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ASZÓDésVIDÉKE
Társadalmi, közgazdasági es irodalmi hetilap.

Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési árak:
E(4m érre . 18 kér. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . 8 , Egyes szám ára 80 Hl.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. 
________ Kéziraiok nem adatnak vissza.

Esztendő végén.
E hóban bezárják az iskolák kapuit. 

Vége az esztendőnek. A csnngetyíik pihen
nek két hónapig s a diák-sereg szerte 
oszlik, hogy élvezze a szabadságot is.

És erre pedig vár minden diák, min
den tanár. -V. iskola élete ma nem .játék, 
a legkomolyabb foglalkozás. Ha bármilyen 
nehéz a mm napnak a terhe, nem lehet 
holnapra bízni, mert annak tikkor még 
több jut. A hivnta'os világ kimérte a 
tanulni valók tömegét, kitűzte a határidőt, 
nincs kegyelem.

A szülő zsebe a költségvetés terheire 
elkészült, de rendkívüli terheket nem bir, 
tehát lázas sietséggel kell az ifjút sarkalni

És ha nem siet, ha nem iparkodik ? 
Előáll a katona és elviszi, úgy, a hogy 
kapja. Czélja előtt: három évre; ezélja 
után: egy évre. Ez a czél pedig az érett
ségi bizonyít.dny. Ezt a czélt minden esz
tendőben egy tekintélyes sereg ér el. 
Ezeket uz iskola már szárnyukra bocsáj- 
totta. A járszahig iit elszakad s az ifjú az 
élei színpadán all.

Előtte a nyüzsgő, mozgó élet, egy 
nagy sokadulom. Merre inéujen, mit esi- 
náljon? Milyen boldog, kinek szülője vé
gezhet s orsa felett, akit éppen csak azért 
várt az ősi kastély, az ősi birtok, do 
mekkora gond, a kinek ez a papiros a 
kenyere 1

Pályát kell tehát keresni, a melyen 
ő is kiléphet es versenyezhet a felebará
taival. Keresi, kutatja tudása tárházában 
a képességűt és óh szörnyűség! nem ta-

Dal.
Tudtam egy dali. Elfeledtem, 
Boldogságom el tornál le ni. 
Most a seél sir csak heh/eUem.

A levél hull. S’r/í/7 a gólya. 
Bús szivemnek nincs lakója ;
Biinül est fel kinek rója J*

Most sajog még. Majd kibékül 
És elszunnyad árván vénül 
Tavasz nélkül, dalok nélkül.

RudnyÁnszky Gyula.

A hatás.
Több esztendei meddő kísérlet ufón, egy 

beküldött kéziratomra ez n szerkesztői Üzenet 
diszlett „Kitartó**  jeligémre; „Tárczaczikke va 
sárnapi számunk bán jelenik ineg“.

Hogy mit éreztem ez öt szó hutása alatt, 
azt meg se kisérlem produkálni. Vasárnaptól 
tehát, nem leszek Andrúnyi Pál városi niipidijns, 
de Andrúnyi Pál novellniró.

Hat nap múlva mindenki uz én novellámat 
olvassa

Ilyen hosszú h l ll-.p még nem pergett le 
senkinek az éleiben. Ue végre lepergelt. Már 
liajnulhan megjelentem egy trafikban és miután 
láttam, hogy tényleg nem hiilluniC'iilok, de va
lósággal olvasom nevemet a ..Szerelemért szerel
met'' czimU novella alatt, in ómban megvettem 
o laphői 5 példányt,Ezzel azonban nem értem 
he, <le nhal csuk ezerét ejthettem, ki-kiluptnm 
egy-két példányt. Dél felé már annyi szúinmiil 
megterhelve tűrtem lakásomra , akár egy újság
kihordó.

Elolvastam vagy tftzzer egymásután u esik-

Főszerkesztő : Nyiry Lajos. 
Felelős szerkesztő Fekete Győző.

Iái semmit, aminek hasznát vehetné. Az 
a tenger sok tudomány, amit nz iskola 
nyílj tolt, nem elég egy garas ura kenyér, 
re se.

Homeros és Horatius szelleme hiába 
lebeg kortllte, ebből meg nem él.

Kezébe veszi a minösiiesi törvényt, 
és íme arcza felderili, mert akinek érettsé
gi bizonyítványa, vnti, abból lehet sok 
minden. Imiiét vasutas, postás, fináncz, vám
szedő és még a jó Isten tudja mi. Nyom
ban el is pirul, liiszeu összes tanulmányá
ból nem használhat fel egy maku- 
lányit se ezeken a hivatalukon. A töp
rengés vége pedig az, hogy akármi lesz, 
újra tanulni kell s ezúttal az életnek . . .

Csodalatos, hogy ezen az iskolán azok 
a tudós tanár urak éppen ngy keresztül 
mentek, mint a hogy keresztül ment min 
ileuki, és még sem segítőnek rajta. A sab
lon ma is osak olyan, mint volt ezelőtt 
régen. A ezopf sem változott, még a for
mája is a régi.

P.-dig . . . önkény telimül eszünkbe 
jut, hogy egy élelmes vállalkozó-banda 
évtizedeken át hamis érettségi bizonyítvá
nyokat gyártott és Jó pénzért, jó barát
ságért adott olyanoknnlí, is, akiknek a 
gyomra az iskola eledelét íiem tudta meg
emészteni. Ujjal mutattak rá. akik e h ti
ni is uhipóii követelték helyüket az élet 
színpadán, pedig . . . ma nagyon sok de
rék ember veit közöltük. És a inig a tör
vény üldözi a bűnösöket, nem lenne-e jó, 
lm a közoktatás vezetői gondolkoznának ; 
mi a tanulság ebből ?

Gondolkozni pedig kell, mert ebből

1 kémét Mindig Új és ujnbb szépségeket'feilez.toiu 
föl ugyani szülöttében.

Hat pompás kis dolognak tartottam.
Es vájjon milyen listást gyakorol az olvn- 

! bó közönségre ?
Ennek is nyomába jövök.
Betértem egy kávéllázba.
A többi közt tinin Inp is kézen forgott, a 

melyben a tárczaczikkein ékeskedett. Lázas iz
gatottsággal figyeltem nz olvasók nrezvonnsait. 
De leirhaihm bosszúságomra egyik sem állapo
dott mag a túrcznrovamál

Pinczór, újságot; szólalt meg a szomszédom.
Mielőtt Guszti odaugrott volna,elő jongleur- 

ködtem zsebemből egy példányt;
Parancsoljon.
Köszönöm.
Kérőm, tessék itt sz eleje.
Bocsánatot, inár osak voit lap a kezemben, 

hogy tudjam, hol az eleje. Engem a kínai há
ború érdekel.

