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Agrár programm.
Vak az, tiki néni látja, hogy közéle

tünkben és társadalmunkban mind erősebb 
gyökeret ver egy irányxat, egy felfogás, 
mely 20 -30 esztendőn keresztül, ha nem 
is idegen, de rokonszenves éppenséggel 
nem volt a mi hazánkban, A kozervativiz- 
mus ez, melyei néhány évtized előtt kiszo
rított a liberalizmus és most vissza tér, 
hogy .... gbnktassa :i i i-iidszerl, mely annak
idején öl buktatta meg. Ez a tnlajdonké- 
peni liszté agrár progrttmm.

\ konzervativizmus ezen megújhodá
sáról ne liigyje senki. Imgv az visszafejlő
dés. .Nem. ez a fejlődés processnsa, a tö
megeiül mozgató esznek hullámzása.

Ne higyje senki, hogy a konzervati- 
vizum s,itél<egel, ellogiJlságol. felekezeti 
türelmetlenséget szóval u visszaidézett kö
zépkort jelenti. Ez i ’ halvélemőny csak 
M egy Írországon van róla elterjedve, ami 
nem is csoda, meri hisz kifejlett kozerva- 
liv irányok és pártok a szónak mostani 
jelentőségében még alig voltak. Mi csak a 
közjogi koii/ervuti\-izmust ismertük meg 
a maradi tablabiró világból, mely sehogy 
sem tudta megerielli. Imgy minek kell a 
magyarít ik független és felelős miniszté
rium, ivagy parlament. M st egészen más 
jelentősege van, a közjognak már alig jut 
szerep benne, A konzervativizmus ma Mn— 
gyarországon azt jelenti, amit a külföl
dön.

Első sorban jelentőségében messze 
kihaló gazdásági prugrammja van. Meg-

Gyömbér Matyi.
írta : Hollósy Mihály.

Gyömbér Matyi a szegedi szabómester Ha 
épen tizennegyedik évét taposta, midőn apja 
maga mellé fogta, hogt beavassa asz hóm-ster- 
ság titkaiba. Nagyot bizony nem lódított wle a 
gazdaságún, múl t az egyel Imi liajtas, a beczezell 
fiú többre becsült'1 kamaszjál' kait, mint az öl 
test varrást, s őszintén sz.ólva o csak inkább 
afféle viezeinas szambán forgott a mesterség 
körül.

Hejli ! ne adj Isten, hogy valaki e elunva 
tempoj lért. rápiritson ! Jobban feltette ót a kél 
szülő szenna i'áganal. Ily formán simán szállt d 
Matyi feje fölött a n<y esztendő, mely az |iims 
sornak vegét szakítana mert f<ds.. ibadult a 
negyedik óv múltán, bárha cs.in annyit •irtott. is biz 
ö a szabósághoz, mim húr ' .öntéshez a hajdú

Ezt leste Matyi dobogó szívvel I .
Mar hetek <-ta rakosgatta leire a garasokat, 

hogy ezután, mint surján legény, mint mester
ember ö is olt somíórdalhasson a gavallér gye
rekek közölt és a leányok körül, kiket tallózni 
is perdithesseii *i  mint azt más életrevaló le 
gúnyoktól elleste.

Végre felvirradt Matyi szabadulása után 
az első szép vasárnap. Összezsugorgatott. fillérei 
mellé kapott i.z öregtől zsebpénz gyanánt egy 
újdonatúj ezIDl forintost, a másikkal pedig édes
anyja kedveskedett neki s igy indult Matyi az 
első legény litl'c.

Nyilvánvaló. hoj\ pénzes gyereknek Immár 
aktul hárulja. Mivel Matyi is gyakran verte po 
hara talpával n kerek asztalt. hamarosan körül
fogták ót is az édes i.'im tösők testiérkortyot 
nyelni, s növekedett is szenti domási a tekintélyé, 
mint az árnyék, midőn az idő estére haj ik. Hogy 
sokat nemondjnk. még a pinozér kissssz"iiy is 
szóba ereszkedett velő.

A kisasszony púdig érteit ám tz újdonsült 
gavallérok nyelvén 1 — Annyira vitte a dolgát, 

szünteti a kiváltságokat, melyeket a keres- 
koddein a mezőgazdaság rovására élvez 
és viszont. Nálunk inkább csak az előbbiről 
lehet szó, minek egyébként természetes 
az oka, nálunk harmiticz esztendő elölt 
ugy szólván meg kellett teremteni a ke 
reskedebnet, nagy áldozatokat hoztunk, és 
a megteremtés lázas munkájában nem cso
da, ha há térbe szorult bizonyos más érdek. 
Most azonban kereskedelmünk nem szó 
ml már a tjyámulif isoknnk erre a módjára. 
Szabadon bontogatja szárnyait és éppen 
olyan fontos tényezője lett közgazdaságunk
nak,*  mint a m'zögazdaság.

A konzervativizmus, a szó nemes ér
telmében óvakodik a túlkapásoktól, a 
haladást semmi tekintetben nem gátolja, 
de bizonyos lassú, nyugodt tempót visz 
bele a közéletbe. A vakmerő ujitá.-oklól 
irtózik, de nagy megfontolással alkot. Es 

| erre — mi tűrés tagadás szüksége van 
már az országnak. Nagyon sok milliót dobál
tunk ki haszontalanságokra a rohamos 
haladás és fejlődés reményében. Hogy 
többet ne mondjunk itt a Vaskapu sza
bályozás. Eddigeié több mint busz millió 
koronába került, de még most sem hajóz
ható a.szoros. ■ <

Magyarországon még a közelmiiltban 
szokás volt a lomzervati /izmust a reakezió- 
val együtt emlegetni, ami pedig nem 
helyes dolog. Meri a konzervativizmus a 
reakuziólől épp olyan távol áll, mint a 
liberalizmus. A helytelen felfogás még a 
múltból maradt ránk, midőn konzervaii- 
veknek nevezték azukal a mágnásokat is,

hogy Matyi fülig saerelmes lett a frajla beszé
des mosolygó szemeibe. . .

Ezért történt hat, hogy Matyi másnap, - 
pénzű nem lévén — elmés ezüst óráját, de el
kótyavetyélte volna nes/es fejével a meny beli 
jussát is. csakhogy ismét olt lődöröghessen a 
vendéglőben a csodaszép hajadon, szivebalvanya 
mellett.

Viszontlátni őt és ismét megbogarasodni 
szempillantás müve volt. Odahuzódolt közel a 
kasszához, felhomlokát a könyökére támasztot
ta s ugy szórta a pinc/.ei kisasszony feló szerel 
mes lelkének bánatos nyilait.

De liejh ! Matyi még többel is cselekedett ! 
hogy szinte számdom.

— Igyunk a csodabogarát ! K u Ija meddig 
illatunk I . . . — follnzkodik fel a g . et ek nagy oí 
hajtva a poharán.

