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ASZODÉsVIDEKE
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési árak:
Egésa évrw . 12 kur. Negyeit évre . 3 kor. I
Fél évre . . . ö , Egyes szá n ára 80 fii.

Bérineiitetlen leveleket nem fogadunk el.
Kéziratok nem mlnttmk vissza.

Főszerkesztő ; Nyiry Lajos.
■ Felelős szerkesztő : Fekete Győző.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Ászodon

Hirdetések 
egyessóg szerint jutányos áron közélteinek Nytlttér sora 

5ü 'illór lílöfiz.etőinknok anjty eionse.liiiHny

Tanácsok a szünidőre.
Megváltó Istenünk magéhoz szólította 

a kisdedeket, hogy gyönyörűsége teljék a 
rondáikul lelkű ártatlanokban. Magához 
szólította, felemelte karjára és megmutatta 
a népnek: „íme ez az ártullaiwág, ezé a 
mennyek O'szágau.

Valószínű, hogy ama klasszikus kor 
emberei sem igen szívlelték meg ezt a 
mondását Jézusnak (a minthogy a többit, 
sem). Ezt bizonyítják legalább az egymás
után kővetkező nemzedékek egészen máig. 
Mindezen generáczió a kapzsi irigység, a 
feleli iráti gylllölség, az ö löklö piisztitás 
.és a hitvány materializmusnak posványában 
fejlődtek, éltek és haltak meg.

Már pedig, hu ezen nemzedékek elő
dei nagyobb gondot fordítottak volna utó
daik nevelésére, úgy ezek későbbi éleiét 
is más szellem és erkölcsök Jellemezték 
volna.

A mit azonban, ha megbocsátani nem 
is, de legalább megérteni és enyhébben 
megbírálni képesek vagyunk uz ó- és 
középkor népeinél, ugyanezt nem lehet 
szó nélkül hagyni korlársninknál.

A villamosság, a dum-dum lövegek, 
a torpedó és az uj hadiagyuk mind-mind 
fejlődtek, csak a gyermeknevelés ügyével 
nem törö lik senki sem. Sem a nagy kö
zönség, sem ti nagyságos képviselők, sem 
a méllóságos főrendek.

Képviselőjelöltjeinket áhítattal hall- 
galja a p.t thkum, ha u pálinka olcsóbbitá- 
•aért, a hindosztáni keleti politikáért, a

Nyári emlők.
Irta; Dr. Csák Károly.

Nyárimként, mikor buaujiesednuk a b.ilacon- 
parti falvak úri vendegekkel, minden apró falu 
kel hónapra egy-egy köztársasággá lilákul, a 
melyben minden ember egyenlő jogokat élvez, 
csak n tekintély merve klllőniböiik.

A tekintély al ipjn természetesen az élet 
módtól, illetve az elkói ötl p■•nz összegétől függ. 
Egyikei míg) ón inegsüvegelik, a másikkal csak
úgy félválról beszélgetnek, <Ij üzért együtt él 
az egész publikum.

Hál meg abban az időben, a mikor egyet
len hajó, uz öreg Kisfaludy turkálta a Balaton 
habját, s uem lehetett minden szire-szöra kirán
dulni, nem lehetett a társaságtól külön szórako
zást találni.

Kay kis falunak minden kipadlózott el«o 
t’.obrtj i|,mii úri vendégek laktak. Vdiának, szél 
lód.inak hire-hiiniva sem volt; étterem is csak 
egy vn|t, B nkö ur viuhzólüvel bsfut’atott sza
letli je.

Minden szobábm <»gy cuilád helyezkedett 
•I. csuk u Fellőnie méliÖH*»gui  asszony foglalt 

két Innyaval illeg egy fi ív d egy egész házat.
Már nz is nagy uraságr.i vallott, hogy Fehé 

rék ebedet sr:n l'nztok oi’h >:i, h.i.ie.a cselódvS 
töl Bankó uramnál kosztiroztak.

A sxaleili Ipgs'.ebh helyen Ültek, n honnan 
leimiult Iáim -i Babilonra.

A vndszőlö árnyékában egv kis úsztál mel
let szeműi eges, komoly arczu fiatal emb-r hú
zódott meg minden istenáldotta nap. s néma 
áhítattal pislogott at Fehérók asztalához

Fehér Lizinkn. a nagyobbik leány, a kinek 
olyan szép kék szemei voltak, mint n májusi 
búzavirág, ébzrevetie a néma hódol ltot s ku- 
czéekodoti a különös ifjúval, a ki a kis fürdők 
szokását megvetve, uem csatlakozott u társaság- 
hoz. 

viczinális vasutakért ágá', de merné csak 
az iskolák, ti iió;rt""o|é.: i'igyét szóvá tenni, 
úgy elfutni a becses auditórium, hogy 
bottal (IthjtnC’k a nyomát.

És ez a baj minálaa'.;. IvizMÖ'.il l': 
nem más, csak politizálás, politizálás és 
ujri politir: ilás. Komoly társadalmi kérdé
sekről, a mik pedig .-z frosa i ö.-a/.-'függ t'k 
a nemzet jövőjével, kin>k jutna e-zébe az. 
eszmecsere. Mert senki sem tagadhatja, 
hogy csak fontosabb a népiskolák ügye a 
a viczin.ilisokn.il és csak nagyobb fontos
sággal bir, hogy milyen nevelésben és 
t initásbni részesül Magyarország ilju nem
zedéke, mint hogy a valaki micsoda 
házban (uj ikban vagy régiekben) költi el 
a fizetésöt.

Egyáltalán nálunk alig törődnek valamit 
azzal, hogy a gyermek megk ipja-e otthon és 
az iskolában a szükséges szellemi lápiá 
lékot. Még nem jutottunk el arra a foltra, 
hogy az iskola és a szülők úgyszólván 
vállvetve dolgozzanak, egyik a másik mun
káját figyelemmel kísérje, pótolja, ha szük
séges : ellenőrizze és kiegészítse.

A csalod rum eléggé iskola és uz is
kola nem eléggé csillád.

Az előbbi bolyén milsem törődnek 
a gyermek lelki igényeivel, nz Utóbbin 
pedig nyo na sincs az otthonos családi ér
zésnek, u me|y a tanítót növendékeihez 
közelébb hozván, egyszersmi it annak fá
radságos munkáját is megkönnyítené.

A szülök nem is érdeklődnek az is
kola iránt. Minden hónap utolsó napján 
aláírják gyermekeik „kis könyvét11, a töb

De nem tellet bek*  tiz nap, Hanta János 
Fehérék asztalának rendes tagja lett.