Oh, n vérszomjas Nérói Elfordultam tőle. 
Ennek nincs érzéke a szépirodalom iránt.

A halfelemen pikolozó lír e peresben vette 
kezébe nz újságot. Huh, ez . . . Három tuezat 
ördög! ez is elfordítja a l"gu'ülsó oldalra.

Másfél órahosszáig Hitein olt görcsös vára
kozás közepeit.

Egy megnyerő külsejű éltes ur telepedett 
mellém, bizalomkeltő ribrázattid.

Uras.-igod nem olvas újságot? indítottam 
meg a társalgást.

Azaz elszoktam néha egyet emelni és ott- 
hou böngészem ít.

Igazit vilii, itt. csnkis felületes ember 
olvashat. Hu méltóztalik, szolgálok egy számúiul, 
a sajátom.

Nagyon szives Majd átolvasom.
Tán családjának Is méltóztntik lenni.
Vuii bizony; kereksziim 8-un vagyunk.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Ászodon.

Hirdetések
•gyessé^ szerint jutányos áron ködöltetaek Njrlltlir ••••

50 fillér Előfizetőinknek n»<y árengedmény

látjuk, hogy a tovább huiudáshoz a inai 
érettségi bizonyítvány csuk az alaki kellék, 
de unni a lényeg.

Kevés nz iskola, útikor a szülő gyer
mekét be akarja adni. Ki szorul egy nagy 
része a tanulni vágyó gyermekek kőiül s 
mikor aztán elvégzi e kevés az iskolát, 
megindul n hn|szii.. Egy-ogy pályázat al- 
knlmával uz összes taiiúlótársnk tnlálkoi- 

I nak némelyik előszobában. Ekkor már sok. 
az eszkimó, kevés a fóka.

Összeköttetés, protekezió, a hivatalos 
állások osztogatójn. Es ez így van az olyan 
pályákon is, a melyeken kevés az ember. 
Ott vannak például a tanárok, tanítók. A 
miniszteri jelentések is ezreket kívánnak 
még e pályára s még sem rohanunk ifjú
ink ide, mert látják, mert érzik, hogy * 
küzdelem ill még uehezebb, a győzelem 
még kétesebb.

Valóban, elszomorító jelenségek.
Ideált mulat az életben uz iskola s 

ime : a durva próza már az első lépésnél 
tönkre teszi.

Járásbiruság Kőbányán.
Befejezett tény, hogy még nz őszön fel lesz 

állitvu Kőbányán u budapesti tizedik kerületi 
kir. járásbíróság.

Az igazságügyminiezteriumlinn már elké
szültek u tervezetekkel, • megtettek minden elő
készületet n kivitelre. -

Ez n dolog bennünket — mint a gödöllői 
Járáshoz a a gödöllői kir. járiisbirósúg illetékes
ségi körébe tartozókat — igen közelről érdekel. 
Nemcsak azért, mert a kivitel alapjául szolgáló ter
vezel szerint Csömör, Czinkota es Rákos Keresztur 
községeinket, melyek talán egy negyed ré-

Brnvó ! uz aztán su.nmás bírálat lese.
Törzsvendége uraságod a káveházniik ?
I1' még menni iro. Minden ebed es va- 

csont után itt vagyok.
Ah. remek. Méltőztaesék elvinni.a lapot.
Zseb.etette és kis i.irtatva távozott.
Vacsora után visszasiettem a kávéházba.
Nem sokára megérkezett a kellemes kül

sejű családapa is.
Jó estét. Köszönöm n hírlapot. Pompásan 

van szerkesztve. Ezentúl erre fizetek elő.
II.di I ha ezt hr.llaná n szerkesztő. Majd 

szétszedeti a boldogság. Meri csakis a csikkem
nek tulajdonit Itattam nz eredményt.

Politikai iránya egészen egyezik elveimmel.
Igen, igen a politikai, de a tárcsa, de a 

tárcza. türhetlenkedtem nmgamunn.
Hál u migysúgééknnk tetszett?
Főleg Piroska leányomnak.
Piroska ő nagyságának ? . . .
Anniik, mindjárt ki is irta.
KI Irta n tárcsámat I Ezt nz angyalt fele- 

séglil veszem I Ez l.sz az én Lousim, Beatri- 
czent I

Icen, kiirta folytatta a konpot leoeptét, 
a mely szerint szidycil nélkül is eltart kemé
nyen a gyümölcs.

Gyümölcs ?! salycll?! konpot?! De hát a 
tiirczn, n túrezu, kérem, tört ki belőlem viasza- 
tarthatatlanul.

A tíirczn ? ! ez valami hülyeség. Piroska 
kezdte olvn-ni, de uzt mondta: egv fabatkát .e 
ér De uz nem búj. Tán majd máskor Jobb lesz 
ti szépirodalmi része is.

No de minthogy ön oly kedves, szabad be
cses nevét tudnom.

A nevemet?!
A nevem . . . ti nevein, Jerémiás Péter, 

Alászolgaj u.
Kövér Ilma.
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,»ol les.ik népesség tekintetében járásunknak, 
u hozzájuk tartusé nyaral" telepekkel együtt 
elveszik (ölünk es a kőbányái kir.- JórasbirosAg 
és Budapest li - és székváros törvényhatóságának 
illetekessége ala sorozzák, hunom azért is, mert 
ez a tény egiszerre meghiúsítja úgy Túr*,  mint 
Aszód kösségek szolgabirosági Blékhely elnyer- 
hetese s esetleg egy felállítandó aszódi járásbí
róság iránt táplált és — valljuk be —nem min
den alapot nélkülöző reménységeit.

Mert hogy ily módon ngy a gödöllői járási 
szolgabirosag, mint a gödöllői kir : járásbíróság 
hatásköre ee területi nagysága megkisebbedven, 
akár egyiket, akár a másikát még egyesei hogy 
megosszák, arról szí) sincs.

Konsiutaljuk tehat, hogy Aszód úgy, mint 
Túra elkéstek ezen nkeziójukknl, mely társadalmi 
es közéletülicre bizonyara egy uránt nagy liatasu 
lett volna.