— De els/.olyordolt Gyömbér ur! — szól I 
a frajla hamiiíkiis.iii mosolyogva.

— Van okom rá : tenger. Kötőmben jól 
tudja azt a kisasszony!

— Houmiii tudnám?
Gyömbér Mátyás fájdalmas szemel vág a 

frajla csipkés kötényére s csak motyogja halkan, I 
bátortalanul : <

— Könnyű azt eltalálni, ha rám néz.
— Az ám ! Sápadt.. .
— Mint a holdvilág.
— Talmi beteg?
— A szivem ... — Vágja ki a szót Má 1 

tyáa dindidlnl
— Csak nem szerelmes?— Ütközik meg 

a sión a kélszinü frajla.
— Nagyon is. ,
— Aztán kibu? (tnimh t nem tudná)
— Héjba I ha megmondanám ! J
— Akkor sem veszne el a világ.
— Hát megmondjam ?
— Ha kodve tartja.
— Hát én a kisasszonyba volnék Am 

szaruiméi.
— No iáit*  Gyömbér ur I — kuczag n '

I akik Mellornieli szekerét tolták. Ma egé
szen mást jelent ez az irányzat, mely 

| keveset foglalkozik politikával, semmit a 
( közjoggal, de aiiti.il többet a gazdasági 
| clcttcl < s a társadalmi problémákkal

N ‘zziik az angol konzerválj veket, a 
kik a nagy britl birodalomban most a 
helyzetet uralják. Tanultunk tőlük ; lm az 

i angol rendszer szellemét itt nn g tudná hono
sítani, az igazi szerencse lenne Magyaror
szágra nézve. A szigetországban olyan 
szólási és lelkiismereti szabadság van, mely 
semmiben sem áll mögötte a demokrata 
Erűnezi.iországnak Evén konzerválivizmus
nak kell lennie miiünk is. meri hisz más
képpen nem is lein t nálunk elképzelni 
egy uralkodó áramlatot, csak olyannak, a 
inelv biztosítja az egyén belső és külső 

! szabadsagát. Eppet csak e/ert ismétlem: 
ne tévő.-'Ze össze senki a modern konzer 
vativizinusl a reakczióvnl. vagy ultramon- 
tánizmussal. Ib lyteleti tendenczia az ma
napság, mely e fogalmakat azonosítja.

A szabad vi r-miynek azonban meg- 
i lehet, Imgy ártani fog a konzervativizmus.

Nem vitatható el a szabad versenynek 
hasznos és előnyös volta, de hogy káros 
és kóros hatása is van sok tekintetben — 
az is bizonyos. Csakis a szabad verseny- 

! nek tudható be, hogy bizonyos iparágak a 
‘ romlásba kerüllek és ha a kisiparosok sa- 
I nyárit helyzetének okai felett elmekcdünk, 

az okok közölt «»tt találjuk a szabad ver
senyt is.

A versenynek megszorítását az iparo- 
i sok fogjak első sorban a legszívesebben

frajla, könnyű azon sagituni. Vegyen feleiégül.
— Nem tréfál a kisasszony?
— Nem én ha föltételeimet is elfogadja.
— Micsodákat?
— Ha teljesíti a kívánságomat Nem hár

mat mint a mesebeli hII, hanem csak egyet.
Százat, ha ugy kívánja '. kiált fel a le

gény lelkesülten.
— Ily esetben, értsu meg I — kellene 200 

forint hogy lakást fogadhassak, és bo is búto
rozhassam ; szóval egy ki fészek a hova behú
zódjunk.

— Hat a csillagos eget nem-e hoznám le 
a kisassz ny kedvéért! Háromszáz lesz az, ha 
mondóin . . .

Ura lett, szavának Matyi. Tudta, hogy hol 
a takarékkönyv, de még azt is, hogy merre ke- 
ressu az almáriom kulcsát. Biz a mi trubadú
runk nem sokat sópankodo't. hanem, mint a ki 
helyes lettet végez, nyugodt lelkiismeretid ki
vette a háromszáz pengő forintokat. Az összeg 
aztán u frajla kezébe, a takarékkönyv pedig a 
régi helyére kerüli. Persze e gnze*dnyi ’ő) a szü
lőknek halvány sejtelmök sem volt.

Másnap liejh I le esett a mi Matyink álla..
Sári kiaassz-'tiy n pinezér frajla megugrott 

mint kocz.it-vadász elől a vén róka, de meg any- 
nyit sem izmit, hogy befellegzett.

Oda volt a háromszáz forint I
Ha a sistergő istenlmragja ütött volna Ma

tyink elé, akkor sem rémült volna meg annyira 
mint e veszedelmes Iliire.

Eélre csapta p>'ige kalapját, inért hat utó
végre komolyan szundié ő pzt a csalfa leányt; 
de hova lesz az ő árva lelko? . . . Ha észre
veszi a sikkasztást édes atyja menten szíjat 
hasit a hátából !

— Oh én Teremtöm, Uram ! hol rejtőzhe
tne leányban ennyi gonoszság . . .

Első elkeseredésében inra gondolt. Iio^v 
fulakiiszlja magát. Keseivvs eg\ hal.d ’ Majd 
eszsbe vette, hogy a Tiszának fut. Du uazni

aiiti.il
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liítni h gyáripar miatt. Erre a ttlégwori- 
tiiara őszintén szólva mór régóta nagy 
szükség van sőt már annyira vagyunk, 
hogy egyes körök egyenesen a czéhrend- 
szer visszatállitásftt követelik. A gyáripar
nak mit sem fog ártani a helyes megszo
rítás. legfeljebb csak az a néhány gyár 
fogja megérezni, mely a kisipar rovására 
bírja az előnyöket.

A konzervativizmus, mely azokban a 
keretekben mozog, amelyeket például 
Angliában szablak neki, áldásos lehet. De , 
végzetessé válhatik. lm túllépi a czélsze- 
íűségi hutáit, vagy ha olyan emberek | 
kezébe jálsza a vezető Imtnlnmt, akik I 
túlzásokra hajlanak.