Sánta János pedig igen okos ember volt, 
mindemül tudott beszelni, csak kérdezni kellett. 
Mindent olvasott, csak úgy hiszik. hogy a le
ányok szemében még nem próbált olvasgatni. 
Hol is tanulta volna mej az udvarlás mestersé
gét jó Sánta János?

Akkor, a mikor még nagy urak vágott 
kölykeinek u luiiitnséval kereste keservei*  kenye
rét, vajy azokon a hosszú éjszak.ikon, a mikor 
tudumanyszomj.iniik ald<ii;<»tl ’?

De most már aagml t m ír v d i*n  .ly(k pesti 
Intézetben, a vakáuzió alatt ezt a tulo.nányt is 
megpróbálhatja.

Fehér Liainka olyan szívesen elh Ugatta 
Sánta János okos beszédjét. A '.már ur pedig 
olyankor, a mikor keltecskén maradlak, sokat ■ 
tudott beszélni, poétáin le t. Dmüli vs.ekm a j 
csillagokról beszelt a leányoknak sétáik alatt i 
pedig leszakított egy igényeién Itt zulut, vagy 
megfogott egv apró ro\ ni. s mindenről tudott 
valami Bzépm, érdekesed mondani.

Sánta Jánost es Lizánkat mindig együtt 
lehetett liitii'. A fürdőirnd’gok mar nem is hiv 
tűk máskép Sántát, mini a Fehérek limaija.

A inéltósáiros assza.<y.ihk nem tetszett a 
dolog. Soksz»r szemére h i-ívta a ternyink almit 
jaró hajiamat, de a szép Liuiki es k mosoly
gott és találtakat adott Hanta Jánosnak.

Kirándulás!
Nagj n ipok jelen'ett ám a kirándulás e*e-  

lőtt két e\ tizeddel Fonyódon vagy Falu-Szeme
sen a egy saizon alatt nem sokszor ismétlődött 
a nagy n.»p

Sima J mos rendezőnek is fölesnpott Li
zinkn befolyású alnl'.

És jöttek a luilasibárkák, a melyekbe már 
a beszad is is mulatságos volt, az ormótlan jármü
vet a fúrdoházak oldalához nyomták és onnét 
kellett az ingó-bingo ulkutmanyia lépni. 

bi aztán a „tanító ur4 dóig i. Majd elvégzi 
ö azt eyyin.igában.

Pedig, h i a szülők tudnák, hogy ez a 
lanitó lilén ivire varja, óhajtja, hogy az 
apák és illiyak néha neki is szenteljenek 
egy kis időt, a hol őket felvilágosítaná 
élőszóval (ami száz „kis könyvnél'4 többet 
ér) gyermekeik előmeneteléről tanácsol kér
ve a tanuló jellemeire, szoká<ni"n nézve és 
tanácsokat adna a gyermekek iskolai kép
zésének otthoni folytatásáról, kiegészítésé
ről, ha tudnák a szülök, hogy szeretne a 
tanító velők néha néha egy-egy bizalmas szót 
váltani, bizonyára felkeresnék öt, hogy se
gítségére legyenek iraki nehéz munkájában. 
Hisz gaerinekeik érdekében tennék. A 
nevelés ideálja tehát az, hogy család és 
iskola kezet fogva, vállvetve működjék 
együtt.

Ha kívánatos, hogy uz iskolai év alatt 
együtt működjék a szülői kéz u tanítóval, 
kétszeresen az uz a szünidők alatt. A ne
buló, lerázva magáról nz iskola porát, két 
hónapra, sőt unnál hosszabb időre elteszi 
a könyveket és tisztán csak n szórakozás 
nak él.

Ez pedig nem helyes dolog I
Nem helyes először üzért, mert n tanu

ló ez idő alatt elfelejti azt, amit az egész tanév
ben tanult, másodszor azért nem helyes, mert 
levetkőzi il szünidők alatt mindazt, amibe az 
iskola szigorú fegyelme bele szoktatta. Ku
lin gondolkozásmód, iskolai rendszer, fegye
lem, rendszeretet, magatartás, — szóval 
nagy része nz év eredményének kárbuvesz 
a szünidő túlságos kiélvezése folytán.

Meg!ellettek a csónakok, a melyeknek az 
alja tele volt efaumzsiás batyukkal, meg pinczeto- 
kokkal ; egyik bárkában meg hat .-zeni falusi cxi- 
gány igiekezett elnémítani a hullám csobogását.

Kikötött a flotta zalai parton, s a karaván 
vonult fel a Badacsony tetejére.

Isteni vidék, a mely költővé te««l a legri- 
degobb lelket is, a mely szerelmet lop a szívbe, 
feltámasztja a meghűlt emléket, felemeli a lel
keket.

A na \y tó vize nyugodt, es «k n hnlászbárka 
mögött laiszik egy izélesedö ozilst sáv. A p.ir'on 
és messze vidéken falvak tornya, erdők zöldje 
látszik, s a szeles somogyi mezőkre a h •málywg 
messzeségben ereszkedik le a láthatár pvreuie.

Sánta János, szegény p>étu-lék*k,  szótlanul 
havert egy árnyai fa alatt : nézte a messzeséget.. 
Távolabb a tarsas.ag zajmigoU, .111 C/.igánj nyusz
in a Dunári \nlcxert.

Lizinkn egy széles piáidét meg egy kosnr.it 
hozott s leült Sánta János mellé.

— Hová mereng proles-or ur? Ho/fam*  
magán.ik egy kis inni, enni valót, műit mindjeit 
nem marad semmi

Jó Sánta .János olyanformán nézett, mintliiv 
nem tetszenék neki a prózai foglalkozás, de 
mikor Lizinkn saját. kezev< l adogat in neki a 
falutokat, poétikiBsá v dt még az evés is.

A messze som *gyi  síkon hulhímz'ili ar. át- 
hevlllt levegő, mintha tenger vize volna

És Hanta visszaesett megrögzött, bűnébe*  
értekezésbe kezdett. De Lizinkn most az egyszer 
nem hallgatta szívesen.

— Maga azt hiszi, hogy én egyetemi ta
nár akarok lenni? Misről nem túl be-zélnl ?

A leány- oly biztatóan nézett, oly piros 
volt nz meza, hogy Sánta János ámbár ez 
volt n l»‘gohő leczkáje — egysZ'-rre megtanul! 
az asszonyi szemben olvasni.

Az ősfa lombja .’etiaj’d; lo’éjük s eltit
kolta a csókokat, u szerelmes, suttogó szavnkal.

viczin.ilisokn.il
kosnr.it
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Mennyivel más volna az eredmény, ha 
n szünidő alatt a szülök vennék át az isko
la, A tanító szerepét és lm 0»ak egy-egy 
órácskát is foglalkoznának csemetéikkel. 
Mennyire niegkönnyitenék annak a jövő 
év munkáját.