Kár, hegy az a mozgalom, mely n múlt 
évben e községekben keletkezett a lelnllitandó 
uj szolgabirosag és a szolgabirósng székhelyé
nek elnyerese iránt, a kezdet stádiumában meg
szűnt. Akár Aszód, akár Túra forszírozta volna 
a dolgot, ez, lm egyeb eredményre nem veze
tett volna is — ami különben m.g.von is kér
déses — ast eredményezte volna, hogy a kő- 
bánvni kir. jbiróság területének kíkerekitése al- 
kiiliimv.il figyelembe vették volna e mozgalom 
érdemi részel is es nem intézkedtek volim 
felsőbb helyen a mi hírünk és tudtunk nélkül.

De mind e dolgoktól eltekintve, nem érdeke 
az e barom nagy községnek.: Csömör, Czínkotu, 
JiákoskeraBzturnak sem, hogy tőlünk elvíilva, a 
ezékeséovároshos csatoltnssimak és részi vegye
nek azon rengeteg köziéi 11-Kbeii, melyek na
gyon is kellemetlen hátterei a bekövetkező magas 
rangú, fényes atynfUágnak.

Sok pildát tudnunk felhozni ezen ó'lltAsiink 
mellett. On van Kelenlöld, Zugló, Rákosiéivá, a 
Buduörs melleiti Kamaraerdő és a budai rész 
sok nyaraló Iv-lvei, melyek csak ug.v roskadoz
nak n csaknem minden haszon nélküli közter
hek súlya alatt.

Jó lenne talán fontolóra venni a dolgot, 
még nem egészen késő. Különösen Rákoskeresz
túrrá nezve, melyre még nem döntőit a minister.

Egy nagyobb sznbasu elleumozgiilotu tuluu 
még eredményre vezetne I

Kapczy Vilmos.
Gödöllő, 1H()|. Juniua 15.

Szép ünnepet üllek f. hó 15-»*n  Gödöllőn, 
Pestvurinegye, n gödöllői járás tisztikarai ws 
Kapczy Vilmos főszolgabíró barátai és tisztelői 
azon alkalomból, hogy nevezettet Ő Felsége a
III. oszt, vaskoron*  renddel tüntette ki.

Síép volt ez ünnep egyszerű fenségében, 
melylyel egy munkásságban eltöltött élet delén 
tüntettek ki hivatali főnöküi, alantasai és pol
gártársai egy embert, aki példányképe a jellem- 
izilárdsagnak, akaraterőnek, eszménye a puri
tán beesületpssegnek és mintája a szorgalmas, a 
fáradhatlan hivatalnoknak —, azon alkalomból, 
Imgy azt koronás királyunk Ó Felsége is figyel
mére méltatta, legfelsőbb kitüntetésében részesí
tette.

A közszeretetben álló főszolgabíró Budapes
ten 1842. október Ifi án született, hol tanulmá
nyait is végezte. 1867-ben lépett a közigazgatási 
pályára, ekkor lelt tiszteletbeli esküdt és szolga- 
biró. 1876 bán választotta meg a gödöllői járás 
főszolgitbirájánnk e azáta — tehat csaknem tel
jes 25 esziondeje — főszolgabírója Járásunknak.

Akik ismerik a közigazgatasi pálya rögös 
utalt, azok méltányoljak as ő tevékenységét. 
Elmondhatjuk, hogy e hosszú idő alatt minden
kivel csak jót tett. Innen van as az osztat lan 
szeretet, az a tiszta ragaszkodás, melylyel őt a l 
járás, szegény <-s gazdag, ur és paraszt népe I 
egyaránt elhalmozza, melynek folyománya hz a 
szép ünnep, a melyet ma üllek az ö tiszteletére. ’

Csalódik azonban, aki apt gondolja, hogy

mindezek n poros akták emberéről, egy hétköz
nap, szürke bürokratáról mondatlak el, mert 
Kapczy Vilmos fószolgubiró nagyszabású hivatalos 
elfoglaltságai mellett reszt veso a kösügyekbcii la ás 
központja Gödöllő társas életének. Emőke a gö
döllői fehér kereszt egyesületnek, a göuollol 
takaickpénstiirnak igazgatósági, a gödöllői koszi- 
uónak választmányi, • természettudományi társu- 
latnak rendes tagja. És ki tudná mind felsorolni 
azt a sok mindenféle tiszteletbeli hivatalt, a 
melyet betölt. , ,, ,

Ezen sokoldalú működése nem kerülte el 
a legfelsőbb körök figyelmet sem. Ismételten 
érte öl kitüntetés n legfelsőbb helyről. 1895. 
decz. 26-án kapta a közigazgatási leien szerzett 
kiváló erdemei elismeréséül a Ferencz József 
rend lovagkei őszijét; 1897. j'ulius 2-án a sziámi 
fehér elet'antreud V. osztályát. A jubileumi em
lékéremnek is tulajdonosa. .

Az ünnnepély f. hó 15-én d. e. 10 urakor 
kezdődött Gödöllő községházánál, mely u gyüle
kezés he,jéül volt meg állapítva, innen műinek 
d. e. 11 órakor a megalakult küldöttségek s 
velük számosán magánosuk is az ünnepedhez 
tisztelegni. A népszerű főszolgabíró alig győzte 
fog-nlni a sok graiulácziót. Dulutnn 2 óra volt, 
mikor a vármegye küldöttségé is megérkezett 
és pontban 2 ura 10 perczkor kezdetét vette a 
diszeb d a Karoli-fele Erzsébet királynő 
szállodában.

A szálloda nagylermében U. alakú asztal 
volt telítve a diszebedre, melyen mintegy 150 
ember vesz reszt. A vendegek még egyre ér
keznek, midőn e sorokat írjuk, az ünnepély to
vábbi lefolyása lapunk zárni illán történvén.

Megemlitiük még, hogy a figyelmes ren 
dezóség ízléses menükártyákról gondoskodott, 
melyeknek első oldalát az ünnepelt urezépe 
disziti.

Étlap
Csirke vagdalok leves. Fogás Turtér mártással. 
Marhasült körítve. Túrás es cseresnyés rétes. 
Vegye*  baromfi sült Sal.ita. Gyümölcs. Sajt. Kávé.

A. pnplf- éa t mmzei'kes'ew- 
U<*<1ÖU  •<»relme.

A következő — « nagy közönséget és a 
tanügv barátait, valamint tanitói karunkat közel
ről érdeklő ezikk közlésére kérettünk fel.