Fotográfia.
Lapunk Junius hó 9 iki számában a napi | 

hírek rovaláfMIr'*̂  bár rövid pár sorban — 
már meg einWrlemtUiüt Aszód község képviselő 
testületének jitlflHp ^ió 4-én t irtott Illéséről, de 
azóta az llg.\re -uly*.  sok jellemzőt hallottunk, 
hogy kell, hogy ezt’ több nyomda festékre is 
érdemesítsük

Aszód község képviselő testületé — mint 
mái jeleztük Junius Lén tárgyalta már mAaodizben 
a község költségvetései; má<od i/.beu azért, mert 
az első tárgyalás alkalmával hozott közgyűlési 
határozatot a törvényhatóság felkbezés folyón 
megsemmisítette, mivel ezen közgyűlésre vagy 
10 képviselő meg sem le’t híva, azért a felvett 
jegyzőkönyvben ott díszeleg a községi biró 
— mint elnök — ama kijelentése. hogy ..a köz
gyűlés szabályszerűen hivatott egybe”. Hisz ez 
elég komikus, de eléggé inog nem r ‘ható fe ii- 
letessóg is. Na de hát a feliiletesseghez itt mái 
hoszá vagyunk szokva. — Hanem a legutóbbi 
köxgyülés lefolyása már nem csak komikus, de 
■okkal inkább szégyenletes és elszo noritó. Szí- 
gyenletes mert a község egyik culturális intéz
ménye, az aszó li Petőfi gviUitasium ellen a 
képviselők legnagyobb részénél oly ellenséges 
hangulat uralkodott a midőn a költségvetésbe 
felvett gyinnasiumi segély került szőnyegre, hogy 
inkább hajlandók lettek volna a gymnasiumnak 
utolsó kövét h a földeméről eltörölni, mint a 
kért 800 kor. segélyt megszavazni; pedig ha 
valamikor reá volt ez a gymn isium a segélyre 
Utalva, illést érkezett el íz ideje annak, ho»y a 
község segélyezze, mert mint a gyinnasiMiu gond
noka a közgyűlésén szépen kifejtette — ami 
ugyan csak falra h ínyt borsó volt —inostagym- 
nasium lete forog koczkán, mert csak napok kér
dése, hogy a miniszteri kiküldött itt helvszim n 
megjelenjen az álladó államsegély szerződésileg 

leendő biztosítása czéljából s ha a képviselők 
eme példátlan nemes viselkedése tudomására jut, 
ebből bizonyosan mua meggyőződést meríti, hogy 
itt maga a község sem kívánja a gymnasiuin 
fennállását, az államnak pedig ez a legcseké
lyebbe som érdeke — lévén eleg állami inté
zete — s igy megeshetik. hogy nemcsak hogy 
az állandó segély biztosítását nem javasolja, 
hanem a jelenlegi — úgy szólván — kegyado- 
mányi is megvonatja s ezzel meg lesz pecsételve 
a gymnasium sorsa, kapui talán örökre bezárul
nak ama nevezetes intézetnek, amelynek falai 
között neni'e'i büszkeségünk, Petőfi a retunda 
mensa hajtogatása mellett az első verselt faragta. 
S ugyan éreznének e lelki furdalást azok nz ér
demes képviselők, akik ezen szégyen bélyeggel 
szaporítottak Aszód nevezetességeit.

De hát uramflal Az a költségvetés oly 
praeeis-e, oly kedvező-e a községre nézve, hogy 
egyéb tételeihez szó sem fér? Éí csak a gym 
nasiumi segdy volt benne nz a veszedelmes té
tel a mely a községet romba döntené és a mely 
oly elkeseredett vitát szült? Mert a többi tételek 
ellen egy hang sem emeltetett. A képviselő urak 
kutyába smn veszik azt, hogy mint aktív tétel 
negyedfélezer kor. községi pótadó hátralék van fel
véve, a melynek ha fele befolyik, igen jó, s azt 
som kérdezte senki, hogy hogy lehet év végével 
a községi pótadónak körülbelül egy harmada 
hátralékban s hogy bírja a község ily körülmé
nyek között fizetéseit teljesíteni s kinek a 
mulasztása ez s hogy ki érte a felelős ? Továbbá 
miért van állatorvosi fizetés felvéve a pleszívó
ban, a mikor már állami állatorvosok vannak? 
Hat a végrehajtói fizetés hogy sierepelhst, a 
mikor tudtunkkul végrehajtói állás szervezve 
nincsen? Hát a rendőrség . . . . ? Bocsánat, ezt 
ne háborgassuk, mert rendőrségünknek a köz 
csend, személy és vagyon biztonság iránti 
érzéke oly magas színvonalon áll, hogy egyik 
tagja még azt sem tűrte, hogy a főjegyző ur 
tyúkjai éjjel rikácsoljanak, nyakuk kitekerose 
u'án ezeket is a k<»terbe — de nem is — tarisz
nyájába bellebezte. Hát a vadászati haszonbérnél 
miért nem alkalmaztatik a törvény világos intéz
kedése, mikor az lud'uukkal birtok aránylag fel 
nem osztható ? stb. Az a dolog szomorú oldala, 
hogy a bölcs város atyák az ilyenekkel mit sem 
törődnek, nem gondolják azt, hogy ez által két
szer annyi veszteség is érheti a községét, mint 
az a veszedelmes gyinnasiumi segély. Es rette
netes áliapot I Ez a képviselő testület mindent 
a magán énlek szemüvegén keresztül néz. nem 
szégyenlett’k egyesek azt a kérdést fidvetni és 
vitatni, hogy ml Im.-znuk van nekik a gymnasi 
u nbó!. A városatyák arczárói — a mikor a zöld 
asztal köré telepedtek — azonnal leolvasható 
volt azon hit és meggyőződés, hogy ők azért, 
le tek a közbizalom almi ezen tisztségre emelve, 
hogy ott saját érdekeiket, védhessék és minél 
jobban előmozdíthassák ; már pedig jól tudjuk 
azt, hogy a magánérdek hajhászása a legtöbb 

esőiben megölője a közügynek s azért az a kép*  
viselő, aki magán érdekeit nem képes a tanáéi 
kozó terem ajtaján IfW hagyni, ne is lépje át 
annak küszöbét, mert mint a közönség hűtlen 
funkczimiáriusa nem méltó e tisztségre.

Íme Aszód község képviselő testületének 
miniatűr photographiája. — Most már fohászkod
junk a Barnumok Báriumához, hogy szabadítson 
meg a gonosztól. -EV/t/ attődi polgár.

Hirek.
8Kemélyi hírek. 8 a á n t h ó Pál szolgabiró 

f. hó 6 an három heti szabadságra ment. A szol
gabiró ur szabadság idejét Laczháxán szüleinél 
tölti. Martonos*y  Ferencz aszódi községi jegyző 
f. év Juli 11-től augusztus l-ig szabadságra ment 
egésségi okokból. Szabadság Ideje alatt Ma tol- 
csy Kálmán segéd jegyző fogj*  helyettesíteni.

Távozó községi bíró. M 1 s k e y Ádám, 
Gödöllő bírája megrongált wgésségére hivatkozva 
állásáról lemondott s ex iráni kérvényét f. hó 
10-én adatta be a járási főszolgabírónál. Akik 
i-merték a távozó biró nemes egyéniségét s a 
közügyek vezetése körül kifejtett sokoldalú te
vékenységét őszintén sajnálj.tk távozását. Az Igy 
megüresedett bírói állás betöltése iráni még nem 
történt illetékes helyen intézkedés.

| Kinevezés. B a y e r .Jenő és Lövi k 
Béb« erdészjelölteket a fóldmiveiésügyi minisi- 
ter Gödöllőre erdészekké nevezte ki.

