiszogálás. Szobák beszállásra kaphatók. Olcsó árak
Szamos tologatást kér &xnlny Vinexe, vendéglés és kávés.