Ne engedjük tehát, hogy gyermekeink 
n nngy szünidő alatt minden testi és szel
lemi munkától teljesen elszokjanak, hogy 
megkedveljék a dologtalanságol, hogy azu
tán — ai uj iskolai év beálltával — két
szeresen terhűkre essen majd a munka.

Vidékünk termésállapota.
Akinn'is kérdést képez a gazda kösönség köré

ben nz, hegy mely okok szülik azt a« elkesere
dett állapotot, melyet az idei aratna elöld azé- 
indulás kitolások okosnak.

Aszód hiitiiriibiin es vidékén különösen a 
kisgazdák Verései é-zrevehetellenül s mondhatni: 
egyszerre oly nagy mértékben indultuk Biitnyu- 
lásn.-ik. hogy vannak gazdák, akik még abbeli re- 
niónvilkut s,-m helyezhetik kilátásba, hogy a Jö- 
vó síre szükséges velóniagjukat megtermelhetik. 
A búza eszi <*v  ellenül siilnyul, n Czukorrepa pe
dig n legszebb fejlődésben pusztul. Keresve az 
indító okokat, első sorban Is az nbnormális időjárás
ra v űzethetek azok vissza. A tavaszi szárazságok 
nak tulajdonilhHlJuk és tulajdonitják n gazdák 
mind un i lmjukat, melyek a termények fejlő
dését meggátolják.

A liir/nk löbbé kevésbé fejlettek ugyan, 
száraik t« szopok es erősek ; iiiindaxouáltál azt 
Intjük. Iiogv az nlsó levelek szár dllak. n felső 
levelek pedig több-kevéshbé imiyadnak. Némely 
helyű u rozsda, miHiitt pedig u hesseui légy 
okozta bajokra akndutik.

I'.lso tekintetre n .foltos gnbonnrozsda, 
nyomán tataijuk busáinkon, é> Lalán mugiiyug- 
falusunkra elmondhatjuk, hogy még nem n leg- 
vnizély eselib alakban. Sokkal nagy obb iiggodn- 
lomra szolgáltát okot n buzaszár tövén talalhaló 
bab. mely kétségtelenül a liesseni légy jelenlétét 
árulja el.

Vannak azonban helyek, hol sem a szá
ron, aem pedig a kalászon a pusztító elem leg
kisebb nyomni 'sem mutatkoznak, e mégis fo- 
nyiidás tapasztalható a gabonaféléken. Ennek 
foltétien oka a hoBSzuiitnrtó tavasai szárnzség, 
mely a gazdák termései <dy sok helyen tönkre 
telte. Megklsérlutték a kis-gaidák * csukorrépa 
termelést is.de — sajnos — minden eredmény 
nélkül ; vetési költségeik, megmunkálás, mind 
kárhavesztek, részint ai ormányos hogár pusztí
tásai. n szilit pedig az esőhlány következtében,

Mikor holdvilágos éjszakán a csolnnkban 
egymás mellett ültek, a leány beszélt esek n 
szerelemről; Sánta Jatior pedig olvnn aggodal
mas volt, mintha meglopott volna valakit.

A saison nem sokáig tartott már, -válni 
kellett. A szürke tanai- magával vitte a szép 
leány szivét.

Egy év mnlvn találkozunk, addig meg 
lesz a kinevezés is; addig Lizinka is előkészíti u 
papot, mamiit

Es esek elfutott az esztendő is. Sánta Já
nosnak bizony hosszú volt, nehéz volt, Péter- 
Pál nnp|án már utazott a Balaton felé.

Bunkó ur szállodát épített azóta, s a sin- 
lelliból verendő lett. As erkelyes szobában 
Felierek laktak.

Sántít Jánosnak dobogott a szive, mikor 
ebédre indult.

Mit szól majd Idzike, örülni fog-e? Várja-e 
már?

Fehérék asztalánál nagy társaság volt, [li
zinka melleit egy magas fiatal ur Ilit, a ki na
gyon bizalmas közebegböl beszélgetőt! szőni- | 
e zédnojéi el

Sánta János azonban csodálatosan határo
zott fellépésével üdvözölte a méltóságos asszonyt 
es a leányokat.

És l.ixinkn?
Megbiezczenielte a fejét.
— .ló napot.
Aziiián nem akartuk rá emlékezni. A 

ilinma valahogy eszébe idézte u nevét.
Ili'i. Sánta ur, . . . Sántn ur. Tehát 

újra itt nyaral. . . . leien önnel.
A te napod már lejárt, jó Síintu János. 

Egy saison eleg volt neked, most más követ
kezik Egy kié nyaralói idillt nem szabiul ko
moly un venni, mert nagyon megfájdulhat az em
ber szive.

I.óin Sánta Jánossal is nagyot fordult a 
Miiig s 'élkor a tavalyi vendégek közt imboly .g- 
va ment ki a telemből, sokan mosolyogva női
tek máim :

— A Fehérék tunárjn. Szegény feje. 

s igy a már bekapált és kiegyezett répájukéi 
kénytelenek voltak kiszálltaid.

A répa-erniányos elleni védekezésnek min
den módja. - níegkiséreltetett, de — sajnos - 
mindeddig es is eredménytelenül, óriási költsé
gek iWan ssedetve lett a bogár, hogy as elégetve 
többé kárt ne tehessen. Evidens dolog útónban, 
hogy emberi kés nem képes ezt as óriási hal- 
■azú és napról napra szaporodó bogarat kiirtani. 
Megpróbálták a permetezést is, amit a teória a 
legmelegebben ajánl, mint egyedüli pusztítóját 
esen kártékony rovarnak. Szépen meg van írva, 
hogy 2—8 százalékos chlorbarium oldallal fecs- 
kendtiendő. A próba meg is- tétetett és a gya
korlati eredmény a kővetkező:

Az egészen gyenge répánál 2 százalékos 
oldattal : kaiilvéii a permetezést, a bogarakbuu 
nbsolute semmi kár sem tétetett. Fokozva as 
oldat erősségét, a répát égette Itt • Igy * gazda 
oda Jüt. ahová as sgyuert ember, u kinek haj
lékát kell"ineilen Magú rovarok lepték el, s 
hogyéiektnl megszabuduljon. a házat gyújtotta fel. 
Amikor pedig nz erős 4—4 és fél százalékos 
oldat már a répáii.k nem ártana, a permetezés 
szükségtelenné válik, mert.Ilyenkor mar a répa 
kifejlettségénél fogva könnyebben elviseli a bo
gár pu’Hita Itatásit, no meg aztán már a bogár 
is megelégedvén torkoakodásait, Junius második 
telében éleiéne1, végnapjait érzi közeledni.