Plósa Sándor nyaralása. Plósz Sándor dr. 
igazságügyi miniszter a nyári hónapok alatt uj- 
j.ibb ér lesi lesi g ne.n tart kih Igatást. A minisz
ter a nyár egy i eszét Péczelen fogja tölteni.

Gödöllői koszorú a Salzburgi Erzsé
bet szobron. Ripua Ferencz a gödöllő Erzsé
bet szobor bi/.ot:ság volt végrehajlóbizoiisági 
elnöke h tfón f. hó ln-én Salczl urgba utazik 
és inog fogja ko-zoruzni az o tani Erzsébet szob
rot. A koszorúra a gyiij és in ír mégis indult. 
Nemzeti rzíiiü sza'agján e felirat lesz : — Er
zsébet királynő emlékének Gödöllő közönsége. 
A adakozói-k hírlapikig lesznek nyugtázva és 
Ripka Ferenoz czimére küldendők — Gödöllőre.

Hivatal vizsgálatok Szudán f. hó 9-én 
Valkón f hó 10 én hivatal vizsgálat volt. A ki
küldött bizottság mind két községhen mindent 
a legnagyobb rendben talált. - Gödöllőn f. hó
12-én  és 13-án tartatott meg a hivatal vizsgálat 
Kupczy Vilmes föszolpd iió. u 111 oszt, várkö
reim rend lovagjo vezetése alatt. Első napon a 
közigazgatási Ügykör, második i apón nz anya
könyvi és az adó llg\ek vizsgáltait k meg. A 
vizsgálaton a pestvidéki kir pénzűgyigaxgnló 
és a kir. anyakönyvi felügyelő is részt vett. A 
vizgálnt eredményéről meg nincs értesítésünk.

Feltörték az aszódi postát. F. hó 11-én 
éjjel Ismeretlen tettesek behiiloltak az 
aszódi pósta épületbe s a Worlheim kasz-

meg úgy úszott Matyi, mint a liba. Ha vízbe 
veszni nőm bir.

Gondolt hat mérésiét és nagyot: beáll ka 
tomumk.

De ott meg azt vetették eléje, hogy hol 
van a szülők beleegyezése?

Háromszor razta ki a kosza hideglelés, 
mire apja küszöbét átlépte. Szerencséjére még 
Benki sem vetett ügyet otthon a pénzhiányra. 
Kapott is két kézzel M dyink az alkalmatossá
gon! Elósoro'la, hogy mi járatban van. No per 
sxo az anyja csiegaita, de annál Juliban tetszett 
az ötlet édes apjának.

— Legalább < tt faragnak belőlled valamit.
Ak okmány elkészült s Matyit másnap már 

bele is bujtatták a király egyenruhájába. Mindez 
úgy rémiéit ebit te. mintha csak álomodta volna. |

El is vz.ilh feje fölött könnyen az első nap i 
mint a napsugaráé eső. női nem győzött Matyi 
eleget gyönyörködni szép uniformisán. Hrjh ! ! 
most látná ot az a hűtlen kígyó, még a szava i 
is elállna látására '.

Nyugodni készült a nap s a nappali szol- I 
gálát is végét élte, midőn egy ismerős szegedi 
gyerek frajmr Hodáes különös hírrel lepte meg 
a mi Mai'iokát.

- Tesivér! láttam ám én azt a leányt a 
ki uláii. .nirnyiiH töröd magadat, meg pedig ma 
délulnn.

- Hol? az Isten áldja meg! kérdi Mátyás I 
neki pirub.vm.1

— .Ajipro n nyolezns kávéházbau pinezér 
leány.

Jaj! t|n szeretett volna Matyi újból czibillé i 
változni, di*  hát foga van annak.

Azonban ügyes ember minden bajnak meg
találja a maga orvosságát, n-m is sokáig okos 
kodott, fogta magát és faképuél felejtette a 
remonda kvártélyt, mert •» bizony felkutatja de 
inog v szent n.<pi*n  :i/.l a hűtlen kígyót.

A három nyo czusnak osnkiigyan uj pinezér- 
nojc volt, de nem az óm akire Mátyás ízemet

vetett. Bedig neki meg kell azt a leányt találni 
minden áron !

Korcsmáról, korcsmára, kávéh ízről kávé
házra sietett Matyi, itt is olt is akadt ismenLre. 
a ki meg-meg kin.dtn, imir.iszigattn, de nem volt, 
lelkenek sehol «em maradása. A takaródét is el- 
fújtak mar, de Matyi csak tovább bujdosta a 
világot, mint a kirekesztett lelek, vagy a rossz 
lelkiismóret.

Másnap egy altiszt egy ködegénynyel kere
sésére indult

Első >oiban a szülői házal keresték fel a 
Imi nem tud ak ról i semmi', do azt m ír tudták 
am, hogy eltűnt a három százas.

Mátyás édes anyja halálra rémült nz 
uj.ibb botrány hnll iiári, de all ál keményebb 
volt az öreg. A kirónák mellé ^z gődött s rendre 
janit velük a gyanubi vetti helyeket.

Mégis hdiék nz oktondit miliamiir, de mily 
szánalmas állapotban! A s k iv.islól jártányi 
ereje s<*m  maradt. Kocsit fog.-.dőlt apja, s azon 
szál’iiolták uj otlionaba a szer-lme.s s'ök' VÓnyi.

No de lm egy napos ujjonez bűnéie ké
szebb a bocsánat, azért a százados nem is bün
tette meg p hhs.-iii csak nyolcz napi egyest dik
tált a \v kés fijere. De még <z is, hogy meg- 
vi-elle. hogy kiforgatta valójából a mi elkényez 
teleti Matyinka'I Kezdie beismerni, hogy nem 
tréfából tömték fejébe a feliétien engedelmesség 
jelszavat, mert nz itt. a katonaságnál regula.

Mégis tisztelte ezután Mátyás u kaiomitör- 
vényt. meg a feljebbvalóit; söl. annyira vitte az 
engedelmesség dolgában, hogy szinte ijesztő.

Teszem fel. — egy j/h i i> Hodáes Józska 
frujtsr ur rákötötte ,hogy emeljen el egyeksztrn 
bakancsot, kinek a gazdája a makói szűcs fia 
volt.

Biz ő ( lemelte, mert parancsolták ; niég 
csak a szive sem dobbant, nagyobbat miatta. A 
irajtrr ur pedig vitte egyenest az ócska piaczra.

Rávnló nap valami rezervista mellényére 
került u sor, a melyről az ezüst pitykés gombok

szépí ti lefi'jtődtek. Utána egy máűk rezeivistii 
czivil bekecse cserélt uj gazdái.