A napilapokból értesültünk a felől, hogy a 
.Magyar papirkereskedők országos egyesülete" 
nugy sérelmei lát abbnu, hogy az „Eötvös alap 
országos tanítói egyesülete" megengedte k Rig 
ler Jóssel Ede papirnemúgyár részvénytársaság
unk azt, hogy a budapesti és kolozsvári Tanítók 
háza és Al va alapja javára jövedelmező" jelzés
sel ellátóit író és rnjzszercket is hozhasson for
galomba, a mely ongcdelemért a fontnevezett ezég 
az ilyen jeliéssel ellátott író- és rajzszorek el 
árusításából befolyó összegek után a már eddigi 
áraknak fentnrtúsa mellett Is részben 2 és fél, 
részben pádig három szán dékot biztosit szerződé
sileg a Tanítok háza és ama Arvu-alapjajavára, 
a melyből az Eötvö-alap azokat a 16 éleiével 
már betöltőit tanitóárvákat segélyezni van 
hivatva, n kiket in ír "S Országos tanítói nyugdíj 
alap sem részesít segedelemben, holott a szegény 
Szerencset lenek kenyerüket megkeresni, magukat 
fentartani még nem képesek — a Magyar papir- 
ker' skedők országos egyesületének pedig ezen 
mi intézkedésünk miatt ug.v ve,jük. nem lehet 
alapos ka ez j"ga sem n feljnjdulasra, sem a 
panaszos vádaskodásra Kitűnik es a követke- 
sókból:

Nem ml. az Eötvös alap képviselői, keres
tük és kértük fel a hazai papirkereskedőket 
arra, hogy nekünk a Tanítók Háza és Árva- 
alapja jövedelmének n gyarapítását ezélzó aján
latokét tegyen-k. hímem több székesfővárosi és 
vidéki miilifibaráti nuftaes érzelemtől áthatott 
pnpirkereskedó önként maga keresett fel bemiüti- 
kot kedvezőbbnél kedvezőbb ajánlatokkal.

Mi. az Eötvös alap képviselői, mivel Orszá
gos tanitói segélyegyesületünk, a Nagy méltóságú 
Vallás- és Közoktatásügyi magy- kir. Minister 
Ur főfelügyelete alatt áll, kölelességszerüen 
megvizsgálván, hogy az ajánlatot levő papirke- 
reskedök közül, melyik muurhnt föl olyan Író- 
sz-reket, a melyek az érvényből) levő és a 
népiskolák nagy részére nézve kötelező ministerl 
rendsiet kiiv-telményeinek minden tekintetben 
megfelelnek. meggyőződtünk a felöl, hogy 
egies egyedül a ,Rigler József Kde pnpirnemü 
gyár reszt em tár asiig" ajánlott fel az egyesüle
tünk jav ra jöie leimező író és rajxszerek között 
olyan népi-kel i iió , számoló- és nyelvtani gyH- 
korlatok iák való füzeteket, n melyék a .magy. 
kir. vallás és kösoktn'aatlgyi minist-r’ által 
1894 ev márczius hó 80 án 33863|I863. szám 
almi kibocsátott rendelet követelményeinek 
minden tekintetben megfelelnek." Ez a körűi
méin- indltotlii egyesületünk bizottságait és az 
elnökségét ami. hogy b sokkul kedvezőbb aján
latokat is mellőzve, a „Rigler ccég" által tett

ajánlatot elfogadják s vele szerződést kössenuk 
egyelőre három esztendőre kiterjedő érvénynyel. 
Must mi nem is tehetünk, mert ránk nézve a 
ministeri rendeleiek az irányadók. Nem lehetet- 
len sőt valószínű, hogy ez az eljárás keserítette 
el az egyik vagy másik kedvezőbb ajánlatot 
tevő papirkereskodő ezéget annyira, hogy az 
„Eötvös-elap*  gondozói ellen harezra szólítsa a 
.Magyar papirkereskedók országos egyesületet." 

Mi uz ,Eötvös-alap" országos tanítói se- 
gélyegyesülel képviselői azonban nem hívjuk 
fel ügyfeleinket a .Magyar papirkereskedók or
szágos egyesülete" iránt való ellenségeskedésre 
izetlenkedésre.’ sőt ellenkezőleg, arra kérjük e 
haza minden egyes tanítóját, hogyha lehetséges, 
úgy ezentúl még uz eddiginél is nagyobb gonddal 
es pontossággal kövessek a fentebb említett 
miniszteri rendeletben foglalt nekik Bzóló uta
sításokat: mert ez a rendelet nemcsak a szü 
lök és nevelésügy érdekeit, hímem még a papír
kereskedők, az Irö- és rajzszerek gyártásával és 
elárusítáaával foglalkozó lóbui honpolgárok igaz 
javát is megoltalmazza minden éidekbujhászó 
túlkapással szemben.

H ’gy pedig a müveit magyar társadalom 
is teljesen megyőződhessék u felöl, hogy sem 
ml, az .Eötvös-ajiip" gondozói, sem pedig ügy
feleink nem sérthetjük meg a „Magyar papirka- 
reskedök o> szagos egyesülete*  tagjainak az érde
kelt a Rigler czéggel kötött szerződéssel, lm az 
említett rendelet utasításai ellen nem vélünk, 
közöljük e helyen annak a tanítóságot és szü
lőket egyiránt érdeklődő következő ,'pontjait:

„Tudomásra jutván, hogy a népisko
lában használatban levő irófüzetek míg)részben 
sem az egészségügyi, sem puedagógiiii követel
mény el, liek meg nem felelnek, s hogy ezen fü
zetek sokfélesége u szülőket is, m-g a tanuló
kat Is gyakran megtéveszti, nz iskohiig izgn ókat 
év tanitokat pedig arra indítja, hogy az iskolá
jukban haszna a idő irófüzetek el.-u iisitásárii égi e» 
kereskedőknek meg nem engedhető monopóliu
mot adjanak: elhatároztam, hogy ezen halok or
voslása és a miattuk ismételten felmerült pana
szok megszdntetéau vageti uz úllmiií és közsé
gi, lovubbá társulati és magánjellegű elemi né
piskolában és felső népiskolákban használandó 
irófüzetek szerkezeiét, minőségét, kialliiá-át és 
hasznaimét illetőleg szabályzatot adok ki *

.1. A népiskolában forgalomban levő iró- 
fllzetok, n meglevő készletezro való tekintetből 
uz 1894:95 ik tnnév végéig liaszniilllntók."