Megenih-I.esvs nagyjából terménye- 
iák szomorít állap'tárói, kutassuk egy kevéssé, 
hogy ugy általánosságban hogyan is lehetne az 
emlitvll b .jóknak eleiét venni?

Mindenekelőtt a rendszeres gazdálkodási 
elveknek hódoljunk; adjuk mega földnek a ma
gáét; ne igyekezzünk abból többet kiaknázni, 
mint a mennyit nz elbír; engedjük a földet pi
henni a maga természoles köve'elményeinek 
megfelelőkig. mert a müjavítási mód inkább már 
természetellenes alkotás és éppen annyira ki
meríti n földet, mint u hogy eltompitja a be
teg-ekedé ember idegeit a nmrpliiuni, amikor azt 
időleges ciilhipftó szerül használja. Mert éppen 
as elgyengített, s kihasznált tulajunk tudhntó be 
a termények abnormális .fejlődése, nmely időt 
sngetl a kfllömhtizJJ férgeknek arra, hegy éppen 
a fejlődésük szakában levő növényektől a táp
lálékot elvonhassák Mai pedig a kizsarolt, gyen
ge tulaj áltat tfyüjUiidö táperő nem elegendő a 
megtámadott növény további fejlődésére és rend
szeres megérleléséré,

Bergez Jóiuf.
, * • íJ -•'-»•»! ‘ 8. }'\ \ '
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Két arczkép ünnepélyes átadása.
Lélekemelő, megható családi jelenet 

folyt le f. hó 15-én d. u, 3 órakor a 
javítóintézet iguzgalója, Latikovszky La
jos ur magánlakásán. Ai intézet össze*  
altÍBilJei, mintegy 20-an, nemcsak szóval, 
hímem tettel is bebizonyították, hogy 
mily odaadó szeretettel és igaz lelkesedés
sel viseltetnek igazgatójuk, mint főnökük 
iránt, aki humánus intézkedéseivel oly 
sokszor és sokat enyhített, könnyített már 
helyzetükön, Az emberi nemes érzésnek 
ily fenkult szellemű megnyilatkozása so
hasem maradhat jutalmasallanul. A jóté
teményt a hála, az elismerés koronásza.

Az intézeti altisztek is abból as al
kalomból, hogy szeretett főnöktlkut meg
érdemlőit hivatásánál £>gva a [elsőbbség 
kitüntető bizalmit a kassai uj javítóinté
zet élére szólója, s velők etemben tanú
sított sok jótéteményt azzal hálálták meg, 
hogy dicséretre méltó mozgalmukból ki
folyó lelkes elhatározással ugy az igazga
tói, mini ennek némeslelkU nejét egy-egy 
koloseális, siányosott kertiben foglalt és 
Zsolt József művész által festett, megsaóla- 
lásig éleiliii s életnagysága remek arozképpel 
lepték meg.Ezén két remek képnek az átadása 
történt meg f. hó 15-én as igazgató megán- 
lakásán, mely alkalommal az intézeti al
tisztek nevében CP A k h Gusztáv a kö
vetkező szép beszédet mondotta:

A’«yi/»djo« Igatgatd Vrunk !
A.-yi/siiyoi Atsimyxiik I

A műi öassajövslelünk nem csupán eee- 
retett főnökünknek. a mi kedves Igazgató 
urunknak, hímem a nemes emberbarátnak 4i 
a minin canlád-apának, valamint • kedves baj 
Iákra és unnak hossátartasóirn sisretetat 
árasztó Nemlőjének : a iiugyságos Asssonyunk- 
nak (Inteleiére Is történik.

Sok hálával tartozunk mindkettőjüknek, 
mert hisaen szeretve tisztelt Igssgato ur * kö- 

söltűnk 11 éven át töltött gond- és fáradalomtól 
terhelt idő között itt üdült, itt ujull fel, Itt szer- 
sett uj erőt a Mérető család körében magasztos, 
de napról napra fárasztóbb hivatásából, amely 
Idő alatt Jólétünkön és helyzetünk Javulásán 
nagyon sokat fáradozott.

És most, amikor már csak napok kér
dése a közöttünk létele, mi, mielőtt búcsút mon
danánk, mielőtt megkössönnök velünk néni
ben tauuaitott Jóságát, egy emléket óhajtunk 
átnyújtani nagyságos Igazgató urunknak és 
nagyságos Asszonyunknak.

Íme az emlék I A müvén ecsete bár 
nem tudta oda vnetni a mi határtalan tiszte- 
létünk- és Méretétünkét az elótiünk felejtlie- 
tetleu kép mására, de inéltóstanmnak elhinni, 
hogy ahányszor * képekre fordul tekintetük, 
honáképeelhetik mindig, hogy habár a lisstes 
munkáuan kezünk megkérgesedett is, de jzi- 
vünk nemesen érzó, és bármi távol legyenek 
is tőlünk, szeretettel és tisitelettel gondolunk 
mindkettőjükre, amíg a mindenek Ura éltet 
bennünket.

E Méretet és tisztelet Jelképeként mél- 
Metsssnuak elfogadni hű alattvalóiknak em
lékét.

Az igazgató mély meghatottságtól át- 
érzett bestédben köszönte meg az intézeti 
altiszteknek n nem várt meglepetést ég 
kiemelte, hogy nemcsak neki és család
jának szerzett határtalan örömet a remek 
ajándék, hanem még unokái elölt is, mint 
örökké emlékezete*  családi ereklye fog 
tündökölni a végtelen időkig.

Az ünneplő altisztiknr a remek és 
nagyhatású beszédre lelkesült élj-iinésbe 
tört ki, melylyel az ünnepély véget ért|

Hírek.
Oázvilágitás Aszódon. Az Aerogén-gás 

r. t. kósségünkkel kötött szerződés értelmében a 
gáiivilágitás berendezése czéljából e napokban 
kezdte ineg'iniinknl.tair. A gáztelep a hatvani 
és a niigykiirtnll utak közli kisziigelő leiüliten 
fog febilllttatni, honii.in a világításhoz szükséges 
gázmennyiség földalatti csiiveken vezettetik szét 
a községben, moly ez-Iból u föltláaásl munkaia
tok már e napokban meg is kezdettek.