Hm ! hiszen a fr-ijter ur parancsolta I
Volt erre riadalom, de mekkora a második 

szakas/lma.
Káplár Farkas összesorakoztntta a legényeit, 

Imgy ki tud a tolvaj felöl, jelentkezzen. Senki
nek még a setémé sem mocezant. Erre a káplár 
kíméletlenül valamennyit közös boriló kosár alá 
fb't:i, gizember, gyalázatos ember, gyáva em
ber v *lc  v.il.itn miiyi s.uut.ín szeteresztette őkel

Matyi gondolt merészet és nagyot... Hejli! 
majd megmutatja ó, hogy kicsoda. No száradjon 
a gyalázat o ra, meri o nem gyáva, a csodabo
garat I

— Káplár ur j leniem elásni), én tűdéin 
ám hov i kerüli az ezüst gomb, meg a bekecs.

— Hova fiam? kérdi a káplár báinitlva
Akaiid ”o|iu, : Iái ki aduit l-ul azon 

máskova nem kermhct'*tt.  mint az ócska p.nczrn,
Hallod van bellim valami.

Ragyogóit, az örömtől Matyiink szeme.
— Többet mondok káplár m l Azt is tu

dom kihez kerülhef* ‘t'.
Hogy, hogy ?

Ismerem az ócskásoknt valamennyit.
De ne szóljon ám káplár ur senkinek. Ha 

tetszik, meg a vevőjét is kikutatom.
i — Dehogy szólok fiam, dehogy ón! ügy 

látszik derék i*mber  vagy öcsém akárkinek lát
szol I . . . Eredj csak a naposhoz! Vele mész n 
piaczra s ha megtaláljatok a topot jószágot je
lentsétek be azonnl!

Mégis lelte Matyink a bekecset az ezüst 
gombokkal egjült. Hogyne lelte volna, hisz*  n ő 
oktatta fi i a frnjter urat, hol kereseti vevőt 
ilyen portékára!

De mire regrufti Gyömbér n napossal visz- 
szatért öss/.esorakoz ti már a század kihalgoásra 
s Matyit bizony szó nélkül a balszárnyra állítot
ták.

' A kapitány ur végig szalutál, lueghtilgttlja 
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szilt kezdték feszegetni. Mikor azonban mun
kájukkal semimro sem mentek, fel akar
ták azt dönteni, hogy majd alulról próbál
ják meg kifúrttal. De pórul jártak, mert 
döntés közben a pénzel és értékkkel telt 
0 különben is súlyos Wertlieim szekrényt 
elejtették, a az nagy zörelylyel leesel a föld
ér. Ettől azután — úgy látszik — megijedtek 
és kereket oldottak, mindent, még az asz
tal fiókajit is melyekben volt valami kisebb 
Összegű pénzmennyiség, érintellenül hagy
ván. A postának ilyképen semmi kára 
sincs. Érdekes a dologban az, hogy a be
törésről sem az éjjeli öröknek kik szol
gálatban voltak, sem a csendörségnek 
a feljelentésig tudomása nem volt. A nyo
mozás erélyesen folyik ez ügyben, de mind 
ez ideig eredményre nem vezetett.

Az asBódi elöljáróság figyelmébe. 
Több Ízben kaptunk már panaszt és személye
sen is meggyőződtünk arról, hogy azon ház ud
varából, melyben a Groaz K. czég papirkeres 
kedése van, punetráns bűz terjed szél és fertőzi 
meg az utcza es a közel fekvő házak levegőjét. 
Utána járván a d -lógnak, rá jöttünk, hogy e bűz 
ai említett ház udvariban levő teljesen elhanya
golt, megromlott vizű kulbrfl ered. Ez a kút 
már eltekintve attól, hogy vize teljesen pos- 
hadt, megromlott és használhatatlan, mert az 
egészségre káros, egészen be van nőve gazzal 
gyommal és szeméttel. Az ilyen megromlott álló 
vizek különben valóságon tenyésztői a paraziták
nak, terjesztői a mocsár láznak más ragályos 
betegségeknek. Felhívjuk tehat erre Aszód elöl
járóságának. mint elsőfokú közegózségügyl ha- 
tóstgnak a figyelmet és reméljük, hogy szavunk 
nem f g eredmény nélkül elhangzani, hanem 
int zkedést fog tétetni e kút kitisztitatásti vagy 
betömetése iránt.

Uj háziszer. Papp József Keséd községi 
birtokos neje a trachoma szembetegség gyógy!- | 
tájira egészen ártalmatlan összetételű gyógyszert 
talált fel, mely kipróbáltál van igen jónak bizo
nyult, sói orvosilag Is m-'gvüwgáltatvan. mint 
ilyen ajánltatik és a tekintélyes szakértők állal 
igen jó hatásúnak jeleztetik A gyógyszer jelen
leg a belli $y miniszterin nnál van a henye levő 
alkatrészek megvizsgálása, esetleg engedélyezés 
végett.

Merénylet egy szolgablró ellen. Orbay 
Dénes gödöllői szolgaimé ellen egy hisztérikus 
cseléd leány a gödöllői saolgabirósag hivatalos 
helyiségében egy oly merényletet tervezet, mely 
ha ideje korán közbe nem léptek a szolgablró 
hivatal társai könnyen végzetessé válhatott vol
na. Úgy történt a dolog, hogy Tóth Marin kecs
keméti illetőségű cseléd leány Gulga hévizén 
szolgálván Czuida János intézőnél, miliőn a 
szolgalatból kilépett, nem kapott gazdájától bi
zonyítványt cselédkönyvébe. Elment tehát f hó 
6 án a gödöllői Molgabirósághoz és átadta köny
vét a gflégahéviii elöljáróságnak leendő kikül
dés végett, hogy a gazdáiéval az érdemelt bizo 

a jelentést, a kérést, de midőn Matyink elé ér, 
kipirosodik mi.it a haragos pulyka ■ Hagyott so
dor a -bajuszán amúgy katonásan.

— Herr Hapnuinn, melde gerliorzsmin, meg 
találtam a bekecset, meg az ezüst gombokat 
Jelenti Matyi.

— Azután te liétpmbás betyár, melyik uj
júdból szoptál annyi böleseséget, hogy olyasmit 
is megtalálj, a mit soha sem láttál?

— Hát csak gondoltam, — feleli Mátyás 
•gyügyUen.

— Ugv? Gondoltad? Ha nem te loptad, hon
nan ismerted volna meg, hogy melyik a*  a sok 
közt ?

Zavarba jött a gyerek. BÜntelen ember 
talal okoz feleletet o szóm, de a kínok lelkih- 
merete nádczöveken áll könnyen fejet veszti. 
Matyink se járt különben, mert e fogásra elárul
ta biz ő nz egész históriát.

Feltüzelt szuronyok közt ballagott vissza 
szegény feje az ócsknpincxra a végzetes bekecs 
és gombok mlán.