,2. Az 1R95|96-Ik tanévtől kezdve a vallás 
és közoktatásügy i miniszter kiuvi-t lent veaetéss- 
és rendelkező*''  nlntt álló állmai, köxségr. társit 
lati és magánjellegű elemi népi-l,eíilsim és 
felső nepiskolnkb.ui uz alább követi-ezó utasii- 
tásukimk megfelelő irófüzetek busza tIllat ók.*

,3. A liiiaznalhtitó iüzeti'tet, figyelemmel 
nz utiisitiubun foglaltukra és mr.i, ltogy hasai 
gyártmányok legyenek, na illető iskolák tanító
testületei állapítják meg. meghatározván, hogy 
■z egyes oszlálvokhmi u vásirliuidó füzetek 
mily fokozati szamunk és mily minőségűek le
gyenek, egyébként aionbnn tartózkodván a vá
sárlási hel i" néz.V' tee’ilő 'rorhitozásr'l."

A többi pontok a füzetek szét kezeiére 
és kinlntásaru nezve állapítják meg nz elveket 
s igy azok e lapok tisztelt olvasóit nmu érde
kelhetik. hanem csak n filcetek kiadóit utasít
juk a füzetek elő'llitásót illetőleg.

Végrehajtottak-e országszerte már nz alan
tas Iskolai hatóságok ezt nz üdvös őzéiből ki
bocsátott iniiiisteií rendeletet m’nden irányban? 
— nem » mi föladatunk kutatni Mindazonáltal 
bízvást állitlintjuk, hogy még pnn isz sem merült 
fel a miatt, hogy a tanítók az olyan népiskolai 
Irkákat is kiküszöbölték volna iskoláikból, a 
melyek e mitiisztori rendeletnek teljesen megfe
leltek minden tekintetben s azét t bizton remél
jük, hogy knrtársuink a jövőben sem botlnliák 
meg e tekintetben.

Mis kérdés az, hogy tart-e minden egye» 
ptipirkereskedö llzlefölieu olyan füzeteket, ame
lyek n fentebb említeti rendelet értalméhen ké
szülnek? Igennel felelhető kérdésünkre >> „Ma
gyar papirkereskedők országo-- egyesülete" ? Alig.

Ugyan zért mi, nz .Eötvös alap" gondozni 
a tanügy érdekében melegen üdvözöljük a .Ma
gyar papirkereskedők országos egyesülőiének" 
azt >n elhatni ozását, hogy nz ügyel u vallás é» 
közoktatásügyi mngy. kir. Miniszter Ó Nagyitól- 
lóságénak az itélőszéke elé állítják, mert ezzsl 
a közoktatásiig) nek bizonyára csak jó szolgála- 
lnlot tesznek es mert mi is basonlóképáli fogunk 
cselekedni.

Kérve kérvén n müveit magyar társaibilonr 
tagjait, hogy ti .Tanítók Hása*  és "Árva nlap*  
Jónak ügyét pártfogásukba venni kegyeskedő 
jenek, n .Magyar papirkereskedők országos^ 
egyesülete" PokiiHotes elnö isógétöl Is ni Itányos 
és jogos támogatást kérvén, zeniélvéii és vétvén, 
mmndunk mély tisztelettel

Budapesten, 1901. június !>én
a» „Eótrős alap" goadaaót.
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Hírek.
Pestvármogyo közgyülóso. Pest-Pilis- 

Bolt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottsá
ga f. Itó 10 én tartotta évnegyedes rsndus köz
gyűlését Beuiczky Ferencz főispán elnöklete 
níatt Budapesten, a vármegyeház nagytermében. 
A hangulatos megnyitó után n« alispán megtette 
szokásos jelentését, amely el«ő s >rbnu is a so
rozás eredményét ismerteti, 12549 hadköteles 
fiatalembert hívtak föl jelentkezésre, tehát 595- 
tel többet, mint tsvn'y ; megvizsgáltak l|,354-et 
s bevált 4935 fiatalember. Az nllspáni jelentés 
szerint is ez az eredmény nem mondható ked
vesőnek. Szól a jelentés a tervbe vett munkála
tokról, hogy legközelebb megkezdik a Rákospa
tak rendezését, ami 64.000 'korona költséget 
igényel. Az elmúlt évnegyedben u közegészég- 
tlgyi állapot általában kedvező volt s az állat 
egészségügyi téren sem fordult elő nagyobb baj. 
A mezőgazdasági termények, az utóbbi időben 
beállott kedvező időjárás folytán, némileg javul
tak,noha a május hónap második felében beal 
lőtt nagy hőség sok helyütt okozott károkat. 
A gyümölcs, as szőlőültetvények igen szépe 
állanak s nagy termést Ígérnek. A vármegye 
gaeiaiági egyesülete igen szép tevékenységet 
fejteti ki; munkásmozgalom az elmúlt utóbbi 
hónapok alatt nem fordult elő ti megye terüle
tén. Az armiisre. cséplesre vonatkozó szerződé
seket a munkaadók és munkások között meg
kötötték. A munkások hangulata békés es csen
des b igy Joggal remélhető, hogy az aretó-mun- 
kálatok i'eiidzuvatás nélkül mennek véglm. A 
közgyűlés napirendjére tűzött tárgyak migyobbá- 
ra helyíérdeküek. a mennyiben főleg csak az 
egyes községek költségvetését és számadásait 
foglalják magukban. Ezeket gyorsan letárgyalta 
u közgyűlés. Nagyobb pori csak a boldog! 
községit iza epiióse vert fel, melyet Kársát Sán
dor erősen támadott. A közgyűlés nzonhnu n 
bemutatott költségvetést ennek daczára jóváhagy
ta óriási szőtöbséggel. Nagy érdeklődést keltett 
•z alispánnak a tisztviselők egv része fizetésé
nek «s emeléséről szóló jelentés. A vármegye 
ugyanis fölirati ag kérte a belügyminisztert, 
hogy főleg a legkisebb javadalmazásu alkalma
zottak fizetősének javítására engedélyezzen na
gyobb állami lavadalmazast. A itelUgyminiszter 
teljesíteti. a kiváltságot s most értesíti a vár
megye közönségéi, hogy a tiszti, n segéd-, ke
leté él HzolgnBzeinélyzet törzsfízetésének az 
emelését inár az idén 28 918 korona állami pótló
lagos javadalmazásban részesíti. A közgyűlés a 
miniszter felhívásira megha'ározta ez összeg 
fölhaszmilésának módját és az alispán indítvá
nyára felkéri n belügyminisztert, hogy lakásbé- 
rek emelésére is adja meg u kért összeget.