Tűaoltó-majAlis Aszódon Az aszódi 
önkéntes tűzoltó-egylet as idén Junius lel 30-út> 
tartja meg minden évben szokott nyári mulat
ságát, melyre ugy a helyi, mint, a vidéki kt- 
■önséget tisateletiel meghivja. Felbérelnek azóta 
szives érdeklődök, kiknek részei-e tévedésből 
esetleg meghívó nem küldetett, de arra igényt 
turtuiiának, mikép uz iránt MÍveskedjenek Aszó
don Krenko József parancsnok úrhoz ferdulul, 
ki astkészséggel fogja rendelkezésükre bocaájiimi. 
A mulatság a .Kis baglii*  erdő szokott helyéit 
kedvezőtlen idő esetén szómban . Aszódon, a 
.Zöldfa" vendéglő kertjében, vagy termeiben 
lesz megtarlva. Kezdete d. u. 4. orakor Tekintve 
pedig az egylet szerény iinyiigi helyzetet, Oelepti- 
dij férfi személyenkint 2 korona. Mi pedig imád
kozunk a mindenhatóhoz, hogy tervezett mu
latságunk sikeréi Jo idővel gazdagítsa s remél
jük, hogy h mulatni vágyó kősönség emlékében 
a j I sikerült mulatságok számát eszel is öreg
bíthetjük. Tisztelettel a reiidezüs.'g.

Tanitőgyülés. A váczi egyliázmeg.vel 
róni. kuth. Innitóegyealllet fóth- gödöllői espe- 
reai kelillet néptanító körének közgyűlése f. hó 
18-iu d. e. JO órakor tartatott meg n tagok 
nagy érdeklődése mellett, kik mintegy ötvenen 
jelentek iiihr ii gy Illésen, kőn ük több hölgy és 
egyházi férfi Is. A gy űlést Ment mise előzte meg 
a róm. l-itih. templomban, melyen mindegyig 
részivettek n .jelenlevők. A gy Illést Szedaglo- 
vics Ferencz esperes plébános, egyházi elnök 
szép beszéddel pont 1(1 órakor nyitói la meg. 
Azután a gyűlés nz elnök indllviiin ara Cselén) I 
József timiiót, lo bö éven át működön a tanügyi 
pályán, ny uzalóinb.i vniiiil-'sn alkalmából nz egy
let örökös tiszteleti tagjává vnlnszlnitn. Majd 
töldi, a kór lielelelére vonalközé ügyet intézeti 
el a gyűlés es elhatározbi. I ogy a jövö évi 
közgyűlést i-mét Gödöllőn fogja illegi iirlmii. 
Azután Csávolszky József ez. püspököt üdvözöl
ték Jegysíik Inyvileg kinevez' etése iilkulniáliól. 
A követke ö poni nz elnök •• Szeib.glovics Ferencz 
nluil kitűzőt' 20 korona pályadijrn vonatkozó je
lentés volt. Az. idén „a ssám'nnitás 1 — 10 ig ter
jedő körének legsikeresebb gyakorlati .mód 
szerint való megoldási" véli a pályntétel A Ré
vé z István. Maszucs J >rsef és Wei-skopf Vendel 
tagokból álló Imáié blsonság a díj kiadatását 
egyhangúlag az e|só szánni plTynmunkáimk ítélte 
oda A második számút azonban szinten dicsé
retre méltónak találta. A Jeligés levelek felbon
tatván, a pályimyertea mii szerzőjéül Bozsant

is.de
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Vincié dunakeszi kántort ni,itó, * megdicsért mű 
vérzőjéül pedig Adámty Vinci*  Pál czinkotai 
kántortanltó neve tűnt elő, kiket * közönség 
bikáién megéljeusett. Ssedaglovlcs elnök a jövő 
évi*  innét 20 koronát tUzótt ki pályadíjul a kö
vetkező pályutételre: A koriig ii határa. Gya
korlati mintaleczke földrajzból. Ezután Mibulik 
József dunakeszi tanító tartott felolvasást a kő
vetkező tételről: .Mily akadályok állanak a népié- 
kóla utjébui s ml áltul hárithatók el?‘ Majd 
Tóth Kálmán káposztásmegyeri állami isk. 
tanító bemutatta és ismertette Pauliui Károly 
magyar abc és olvasókönyvét. Azután a gyűlés 
ktlldötteécileg üdvözölte Knpczy Vilmos gödöllői 
főszolgabírót a III. oszt, vaekorona renddel tör
tént kitüutetéB*  alkalmából. A küldöttség tagjai 
voltak: dr. Pruzslnszky József esp. plébános, 
Bassant Vinnie világi elnök és Orosz Imre kán
tor tanító. Végül az indiitányok következtek. 
Gyűlés után a megjelentek táraas ebédre inén 
tok a Károli-féle Erzsébet szállóba, melyen azé- 
mos sikerült pohárköszöntő hangzott el. a ban
kett a késő délutáni órákig tartott kitűnő han
gulatban.

Óvodaügy. Pest vármegye alispánja sür
gős rendeletet adott ki a csömört állami ovoda 
átalakítása tárgyában. Tekintettel arra, miszerint 
Csömör község már az állami ovoda felállítása 
alkalmával l.őteloztetett, hogy megfelelő óvodai 
helységről gondoskodjék, a jelenlegi pedig a csél- 
nuk egyáltalán nem megfelelő, minthogy pedig 
Csömör község az átalukittutást csak halogatja, 
ennélfogva most már fószolgahiránk fog gondos
kodni arról, hogy a szükséges átalakít isok 30 
nap nlalt eszközöltessenek.

Epilög a Kapczy ünnephez. Alig van 
valami hozzátenni valónk lugulóbbi számunkban 
közölt 1'eferádánkhoz. Maga a bankett úgy a 
mngj' lent nagy számú előkelőségek, mint a 
résztvevők nagy számával igazán Inpozáus volt. 
Több mint 150. ember Jelent meg a gödöllői 
Járás és vármegyénk színe java az ünnepélyen 
és - zek mind részt vettek a banketten. Többen ki
mentették elmaradásukat sürgönyilég, melyeket 
-- 48. drbot — az elhangzott toasztok után ol
vasott fel Szántó szolgnbiró, az ünnepély egyik 
rendezője. As el-ő toasztot Beniczky alispán a 
királyin, a második Fazekas főjegyző az ünnepelt- 
re, a harmadikat Bélák főügtész as Unnepelt- 
nek a bnnkefien résztvevő nejére mondotta. 
Majd Hzegody Aliiért es Bitskey Gyula a járási 
jegyzői kar, MnJtéuyi István a vármegyei közig, 
bizottság nevében köszöntötte fel as ünnepeltet, 
ki a meghatottságtól remegő hangon köszönt*  
meg az ovácziókat. Számos teaest hnngsett el 
azután ■ az. előkelő vendég sereg élén az alis
pánnal és az ünnepeltél n késő délutáni órákig 
maradt együtt Béla czigány nótái mellett. Este 
fáklyás zene volt a gidöllói dalárda közremű
ködésével. Szukadó ező daozára is sokan bel
gát iák meg a szépen előadóit énekeket és Ele- 
frnity Béla tűzoltó főparancsnok remek üdvöz
lő beszédét valamint az ünnepelt főssolgabiró 
nagyhatású válaszát is, melyet ablakából intézett 
a megtisztelő tűzoltó és dalár testülethez. Eszel 
azután vég*  volt u lélekemelő részletükben gaz
dag ünnepélynek.