A vége oda lyukadt, hogy frajter ur Hodnes 
csillagjait lekaszálták s mehetett aslstánczimk, 
Matyit pedig tizenöt szigorított napra dugtak 
hűvösre.

Hogy letelt Matyi kínszenvedése, parancs 
érkezett az ezt editMlábol. m°lynek értelmében 
áthelyezendő Gyömbér Mátyás Triesztbe a Jt- 
gyulog ezred. 4 századához.

Hegy megörült ennek Matyi i hogy áld >tta 
a kezet a ki e sorokat irta, pedig nem tudta 
hogy Triesztbe mire várják. .

Hogy mily viszontagságon esett át Matyiim 
Trieszt varosában azt elmondom legközelebb a 
miből bizonyára meg fog győződni e tisatell 
olvasó, hegy az a Matyi a ki Szegeden széleszu, 
M Trieezt városában ii izéleszű Matyi marad.

nyltványt beírassa ttekl. Az ily dolog rendesen 
7 -8 napot szokott igénybe venni, Tóth Mária 
ie ez időre - 8 nnp múlva — rendclieteit be 
ő szolgabirósághoz, o azonban már f. hó 10-én 
délután megjelent <«tt es kihívóan viselkedett s 
midőn e miatt rendre utasiiatolt a hivatalból 
távozásakor durván megértene Orbay szóig <• 
bírót lót fenyegette is, .Hogy majd leszámol 
vele." Orbay rendőrért küldött és vissza hozat'*  
a harczias kedvű dézsa hölgyet. Ez azonban 
már akkor kezében egy kendőbe takart csomag
gal jelent meg, melyben kötő eszközök s egy 
hat lövetű töltött revolver volt, ezt azonban nem 
volt ideje használni, mert a szoluabirónak a zaj
ra besietö hivatni társai nz első gyanús moxdu 
latra a még egyre goroinbáskodó nőt. lefogtak, 
fegyverét elvették és átadták a rendőrségnek.

A gödöllói polgári kör Vasárnap, f hó 
21-én délután 4 órakor tartja alakuló közgyűlé
sét Gödöllőn a Szalay V.-féle „A r a n y s a s“ 
szálloda nagytermében.

Honvédellenőrzési szemle. Valamennyi 
nem tényleges állományú honvéd és pótiartnlé- 
kos, ha az év fjlyama alatt téli) leges szolgálat
ban, kiképezieiésben vagy fegyv ei-gyakorlaton 
részi nem vett, ellenőrzési szemlén tartozik meg
jelenni. Ezen szemlék eddig Gödöllőn — mint 
járási székhelyen — tartattak meg. A bpesfi 
m. kir. 1. bonvédkíegés/.itő paiMncsno'íeág azon
ban arra tekintettel, hogy a szemlém a szegé
nyebb sorsú hadkötelesek csak anyagi veszteség
gel jelenhetnek meg s időt, is vesztenek, a tör
vény hatósággal egyetértőié# most felosztották 
a janist 8 Imrom helyen jelentkezhetnek ezentúl 
a hadkötelesek és pedig: Rákoskeresztúron, 
Gödöllőn és Aszódon, liáHoakeresí túron október 
3l-én tarta'.ik nz ellenőrzési szemle. Itt tar'óz
nak Jelentkezni: Czinkota, Csömör, Nagvtaicsu. 
Péczel, Rákoscsaba. Rákoskeresa ur hadkötelesei. 
Gödöllőn november 2 án lesz nz ellenőrzési 
szemle. Melyen Dány, Gödöllő. Isaszeg, Kerepas, ' 
Kistarcsa, Mogyoród, Szadit, Vácz-Szt. László, 
Valkó hadkötelesei tartoznak megjelenni. .4s»ő- 1 
dón november 4 én lesz az elle.ióixeai szemle, I 
melyen Bag, Boldog, Domony, Galga-Héviz, I 
Héviz-Györk, Iklad, Kariul, Tűin, Verseg, Zsám- 
bok hadkötelesei jelennek meg.

Gyermekbál Gödöllőn A gödöllői nyit 
faló ifiiuság szóiul .-non f. hó 6-dikan tombolával i 
egybekötött „Gyermekbált,*  rendezstt melynek 
tiszta jövedelmét K. 1*20  — a „Gyermekbarát*  

. egyesületnek jutatta a rend' tőség. A bál d. u. 
■ 4 órakor kezdődött és a fiatalság kora hajnalig 

volt együtt vig hangulatban és a gyerm-kek j 
lenagyobb része szép tombola nyereményt vitt 
haza e bal emlékéül, mely tárgyak beszerzésé
ben épen úgy mint a bil roudezénébuii úgy a 
hölgyrendezőség Adler Margit, Hucht Ilonka, 
Kozma Nőni éz Meltner Elsii k. h. ok. valamint 
Adler Tivadar, Harraos Károly, Kozma Nándor, 
Müitner Arthur, Dezső és Lajos buzgólkodtak. 
A jelen volt hö'gyek névsora: Adler Margit, 
Busclibnum Olga, Blumenfeld Margit, Aranka, 
Elvira, Ulgn, Bücler Klári, Jolán, Bösike Margit 
és Rózsi, (’sinz Lilyke, Barber Rózsi és Felice, 
Doulseh Klári és Rózsiké, Freud Frida, F«»k Vil
ma é.i Mariska, Frank Klári. Rischer Aranka. 
Honig Magda, KAIdor Nargit, Kovács Micxike. 
Kuiczor Margit. Kozma Nóra ég Margit, Hecht 
Ilonka és Editli, Kelenfy Klementin, Krnusz 
Margit Kiéin Jolán.

Felosztó nöegylet. Az aszódi jótékony 
nőegylet mint értesülünk feloszlik s az állam ve
szi át a nőügylet által eddig fentart.olt kisded 
ovodát. Azonban a nőügyiéinek egy csekély 
adósága is van melyet most tárgy tombola ut
ján akar rendezni, A tombola Jegxek ára 1 ko
rona. Húzásuk f. hó 31 én lesz Asz alón, a nő 
egylet helyiségében.