A gödöllői nők Róna Jóisefuek. A 
gödöllői nők, a kik oly lelkesen fáradoztak n 
gödöllői Erzsébet szobor létesítése körűi, hálás 
szeretettel emlékeztek meg a zseniális szobrász
ról, aki genij-vel visszaadta nekik a magyarok 
védőasszonyát. A gödöllői nők Róna József szá
mára művészi kivitelű ezllstkoszoriit készítettek 
a következő felirattal: — Rótta Józsefnek, ti
gödöllői Erzsébet szobor megalkotójának. — El
ismerésük Jeléül, a gödöllői ttok. 1901. június 10. 
— Kapczy Vilmosné és liipku Ferenczná urhöl- 
gyek f. hó 10 én adták át a mesternek a remek 
koszorút és a nők küldöttségéhez csatlakozott 
Kapczy Vilmos szoborbizottság! es Ripktt Ferencz 
végrehajtó bizottsági elnök is, hogy a művész
nek az ő nemes alkotásáért a szoborbizottság 
hálás köszönetéi tolmácsolja.

A királyné gödöllői szobránál. A Bu
dapesti Nőképzö-Egylet növendékei l’tilyi igaz
gató és Krttg Teréz igazgatónő vezetésével jun. 
8-án kirándultak Gödöllőre és miután megkoszo
rúzták ez Erzsebet-szobrot. majálist tártottak az 
erdőben. F hó 9 en voltak Gödöllőn a kassai 
gazdasági tanintézet növendékei is. Az ifink, kik 
a korona-uradalom vendégei voltuk, szintén ko
szorút helyeztek az Krzsébet-szoborra. Délubán 
pedig kirándultuk n borászati egyesület pincsi
jébe. F hó 7 en a 4. hadtest vezérkari lisztjei 
lóháton Jöttek Gödöllőre csuk azért, hogy meg 
tekintsék Róna József nemes alkotását.

Tanitógyűlés. A váczi egyházmegyei 
róm. kuth. tanítóegyesület foih gödöllői esperest 
kerület néptanító körének közgyűlése f. hó 18-án 
Gödöllőit a róm. kiüli, népi-kóla tantér lilében 
délelőtt 10 órakor fog megtartatni, melyen min
den érdeklődő résztvehet, miért is arra a tan
ügy bitrátái tisztelettel meghivatnak. A gyűlést 
kis szentmise előzi meg. A gyűlés paedagogini 
főtárgya: „Bzámtanitás 1 - 10-ig terjedő számlák- 
ben" beérkezett milltiitnnitások birahita A köz
gyűlés után társas ebed lesz Karolj Nándor 
Erzsébet vendéglőjében.

Erzsébet királynő emléko. Erzsébet 
királyné emléke iránt megható módon nyilvánul 
meg zserta az országban a kegyelet. Alig zaj
lott Is a gödöllői szobotlcleplező ünnepség,' már 

követi is ti kolozsvári szobor leleplezési Ünnepe, I 
mely e hónap 16-án lóg lefolyni a Folleg-varba 
vezető Erzsébet-sétuuton. A kolozsvári Ünnep 
sorrendje a következő: Szózat; énekli s kolozs
vári polgári dalogylst Dr. Haller Károly min. 
tanácsos, szépítő egyleti elnök beszéde, mely 
után az emlékről a lepel lehull. Hvmnusz. Al
kalmi vers, irta Felszegi Dezső. Szavalja Ditról 
Nándor. Elnök a szobrot Kolozsvár városi pol
gármesterének védelmébe ajánlja Szvaesina Gé
za, kir. tanácsos, polgármester beszedő, melvlyel 
a szobrot Kolozsvár város hntóságimak gondja
iba veszi, '/áró dal, előadja u Polgári Daíegylet. 
— Salzburgban is le fogjak leplezni Erzsébet 
királyné szobrát a király és ar. uralkodóház több 
tagjának jelenlétében. A szobor magassága 1 
méter 90 cm. és hófehér márványból készült. A 
királyné ugy van ábrázolva, a mint kissé félre
hajtott fővel csöndes merengésbe melül. Hosszú 
ruhát visel, amely alól a hal lábfej kissé kilát
szik. Karját egybefonva tartja és fejen lmjának 
dús tekercsel láthatók. A talapzat vöröses már
ványköböl készült, a. melynek egyik oldalán Eb- 
ner-Escbenbach bárónő néhány soros emlékverse 
van bevésve. A felírás babér és vadrózsáiig futja 
körül. A szobor leleplezési ünnepélyre varosunk, 
bál is többen el fognak menni Kolozsvárra.

Cr yiTinolt-lUHjlílla A hbó- 
<lon. Az aszódi izr. uletni népiskola ta.iitói 
kara kedves örömet, soká megmaradó em
léket szerzett növendékeinek f. hó 11 én. 
A mindennapi foglalkozás megszokott tár
gyait: könyvet, irótúblát, számológépet 
félretéve, a szabad természet ölén, lom
bos fák Árnyékéban gyönyörködlek nem 
ia mesteri, hanem inkább szülői szeretettel 
növendékeik boldogságában. Már kora reg
gel útnak indult a osakiiem százat meg
haladó boldog ifjú csapalj a nemzet jöven
dőbeli reménye s a vasút melletti „Zöldfa- 
vendi'glö" elkerített s tágas kertjében 
letelepedve, a késő esti órákig vidáman 
énekeltek, versenyeztek és tánczoltak . . . 
czigány zene mellett. Spontán elhatározói 
volt e gyermek-majális megtartása e oly 
nagy sikerre, oly kedves ünnepre maguk 
a rendezők sem számíthattak. Nem zör
gettek sehol a derék rendezők, s mégis 
kéréi nélkül, ösztönszeriileg nyitotta meg 
erszényét az egyik, nemes lelkétöl indít
tatva ajánlotta fel a telt kosár tartalmát a 
másik, hozzájárulva a költséghez, avagy 
kalácsot, Adességet'juttatva a kicsinyeknek. 
Nemes tettük nem kér dicséretet, jutal
mukat önmagukban, saját cselekedetük 
felelt érzett megelégedésben találják. Ne
héz feladat volna kiderítenem, hogy kit 
illet meg első sorban a dicséret e mulat
ságos kirándulás tervoz-éseért, de lietn 
csalódom, ha a sikert első sorban is a 
kedves „Riza“ néninek tulajdonítom, ki
nek lelkes buzgósága tette e napol az 
aszódi gyermekseregre nézve felejlhetet 
lenné. Nem szabad megfeledkeznem a jó 
öreg tanító úrról: Schlesinger 
Mórról sem, ki az ő kedves kartársával: 
Déri Riza kisasszonyiiyal a gyermekek 
ezer apró-cseprő baját igazították el szí
vesen nem várva kérést, felhívást . . . . 
Teljes elismerés illeti e lelkes tanítói kart 
hazafias munkájáért! A kis gyermekek 
örömével együtt örvendeseti az arany ifjú 
sAg"vis, mely szintén részt vett azok mu 
lataágában s csak a késé éjféli órákban 
tudott nagy nehezen véget vetni a kelle
mes inuhitaágnak.