Közgyűlés. Gödöllő képviselőtestülete f. 
hó 26-án d. u 3 órakor közgyűlést tart Gödöllőn 
a városháza nagytermében. A közgyűlés iránt 
igen nagy már is az érdeklődés, mert valószí
nűleg tárgyalni fogja azon kérvényt Is, melyet 
a Eerencz József-téri kereskedők és más érde
keltek adtak be a picznnk a Petőfi-tárról előbbi 
helyére a Eerencz Józaef-térre való visszahe
lyezés*  tárgyában.

Iskolai vizsgálatok. Gödöllő ifjuságámik 
nagy hete lesz a jövő bét: akkor fognak tar
tatni uz iskolai évzáró vizsgák. Az ipariskola f. 
hó 22-én tartotta meg vissgájiit a felügyelő bi
zottság jelenlétében és pedig igen szép sikerrel. 
Több gyermek részesült pénzjutnlnmhan, sőt egy 
arany jutalom Is volt, melyet egy magot meg n*m  
n*vezó  tnnűgybnrát ajánlott fel az Intézetnek. 
E hó 20 án d. e 8 órakor less a vizsga a Jgö- 
diillői rém. kath. Iskolában. A gödöllői ref. Is
kola f. hó 23-án vasárnrtj) tartja vizegálátait. 
Az izraelita Iskola vizsgál ns idén f. hó 28-án 
tartatnak meg. Mind e vizsgálatok nyilvánosak 
és a tantestületek meghívják iá ez utón is a 
szülőket és a tnnügyek iránt érdeklődő közön
séget. _

Új iskola. Csömör községben a tankötele
sek számára való tekintettel elengedhetlenül 
szükséges kél tanítói állás szervezés*.  Ezen ál
lások szervezésére az ott iskolával bíró teleke
zelek képtelenek, arról pedig, hogy a községi 
képviselő testület f. évi ápr. 4-én tartott Ilié- 
seben hozol t határozata szerint ott állami iskola 
nllittassék fel, oly alapon, s a jelen körülmények 
között szó sem lehet. Pest vármegye közigazga
tási bizottsága mull évi 1974 közig sz. a. kelt 
hntiirozntáviil elrendelte, hogy Csömör községben 
agy két tanerős községi iskola állitasBék tel. 
Minthogy pedig Csömör község e reudeletliek ez 
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ideig sem tett eleget, Pest vármegy*  közigazga
tási bizottsága 1839(901 számú határozatával 
most már elrendelte, hogy f. é. szeptember else
jéig a két tanerós iskola felállításáról a község 
sürgősen gondoskodjon úgy, hogy ezen Iskola f. 
é. szeptember 1-én már megnyitható legyen.

A esőké*  — párosán Pikáns kis dolog 
ról suttognak Gödöllőn már napok óta. Egy sző
ke fürtű piruló rózsás arczu kis gulamkáról van 
szó, aki elrepült fészkéből szerelmesével, mert 
a kovésbbé regényes hajlamú nevelő papa nem 
egyezett bele, hogy uzzal a törvények szókéit fór 
mái szerint egyesüljön. A szülök különbek úgy 
látszik, nem fogják tel a dolgot valami tragi
kusan, még csak nem is kerestetik • hatóságok 
utján as eltűntekéi. Vezesse őket a közös tora 
bieiou rév felé.

Tanév-záró ünnepély. As aszódi ág. 
hllv. gymnasiumban as 1900— 1901-iki tanévzáró 
ünnepély f. hó 24-én, héttőn, d e. 9 órakor tar- 
tatik meg, melyre meghivatnak úgy a szülök, 
valamint a tanügy iránt érd'klődők is. Az Uune 
pély műsora a következő lesz: I. Pókainé, irta 
Gyulai Pál, szavalja: Micehmy D. 111. o. t. 2. Pa- 
lyanyerte- mii felolvasása. 3. A vándorlegény, 
irta Petőfi Sándor, szavalja: Székely 8. liL o. t. 
4. A búrok nemzetidéin, szavalja : Krenko Gy.
IV. o. t. 5. Pályanyertes dolgosat felöl.a-ása. 
6. A fülemile, irta Arany János, szavalja; Le- 
hotzky B. 111. o. t. 7. Rózaavölgyi halaiéra, irta 
Petőfi Sándor, szavalja: Mrázik ,K. Ili. o. t. 
8. Pál mester, Irta Petőfi Sándor, szavalja : Bu- 
kovszey I. IV. o. t. 9 Pályanyertes dolgosat fel
olvasása. 10. A*  együgyű párását, irt*  Ssentjébi 
Szabó László, szavalja: Lehotzky B. 111. o. t.

Uj osen-lörőrs Járásunkban A m. kir. 
111. számú csendőr, kér. parancsnokság értesíti 
a közig, hatóságot hogy a csömöri csendőr kü
lönítmény államlositatvxn ezentúl úgy működik 
mint Örs. Így teliét a hossá trrtoső Csömör, 
Czinkota , Kerepes, Kis Tarosa községek és Pusz
ta Szent Mihály közbiztonsági tekintetben most 
már közvetlenül hozzá van italra.

Betörés Péozslen. Jfj. Hegedűs Jó
zsef péczeli lakos padlása ujtaját éjjel ismeret
len tettesek kifeezitettsk, ■ mintegy 22 koron*  
értékű apróságot elloptak. A tettseek megkísér
tették még n kamura fala kibontását is, de a 
kóros által észrevétetvéii, elfummodtak. Ugyan
azon éjjel szintén ismureilóh tettesek feltörték 
K I s leírón kamara ajtaját is s liszt, zeirfelét s 
egyébb holmit 52 korona értékben elloptak. A 
tettesek kilóiét «s ideig nem lehetett még kide
ríteni, de a hátrahagyott bot. mint bűnjel, arra 
enged következtetni, hogy a községben kóbor 
czignn.vok garázdálkodtak.