A „Wiener Mode“ legulnhb — juliu*  
15-én megjelenő füzete — miiidHiifólo apróbb 
divat dolgokban eligazít bennünket. Ez a szám 
is meggyőz bennünket arról, hogy a legkedve
sebb egyveleg a divat különlegességekről, szép
ségápolásról és toilettü titkokról is figyelemre 
méltó dolog. Amellett nem hiányzik nz évad 
legújabb toilettei, a bilisük és kalapok leirasn 
sem.' A kézimunka részben találunk egy nagy 
minta táblát a keitőskeieszi és kitöltő munkák
ról. Az Önképző és mulattató részről is gondos 
kodva van. Hogv a JV i e n e r M o d ea n 
konyha és háztartási dolgokat is szaka' :nott:.n 
gondozza, nz már köztudomású liöm.vmnknel. 
Előfizetni rá minden könyvkemskeílőnól l.-lno. 
azonkívül minden Ausztriai post-diixatnlnnl es a 
idadóliivatnlbuii Becs VI. Gunipeiidorfer Strasse 
87. (Ara negyed evre 3 korona )

Már múltkor volt alkalmunk tisztelt ol
vasóinknak ajánlani, kik szilvóriunmr első kéz
ből óhajtanak beszerezni, hog.v a bánáti szilvórium 
tÖtnényltő czéghez 8 o h a t l v 1 e s Mihály 
Lúgos forduljanak. Számos magányos rendelő 
következtében a nagybani kereskedésen kívül

egy posta osztály léteBittetett, mely 3 — eg\ - 
egy íiteit tártaim izó p-lae/k'U bármely pushiál- 
lomáshoz Kr. 8 — és kr 12 —bérűiéin v«‘szál
lít ; Úgy hogy 'agy nagyobb családok vagy pe
dig tohl en együt.ivávu nz előny biztosilá-a mialt 
direclü megrendelhetik, a kitűnőnek elismert 
szilvóriuinát. A kik megrendelések gyüj-ésevel 
foglalkoznak, azonkívül ülőnyb-n részesülnek.

Ellopták a pálinkáját. Czinko’án Gesz- 
kn Jozs?t kishirCBiii lakosnak » lajbi zsebéből, 
inig ő Imit részegen a cziukotai vasúti állomás 
mellett az árnyékban aludt A nyomozna során 
kiderült hogy a kérdéséé pálinkát Lsnkó Fal es 
Klimó Ferencz cmiikotai |nko« k illan meg s igv 
Gteszkó József kénytelen volt megnyugodni — 
bár szomorodtott sdvvel — a megmásithntathnibn.

Nyílt tér.*)
PV-lhi viiM.

Felhívom azon ismeretlen egyént, aki nz 
utóbbi időkben névtelen nyílt levelezőlapokat irt 
hozzám s azokban rágalmaz, ml álliiván 
rólam, hogy elveimet anyagi érdekből megvál
toztattam, — jelentkezzen nálam, mert mindad
dig inig egt nem teszi, » a névtelenség homá
lyába burkolódzik, alávaló, hitvány, gazembernek 
ii) ilvánitom.

Gödöllő 1901. július 10. 
Dinnyés Jánosa, k.

•) E rovat alatt közlőitekért nőm vállal felelőssé
get a szerkoazté.

3644 sz. tk. 901 Érk. május 24-én
Csornák Mihály végrehajt utónak Ökl ük. 

Kris'óf elleni vbaj’ási Ügyében.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir, jbirósng mint tlkvi hatóság- 
közliirre teszi, hogy Csernák Mihály és caatlako-
7 -tt vég<ehajtalókiiab'*Slíiek  Kristóf végrehaj
tást szenvedő elleni 635 K 78 F. stb iokekö- 
ve’elések és jár. iránti végj-t-bajtási ügyében a- 
gödöllői kir. járásbíróság területen lévő Kerepes-- 
községben fekvő s a kerepesi 246 fz. betétben 
Skr» k Kristóf nevén álló A f 3 sor 949 lirss*  
szőlőre 240 Kor. bán ennek megállapíto't kiki
áltási árlmn nz ugyanazon betétben ugyanan
nak nevén álló A f 4 sor 963 lir. szőlőre 26$ 
K, kikiáltási árban az ugyinóttiini 129 sz. betét
bed ugyanannak nevén álló A I. 1,—2 bői 74(t 
és 74|2 hi‘8íi. 65/n. Ő. i. hás ás bellelükre 
1319 kor. kikiáltási árban as ugvnn<»ltnni ugyan
azon betétben ugysnannaU iii.-vén álló A 1 3 sor- 
456 hisz, ingatlanra 5 kor kikiáltási árban as 
ugyanazon betétben AI 4r—5 sor 1298 és 1299*  
hi sz, ingat fanra 54 kor. kikiáltási árban az 
ugyanazon betétben ugyanannak nevén álló A V 
6 7 sor 1460 és 1461 lirtz. ingatlanra 81 koo.
kikiáltási árlmn as ugyanazon betétben ugyanan
nak nevén nlfó A 1. 8 sor 1631 hess, ingatlanra'
8 kor. kikiáltást árban nx ugyanazon- betétben' 
ugyanannak nevén álló A I 9-sor 1637)45 hrsz. 
ingatlanra 19 kor, kikiáltási -árban az ugyannsotr 
betétijeit ugyanannak nevén álló A 1. 10 -sor 
1950 hrsz. Ingatlanra 64 kor. kikiáltási arbatl 
s végül az ugvnnazon betétben ugyanannak ne
vén álló A I. 11 sor és + 1 sorBZ alatti közös 
erdő és legelő Illetőségre 282 kor. kikiAlÜBi ár
ban nz árverést efrendelte és Ivogv a fstinebb- 
megjelölt ingatlanok nz 1901'óvi augusztus hé»
9 ík napján d. ©. 1O- órakór Kerepes köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
mngállapitott kikiáltási' áron alul is eládtünt 
fognak.

Arverefnt szándékozók tartoznak nz íngntlaa> 
becsárának 16 százalékát készpénzben, vagy nz 
1881 60 tea 42 § ahan jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881 név. í-én 8833 b«í h. kelt in. 
kir. lg. min. rendelet 5. §-ában kijelölt óvadék- 
képes érték papírban a kiküldött keséhez letennb 
avagy az 1881 60 tez. 170 §• a értelmében a. 
bánatpénznek a bíróságnál előlegez elbelyeséaé- 
Héről kiállított Bzabályszerű elismervényt át szol
gáltatni.

Gödöllőn, a kir jbiróságnál mint tkvi ha
tóságnál. 1901 Junius hó 28-án. Stróbl a. k.

(P. H.) kir. aljbirő.