Nyilvános számadás. A gödóliói nők 
adományára nézve Kapczy Vilmosné úrnő a 
fárudhatbm gyűjtő a gyűjtést 419 korona ered; 
ményi.yel zárta le. Ezen összegből a gödöllői 
nők koszorújára, melyet a leleplezési ünnepen a 
szoborra helyeztek és Róna József szobrász mű
vész részére vett ezüst koszomra kiadlak össze 
sen 355 kor 46 fillért. A fenn maradó 68 kor. 
54 miért oly kikötéssel adta ut Kapczy Vámos 
né úrnő a gödöllői nők nevében n szoborbizott
ságnak megőrzés végett, hogy' az, sem sulink 
esetleges kamatai semmi más czélra, mint ki
zárólag s létesítendő állandó Erzsébet szobor 
alapra nem fordítható.

Járásunk kikerekltóse. Régi óhaja az 
Tótgyörk. Mácsa ia Aeza községeknek, hogy 
arra' való tekintetlel, hogy hozzánk területileg 
küzdőbb fekszenek, mint a váczi járási szolga- 
birói zzék boly Iwz, ahová mostan tartoznak, csn- 

toltsssanak át a gödöllői járáshoz és soroztai- 
smink a gödöllői szolgabiróság illetékessége álé. 
E községekhez most Veresegyháza is csatlako
zott és kimondtuk legutóbbi közgyűlésükön, 
hogy e végből mozgalmat fogunk megínditaiii.

Színészet Aszódon A jelenleg Hatvan
ban nagy sikerrel és osstat lan e ismeréssel mű
ködő H á r ó d y Károly színtársulata — érte
sülésünk szerint — városunkba ia ellátogat és 
két napon át tartó színi szereplésével fog bemu
tatkozni Aszód és viliéke műkedvelő publikuma 
•lőtt. Az első dar.ib a Rákosi Viktor és Gulhy 
Soma szerzésében megjelent ,T a r t a I é k o a 
férj*  3 felvonáson eredeti bohózata • bó 16 én 
(vasárnap) este színre kerül. Hétfőn, e hó 17-én 
Gárdonyi Géza .A bor*  3 felvonásos falusi 
történetében tog föllepni a kivállo erőkkel ren
delkező esintáreulat. Ajánljuk a társulatot a nagy 
érdemű közönség szives pnrttogásaba.

Paszusbamisltó Jegyző. Bimbó István
ról, a volt pénzeli segédjegyzöröl van bzö, aki 
— mint azt róla Katona Julianna é< Mária pé- 
czeli lakosok állítják, — hamis p sszussal ve
zette őket félre. A dolog ugv történt, hogy ne
vezettek ^készfizető kezességet vállaltak Szabó 
Istvánért egy 420 koronát kitevő adósság tekin
tetében oly kikötéssel, hogy az két tehenéről 
nekik a p utszust biztasitékk tpen átadta, kötelez
vén magát arra, hogy addig, inig a 420 koronát 
vissza nem fizeti, t> teheneket el nem adja, ha
nem azok a két jótállót bizto-iijak. Szabó a 
a kölcsönből apródonként törlesztett is 100 ko
ronát, időközben azonban a teheneket eladta s 
igy a Jótállók raitseni értek a kezükben volt 
passzussal. A nyomozás során megállnpittatoit, 
hogy u zálogul tnriott. marhalevelek hamisak, 
s a községi könyvekbe bevezetve sincsenek. Az 
esel kínos feltűnést keltett I'éczelen, hol Szabót 
még azon időből, mikor ott segédjegyző volt, 
mindenki ismeri a hol tagja volt a jobb társa
ságoknak ; Szabó azonban — bár beismori, hogy 
a passzusokul ó állította ki — tagadja, hogy 
csak tévedés van a dologban. A kir: ügyészség 
vizsgálata fog majd ez ügyben teljes világot 
adni.

Betörés Versesen. Balogh János vér
ségi vendéglős korcsmaüzletének külső fáját 
f. hó 8-án éjjel ismeratlen tettesek kiásták s 
azon ál a vendég szobába hatolva, onnan külön
féle ingóságokat. italokat, szivart, czigarettát 
stb. mintegy 800 korona értékben elloptak, A 
betörés a legnagyobb csendben történt, ugy hogy 
arról a szomszéd szobában sem tudtak. — Az. 
ügyes tolvajok nyomára még nem jutott a esen- 
dörség.

Szökött katona. Takács József, wreRegy- 
hár.l mezőőr nem a legvendégszeretóbb hasi 
gazda lehet. Azt mutatja legalább az az eset, 
hogy vendégé'. Molnár Imre es. és kir. huszár
ezredben közbuszárt, ki ót f. hó 8-án est*  meg
látogatta, saját házánál elfogta s f hó 9 én be
kísérte • gödöllői csendőrörsre. A szökött ka
tona átadatott ezredének.

Nagy idők tanúja. Kisbudaki rettegi Ret
tegi Igrntcz földbirtokot volt 48-as honvéd 80 
éves korában meghalt Kezdi Pólyán községben. 
Az elhunytban Rettegi Ferencz gödöllői kir. adó
tárnok édes atyját gyászolja.

öngyilkossági kísérlet. F hó 12 délu
tán 8 órukor a Bomba-tér környékén Bsorobiisa 
Margit, gödöllői születésű, hajadon, cseléd, öu- 
gyilkossági szándékból a dúcába ugrott, azonban 
kimentették és még élvs szólították a Rókus 
kórházba.