Hűtlen ssolga. Paul Mór gödöllői keres
kedőnél alkalmazásban volt Kariunkéi Zsigmond 
Bsolgn a bolti helyiségből 25 kiló nyers cuba- 
kávél tartalmazó csomagot lopott el 109 korona 
értékben s azzal megszökött valószínűleg Buda
pestre. miért ia kinyotnoztatósa végett az ottaui 
rendőrség megkeresteteit.

Tőheroaegl sllamerés. József föherczeg 
nemeslelküségének és katonni pontosságának 
ismét szép tantijeiét adta. Ő volt as első, ki az 
Erzsébet emléklapba az alkalmi sorokat küldte 
b viszont ó as első, ki a fi-lajánlott díszpél
dányt * szép sorokkal fogadta el: Tekintetes 
Ludvlgh Béla hírlapíró urnák. Legtensóbb meg
bízásból van szerencsém értesíteni, hogy József 
föherczeg Ur, ó császárt és királyi fenség*  a 
küldött művet legkegyesebben elfogadta és a 
tanúsított figyelemért kóseönetét tejesi ki Te
kintettel a mű megjelenésével egybekötött Jó
tékony czálrn legfensöbb rendeletre 50 korona 
folyósittatik, mely összeg posta cheque utján 
fog becses czimére elküldetni. Aiceuth, 1901. jú
nius hó 13-án Paur udvari titkár. Ugyancsak 
értesültünk, hogy Vaszary Kolos hercegprímás 
is 20 koronát küldött az emléklap czéljaira.

Megszökött a pénszel. 8 s e ba s a ti- 
a n I Jené péczeli lakos 20 koronát adott át 
ugyancsak Pécseién lakó Bagó Józsefnek ás
sál a magblsáual, hogy nst a postán adja tel. 
Bagó azonban a pénzt elköltötte és megszökött. 
A csendóriég megindította a nyomozást.

Utóul csendélet Galga-Hévlzen B o 11- 
11 k Antal és Katona JózHef gelga-hévisi 
lakotok este 9 órakor megtámadták az utcsán 
Bolhást Mihály ugyanoitaai lakost s rámért 
ökőlcsapásalkkal és botüteseikkel súlyosan meg
sértették. A verekedők tettüké^ belemervén, 
feljelentettek a kir. járásbíróságnál.

Bierkeutöt üsenetek.
Felkérjük vidéki tisatelt Isvsleeölnket, hogy 

lapunkat mindannemtt eeaményrtl gyorsan értesíteni Ml- 
vMkeójenek.

Jamrlk 3 urnák Nagy-Klkinda. Ml a lapot pon
tosan küldjük. ValóMlnUlog a postán kslléillk sl. Mai 
ssúmunZksi a hiányod példányt Is oxpvdláltuk. CdrOaöi- 
JOk a távolban I

Egy “1 előfizető. Hirdetéseket a lehető Isgjete- 
nyoiabb ávbsn köslllnk. Toiatk beküldőéi. MIOiietttak. 
uek plóua nagy érsngodiatiifI

Duadi. Mér uagyon nehezen vériül: Szívélyes 
üdvözlet I

—bj— Kertel KCszSaot * buzgólkoditeért. Vite
tünk gnzdszágl Ügyelt felöleld zktuéüe nikkelnek ■la- 
deakor eelvesen adunk helyet. Üdv I

Vakaró Ha önt az a kit lény meg nem liallgatte, 
akkor azt tanéoeoljuk, hegy ne járjon olyan ezokér uten, 
mely Ibi nem veezl Mire ralo aa automobil?!

D. S. úr, Aszód. Óhajéra a laput uiegladltottuk. 
Üdv I

—r, Túra. Ha ealkke lupánk svelleml olveaujénak 
magtétel, készséggel közöljük.

Ilonka. Azt kérdi Nngysád, hogy mikor Illik ■ 
kte lénynek ezerelmessek lenni ? BO no év közötti kor
ban I RomólJUk, hogy addig aem lezi bserelnioa I 

8112|901 tk. érk ápr. 30 án
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir, járásbíróság mint telek
könyvi Tmtóság közhírré teszi, hogy n m. kir. 
kincstár végrt-liHjtatóniik Nyomárkay Kéz 
mér és társ d vogrelinjtást szonvi-dók elleni 
8ó 1 kor. 09 fii. ndóhétmlék tókekövHtelés és járu
lékul iránti v- gr. hajlási ügyében it gödöllói kir. 
járásbíróság területen levő Gödöllő község hntá- 
rnbitn fekvő u gödöllői 750 sz. tkvi bantuién Or
gonán András nevén álló A f 1 eorsz 225U hras. 
» foglalt 'ngutliinri 234 korínul ezennel megái- 
Inpitort k,'kiállási árbnii — uz ugy.i.,oltani 428 
tkvi betétben R-ezóny János és R -csúny András 
öreg nevén álló A f 1 sor. 1825 hraz a. foglalt 
ingatlan 86 kor. kikiáltási árban — az ugyan
azon tkvi betétben ugyanazok nevén álló A f 
2 sor 2255 hrei. Ingatlan 432 korona kikiáltási 
árban; az ugynnoetaiii tkvi betétben ugyanazok 
nevén álló A + 3 sor 2257. hrsz. ingatlan 38 kor. 
kikiáltási úrban zvégül a gödöllói 511 ez. tkvi 
Letétbpn Berlózó József nevén álló A f 1 serse. 
2223/2 hisz. a. Ingatlan 14 korban ezennel meg
állapított kikiáltási árban ns árverést elrendelte 
áz hogy a feutebb megjelölt ingntlnnok as 1801. 
évi Juliul hó 18 ik napján d. e. 10 órakor 
esen kir Jbiróság hív. helyiségében hiva
talból megtartandó nyilvános árverésen a mag- 
állapított kikiáhási áron alól is eladntiil fognak.

Árverezni szándóliosók tartoznak az Ingat
lan becsárának 10 százatokat készpénzben, vagy 
*a 1881.60. t.-ez. 42 § ábnn jelzett árfolyammal 
számKott és uz 1881. évi novemta-r hó 1-én 
8333 szám alatt kelt Igazságügyminiszterl ren
delet 8 §-álmn s egyéb ig. min. rendelet
ben kijelölt óvudékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy nz 1881. 60.
t.-cs. 170. §-a értelméből) * bánatpénznek * 
bíróságnál előlegei elhelyvzéeéiól kiállított sza
bályszerű elismervényt áiBz.olgáltntni.

Kelt Gödöllőn. 1901. évi május hó 2-án 
A kir. jbiróság mint tkkvi hatóság.

<P. H.) Stróbl *.  k.
kii. nljhiró.