234l|tk. 901. Érk. inArmiius hó 2tí-áu
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir jbiróság mint tlkvi. hatóság 
közhírré teszi, hogy a m. kir. állam 
kincstár vágrehnjiiitónak Hangya Ist
ván örökösei végrehajtást szenvedő el
leni 49 kor. 86 fill. tökekövt-tidás es jár. Íratni 
vlvijtást ügyében a peztvldéki kit. törvényszék 
fa gödöllői kir. járasbiröság) területén lévő Ver- 
Reg községben fekvő a vérségi 897 as betétben 
A i i—|3 ser. 1516. 1547. 1550. 1551. 1671, 
1673. 1926 1927 1930 1931 2041 2048 hrsz.
ingatlanból Hangya István nevén álló 23-ad ille
tőségére 1458 korona kikiáltási árban és ped'g 
a C 9 t. a. özv. Hangya lstviiimé szül. Kalmar 
Mária javára bekebelezett hnsznnélvezeti jog 
fetttartasával amennyiben azonban uz ingatlan



AR7ÓD ES V1BÉKE

a !> • • u-h*rtétel«k  kielé^itéMtöi-z !«■-•» •
LmIó -h I*  » ’‘T e:-l:<.b:iu e l.v: 1
adi«ik az úrv.-ie*  ■*  hi-zonél wt: jog :•*!  n 
tíH.i uéikiJ ** <•!,-•' >*! ’e *->  11
Í’lih»-L' • . ■■.<• 1901 OVI j'.lÜUS
hó 24-tk napjan d e. 10 órakor Versegh 
községházánál ' «! • - . *
VÚliOrf * :■■•■« ••*!!  • IU,,2!'! ftpl k‘á> :l.il ÜTŐI!

alul i*  •! f „ ! ’ia.
Áíverezni .^..md-í < z k t irtóznak hz ingat- 

lanok I «-sir a <k’10 -z«z. kát ke<'p-!izbu!l, \i»g\ 
na 1881 LX t.-cz folyuimnul
wámí<<»*'  ért HZ J.HS1 c I. •• ■ ■• : I. 1’VlJ

8333 Miatt kel! z- . r nii.irztei. rei.
delet M -in kitelő t -•■■■ a órt-kp .pír
bán al ..1 i ■ • íei / let'- .ni, a\. _ •/ ÍS^L LX
t.-cz. 17" §-» e:(v éhen h b. ^pénznek a 
bir- sa* ’! .11 eldlwgeK elh»-l.-.-z -él ól ki t iltott sza- 
balyuz-1 t » I si-«i •■!< ’ .1’.ntn:

Góiioll'i'i i kit jbi:"-.'4 mint tkkvi hat »'a2 
1901. évi inájiid hó 4-án

p. H.) Stróbl c k.
k'i nljb ró.

Ujwziszy Imre íi<xyv<‘<l 
irodáját Gödöllőn < P< ati-ut< za; f. hó 1-én 

llH'gliy ib-ta

Egy jó házból való íiu

SULCZ J. nyomdájában
Gödöllőn — lanoncznnl: felvét, tik.
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Gyönyörű villa,
3. igazi úri lakás

Ifi . .11 és 3 konyha, nagy nyitott 
r ;. 1 , park és g;. C.inöb.’b"; kert.

a város középpontján a Kert utczában, 
leg.'Z' bb helyan olcsó áron

vagy egész évre bérbe kiadó.
Bővebb érlMsikést h háztulajdonosad 

. . n, KeH utcza 536 szám, Hóke vilin, gí

©

5-6 JJ é gs

[Ián OszkÉr 8;bt lipót kőrút '8

Epitö anyagok:
11*11,  giprfx, porthindi és niináii ce
ment. fali tégla, tető fedlmitez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
•túrós sövény sodronyok,

kehlheiml- 
keramit- 

metlahi és
cement lapok.

Tűzálló chaniotle téglák, chn 
motte agyag és clianiolte liszt.

Mint különlegességek:
oppalni portland cement agyag és ce
ment csövek es kémény leltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

BeloniroziUokal, kövezéseket, va 
lunnnt gránit lerazzó niúnkákiit juta 
nyos ár mellett elvállalok Költségvetés 

48-ía ingyen.

ÜWto Qszkán
Budapesten, V., Lipót körút 8.

Megrfjiidolésel<'*t  a gödöllői nyaralóra- 
bnji (Glivll.-t utcza 68.) is zi\• -<n átveszek, 

n uznkmába vágó f'ó\ilágosiinstjkknl is 
kéMséggd szolgálok.

I

I

Hztr.silások legeián;. <i-..bbeii u ..Hazai Általá
nos Biztosító Ré«zvénytársaság‘'nál köt- 

h-trtk.
P8T Helyi képviselet. ~M9 

Bővebbet lapunk kindóhiva lilában.

1 *1. juíjus 14

Eladó!

PFAU és TÁRS a.

* w s»
$ w
5

Gödöllőn a FáczánoBban. a vasúti állomál 
k zeb’bei egy ke- utc/ara nyíló 1838 négyívt 
öl terjedelmű lie^y külön lekkru felosztható 

wWJ®*  Alléik
olcsó áron szabad kézből eladó.

A tulajdonos cxime a ki ulóhivatalban.

V 1£ 1< < >-C < > > A C
különlegességet

*»
?

é-- kir. udvari sz Iliink 
fiumei cognacgyarából 

ajánl: HMJS'd LAJOS gvóg'szert irn 
„Az Angyalhoz" Hatvan. 1 —10 
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KURÁS PÁL temetkezési vállalata g
ASZÓIM >.■>'. X

Elvállal inindenneniü temeté.-' K rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb V 
kiv i'.dben. Adandó lakkirt tart m i n »l«!i >1. Erez, y
keni'-m t.i-, fiinvezetl lén. őfi-koporsók inindmi nagysávbaii.

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, sz<-mélyzel dísz-egyeniiihabiin fák- tg
Ivóval <li.-íz<st~ “■ 4 s'i*̂ li< ><-xi "S«I 5?

Teiin-l.'sok 1 ott koronától 1(100 koronáig. Megrendelések vidékre is «l 
olcsó áron elfogadtatnak. íjt

(ó i~zj<-,í,ii!.*s. ‘k egy úri alatt szállíttatnak. 27—S2 c«

S-i
•!*

Híj kt'Zilósíi <1 ix< 5 <»i ii pol&»ni*i  l>tíior<>k
kaphatók a h-golc.sóbl- szabott álakon Aszódon, Kurás l'al évidet- és jnübuior-asz- m 

t alosnnl. fi

« •
>1 X. ,.A li A ."%• Y !S A !S ír <> Z“

G () I)() I. L Ő N, a Pe r (*  n ez József t é ren.
I'jlcsitfin a t. közönsf'Liet, lio^v Gödöllőn a Ferencz József lőrén levő * cziinzett

' - ■ aV' h.iz hel\ -cgt't l’.i'H. nmjns | én átvettem s azt a kor kövelelmőnyeinek megtelelőlvg újonnan berendeltem.
Kitűnő líBUuviir kony lm. 1 isi I ni <>n > i dók i .»>xt;ili pnliiczk borok 

5 i :i i- pezsgők ii u <»>sx. > «'iiy»-ói\ U u < *>»✓.  v «‘iiy

Minden vasárnap nagy zene hangverseny. 
TS'VAHl l< 1<Í I.lZO ~Sfcj 

szo'gálás. Szobák beszállásra kaphatok. Olcsó árak
lalogalast kér Mxitluy "Vi noa>:«, vendéglős és kávés.Iliit >»

6 -C

XYOtnaialt uz úszó kirjuvitő-iutézet könyvnyouidájában