Könyv a reformátióról A reformátió 
nagyszabású mozgalmának soká nem találkozott 
magyar történetíróin. Pedig e szellemi nagy moz
galom nálunk Igen jelentékeny szerepet vitt s 
Magyarországiam mindjárt terjesztése első idején 
otthont ée hazát talált. Józan tételei találtak a 
magyar faj józan felfogásához, a nemzeti nyelv 
használata az elnyomatással terhes nehéz idők
ben nemzetiségünk egyik védbástynjává let e, 
annyira, hogy magyar vallás lett a ueve. A kül
földi és magyar reformátió keletkezéséről es 
terjedéséről szól a Nagy Képes Világtörténet 
legújabb kötete. E négy munka szerkesztője 
dr. MarczaU Henrik egyetemi tanár, ki a VII. 
kötetnek egyszersmind szerzője is. Kgy-egy kö
tet ára disr.es félbórkötéshea 16 korona ; füze- 
tenkint i« kapható 60 fillérjével a kiadónál (Ré
vai Testvérek írod. Int. Rt. Budapest) s minden 
hazai könyvkereskedés utján.

Szerkesztői üzenetek
—bj— Kartat. ás Isórst ..4p sió. itsméljük 

mielőbbi niagráltálát. Kaives üdv '
X. Aiiód Terjedelmes ősikké technikai nehézsé

gűk miatt maradt ki jelen aiámunkból.
Poéta. Mladvnt köilíluk, ami érdeke*  é*  jó, még 

voreet la.
„Megfagyott a aaivem miattad” l’aak nem 

akarja olvasóinkkal elhitetni, bogy ebben a nagy hőség
ben megfagyott a síire. Januárban küldje be vor* 51, ak
kor fel hasinál |uk — a kályhában! f

Olgioaa. Legyen nyugodt. Thalta temploméban ja*  
len less „0" U Moiolygó üdv!

disr.es


ISZOD ÉS VIDÉKE 1901. Június Ifi.
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Bővebbet. Korsós Andrásnál, Túra.
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Epitö anyagok:

építkezési vállalkozó

ementAi'U cryArw GÖDÖI.1 .OÁ,

Raktáromon vaunak nagy választékban 4-6-8 szögű, természetes és színes 
ezenisinlapok, yset'eg díszített keretekben; továbbá tereit lapok csiszolva, színezve 
szinten kivonatra kerettel, 25—30 cm. nagyságú méretekben, a szegély-lapok is több 

rendbeli választékban s valamennyi hallatlan olcsó áron kaphatók.
Raktáromon kaphatók továbbá szintén rendkívül olcsón kis és nagyobb hidaknnk 

alkalmas beton csövek 1 méteres darabokban 20 cintől 100 cm. bőségben. Szállít- 

tok miikő lépcsőket tetszés szerinti hosszúságokban vörösmárvány utánzással; ugyan, 
ilyen kivitelben talapzat köveket megrendelés U'áni méretekben. Oszlop talapzat kövek 

és kémény feltételek. Tűzfal és keritésfal fedlapok. Mindezt megrendelés szerint 

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

kövek. tojás- és fogsorok, tarlányok és más egyéb betétek, sat.
Elárusili.k azonkívül 1 só rendű beoesini poriland czementet is a ’egolesóbb

Hetonirozásokat gránit terazzó munkákat és lépcsőkét az építési helyszínen 

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

is elvállalok és mindennemű felvilágo-itiissnl, esetleg költségvetéssel is szolgálok.

Hazafiul tisztelettel

Persler Kálmán,

&
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mé«», gipsz, porthimli es román ee- 
mvnt. fali tégla, tető fedlemoz; kát
rány, sodrony szövetek és keriiések, 
szülés sö\tiiy sodronyok,

kehlheimi- 
keramit- 

metahit és 
cement lapok

Tűzálló cluimotte téglák, elm 
motte agyag és elinmolle liszt.

Mint különlegességek:
•ppelni portiund cement agyiig és ce
ment c.-övek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban es legjobb 
minőségben kaphatók.

Beloiiirozásokat. kövezéseket, va 
lumllit gruilit-leruzzó munkákat juta 
uyos ár mellett elvállalok. Költségvetés

<a-m ingyen.

Qi-s;s.*í ia.rf*
Budapesten, V, ipót körút 8.

Megrendeléseket a gödöllői nyaralóm*  
bán (Gniella uteza fjj.i is szívesen aiveszek, 
bel a aaukmáha vago le; világosit sokkal is 
béaieéggel szolgálok.
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KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASíÓl >< ».•>,

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivileiben. A landö raktárt l.n-t mindeu<<>!<■ k<»;>oi*MÓI<ból.  Érez, 
keményfa-, fényezett fenyőit-koporsók minden nagyságban.

Szoba behozatok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával c«r .lÍMX.O— gy’ílszko<*>l

Temetések I oo koronától I ooo koronáig. - Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

iiyn-zje'ent.‘sek egy óra alatt szállíttatnak.
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Sápit készilésü <IIi-z<‘h ó.n < yr*  z oríi polgári Bútorok 

kapliiJók a legolcsóbb szabolt árakon Aszódon, Kurás l'ál épiiht- és jníibutor-asz- 
, ' . talonnál.

tt*IkAXX?  X?, te te.avjtíM&a
>1 X „A I< A NY IS A W H O. Z?‘
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a F e r e n c z J ó z s e f t é r e n.GÖD Ö L L Ö N,
Értesítem n t. közönséget, hogy Gödöllőn n Eerencz József téren levő „Arany Sashoz.’1 cziinzett 

vendéglő és káveház helyiséget 1901. május 1 -én átvettem s nzl a kor követelményeinek megf.-lelöleg újonnan berendeztem
Kilüitö iniigynr hon) lin. Itiil.-iton vidéki oax.tnli piiliK-x.k Borok.

Magyar pezsgők. KÓHzvAny »<»!•.

Minden vasárnap nagy zene hangverseny.
r .A VAUI til t; 1.1ZO

Szobák beszállásra kaphatók. Olcsó árak TWS
vendéglős és krtvéH

rJó kiszolgálás.
Számos látogatást lér

2 i;

Nyomatéit uz aszódi wugy kir. javitó-iutéxet könyvnyomdájába i