V. 6895 számhoz. 1900.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen- 
nel közhírré teszi, hogy n gödöllói Járásbíróság
nak 1900 évi V. 68915 számú végzésével D r. 
Polgár Sándor ügyvéd által képviselt 
Tévén Zsigmond felperes részére G r ü n 
Lipót alperes'ellen 118 kor. 10 fill. követelés és 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehn|tás folytén 
lőporáétól lefoglalt 999 kor. 94 Ilii, becsült in
góságokra, a fentldézatl gödöllói Járósbirósiig 
fenti számú végzésével nz árverés elrendeltetvén, 
nnniik feliilfoghdtatók követelése énjéig is a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán D o in o n y b a n leendő 
megtartására határidőül 19 0 1. é v i j u n i u s 
hó 3 8-ik n a g j á n délelőtti 10 ó r a j a 
tűzetik ki, mikor a birtolng l-foglalt bútorok 
bolt berendezés, hordók, kocsi, ló, borok, pálinka 
s egyéb ingóságok n legtöbbet Ígérőnek készpénz
fizetés mollett, szükség eseten becsáron alul is 
el fognak adui ni.

Felhlvntnnk mlndasok, n kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából n végrehajtató köve
telését megelőző kielégitte'éshez tartanuk Jogot, 
a mannyiben részükre foglalás korábban eszkö
zöltetett volna és ez a végrehajtási J-'gyzókönyv- 
ből ki nem tűnik, miszerint elsőbbségi bejelenté
seiket as árverés megkezdéséig alólirott kikül
döttnél vagy írásban beadni, vagy pedig szóvul 
bejelenteni tartoznak.

A lörvényes batáridő a hirdetménynek n 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
*sámltl»tik.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi junius Ili 6-ilc
napján.

Biilil Ambrus s, k.
(P. H.) kir. bír. végrehajtó.
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biztosítások legelóuyöseldiuii a ,,Ha»al Általá
nos Biítoíitó Ré»zvényUrsaság‘'-núl köt- 

hetük.
gtT Helyi képviselet. "Mi 

Böv.bló-'t lepünk ki idóhivinidábim.

Bővebbet Korsós Andrásnál, Túra.

Kiadó lakás!
A Feroncz Józscf-t jrun levő „Ariuiy-Sus“ 
szálloda emeletén I nagy modern utezni, 
egy fürdő, egy cselédszobából és konyhá
ból Álló úri lukas azonnal kiadó !

Felvilágosítást ad :
Dr. Zucbár Kálmán ügyvéd Gödöllőn 

(Pesti titczií)

RMES2FT1S
skxwsw-wh:

' mim, gipsz, portlnndi és román ce
ment, fali tégla, tető fedlemez. kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
•zűrös sövény sodronyok, 

kehlheimi-
keramit- 

metahi és 
cement lapok.

Tűzálló ohamotte téglák, cha
I siotte agyag és ebamolte liszt.

Mint különlegességek:
oppelni portiam! cement, agyag és ce- 

l ment csövek és kémény feltétek, 
: mindenkor jutányos árban és legjobb 
I minőségben kaphatók,

Belonirozásokal, kövezéseket, va 
laniint gránit terazzó munkákat jutá

I nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 
ingyen.

Budapesten, V. Lipot körút 8.

Megrendeléseket a gödöllői nyaralóin 
bán (Gizella utcza 63) is szívesen átveszek, 
hol a imkiuába vágó felvilágosításokkal is 
készséggel szolgálok.

W

Ibirmiliez év óta feimáló

Túrón, (l’whi f- é. jiiliin* 1 tói haszon,
berbe kiad".

Etedé!
Gl'alöllón a l-'.iezáiiosbaii. n vnsuli állomás 

közelében égy ké' iiierára byiló 1338 négyzet 
öl terjedelmi! négy kiillin leiekre felosztható 

Olcsó áron szabad kézből eladó.
A tulajdonos itzinio a kiadóhivatalban.

£ R
építkezési vállalkozó

csatéin ontri ru ffvfírn. GÖDÖ

--------------
Raktáromon várniuk nagy választékban 4-6—8 Miigll, természetes es színes 

ezernyin lapok, eset'eg díszített keretekben; továbbá ter.izó lapok csiszolva, színezve 
szinten kivámitra kerettel, 25—30 cm. nagyságú méretekben, a szegé'ylapok is tiibg 

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

alkalmas beton csövek 1 méteres darabokban 26 emlői 100 cm. bőségben. Szállít 

tok műkő lépcsőkét tetszés szerinti hosszúságokban vörösmárvany utánzással; ugyan

ilyen kivitelben talapzat köveket megrendelés utáni méretekben. Oszlop talapzat kövek 
és kémény főtételek. Tlizfal és kerilésfal fedlapok. Mindezt megrendelés szerint 

minőségben nagyon olcsó árakon adóin el mint saját készítményemet.
(J^T Vannak raktáromon többféle szobrász munkák is, oszlopfejezetek, 

kövek, tojás- és fogsorok, tartán vök és más egyéb betétek, sat.
tMT Elárusítok azonkívül 1 só rendű beoesini portland czementet is a legolcsóbb

áron. , , , . | . . .
gjgrr’ Betonirozásokat gránit terazzó munkákat es lépcsőkét az építési helyszínén 

készítve is elvállalom.
Megrendeléseket a saját. házambanSGödöllőn Erdö-utcza)és az építés helyszínén 

is elvállaluk és mindennemű felvilágosítással, esetleg köl’megvetéssel is szolgálok.

Híizafiui tisztelettel

Persler Ká'mán,
építkezési vállal kozó.
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3 *
Epitö anyagok:

KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZOliOX

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb- < 
kivitelben. Állandó raktárt tart n>in<loiiléle lárez, <
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagy ágban. I

Szoba behuzntok, ravatal felállítása, személyzet disz-eg,enrnhaban fák- I 
lyával

Temetések 100 korotmlól 1000 koronáig. -■ Megrendelések vidékre is I 
olcsó áron elfogadtatnak. |

Gyászjelentések egy óra alatt szálltllalnak. 21 Sí |

»l:sWlwWWWWÚ»Ieí!*sIs»I»íw!«l»sU»U«í»IwlMl«»I^^g»g«<^»«e45i  
Kt 
ft 
ft

| S.ijal kész.iiésíl diszct. es. egyszerű |>< >liz rí ri blíloroh
| kaphatók a legolcsóbb szabott arakon Aszódon, Kuras i al éplilol- és „miibumi-mtz- 
. briósnál.

hyowattH az abzüdi uiagy kir. javító-intézet könyvnyomdájában


