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ASZÓDésVIDÉKE
Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap

Megjelenik minden vasárnap.

Előfizetési árak:
Egész ívre . 12 kor. Negyed érre . 3 kor.
Fél évre . . . 6 , Egyes szám ára 30 Hl.

Bérmentetleii leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Felelés sserkesztó: Nylry LajoB.

Szerkosztöség é8 kiadóhivatal:
Aszódon

Hirdetések
ogyasség szerint jutánvoa áron kézaltetnek NytltUr sara

50 mtór Klóflzetiinknok nagy ni eneadmóny

Tlizoltószövetség vármegyénkben.
Alkalomszerűnek látszik e kérdés fel

vetése a nyári szezon közepén, mikor a 
ttlzollók éber figyelmére és buzgóságára 
van hízva n polgárok vagyona felett való 
őrködés. De alkalomszerű azért is, mert 
úgy a politikai hatóságok, mint a Lelllgyi 
kormány át vannak hatva annak a feladat
nak és hivatásnak fontosságától, melyet. I 
a ttlzolló-intézmény betöltés minden moz- 1 
gallont, mely ezen intézmény tökéletesbi- 
tését czélozza, örömmel üdvözölnek.

Nem akarunk százszor megirt és im
már közhelylyé vált dolgok ismétlésébe 
bocsátkozni s ezzel olvasóinknak a tűzol
tóság hasznos tevékenységét, nagy felada
tait bizonyítgatni. Erre a jó tűzoltóság 
nem szorul rá. Más kérdés azonban az: 
van-e vármegyénk egyes községeiben jó 
tűzoltóság. Tisztelet a kivételeknek, melyek 
lankadatlan buzgalma vezetés mellett igazi 
mmta-tüzoltósággó fejlődnek, általában járá
sunk sok községében mai nap még hiva
tásos, fegyelmezett és begyokoroit tűzoltók 
lenesem k.

Már pedig igen jól tudjuk, hogy tűz
vész esetén többet ér kél három gyakorlott, 
élesszemű es gyorskezű tűzoltó, mint az 
egész közerő, mely fegyelmezve nincsen, 
alkalmasan nem vezényelhető és éppen 
a tömeg súlyánál és nehézkességénél fogva 
hasznot nem hajt. Ezért kell a várineg ye 
minden községének néhány szakképzett 
tűzoltóval bírnia, a kik a veszély idején 
helyt álljanak és polgártársaik vagyoni

Epilog.
fis most vége a játszi dalnak.
Üres a vén aselalfiok,
Mit gyerek késsel beletettem, 
líógsassin pántban rejtegettem, 
Szítszóródnak a sfent csomók.

Az íllalvesztelt ibolyákon
Mégegysze,r elmereng szemem, 
Adieu, ti csengő régi. hangok, 
Nthéi késsel a könnyű lantot 
Már én tovább nem pengetem.

•Szárnyas pegazus, menj szabadba,
S repüljetek ti is dalok '• 
Édes, bolondos u tűt okról 

vándor más irányba fordul ,
S megy komolyan, bölcsen |— s gyalog .

Szávay Gyula.

Moriczot besorozták.
Irta: Gutius,

A vádlott: Mikor pedig oda áltatna sorozo 
bizottság elé a egész ruházatomat egy pár ytl- 
kas harisnya képezte, majd hogy ki nem ege 
az nrezoni a szégyentől. Hogy is ne- Egy |>m 
lyukas harisnya és semmi más! Felve néz em 
körül, hogy nincsenek e n szóimban asszonyok, 
akik majd kinevetnek, Ilii ilyen hiányos oltoze - 
ben látnak. Szerencsére egy asszony sem volt

A hosszú bnjuszu őrmester oda dörgölöd- 
zött hozzám és a fülembe súgta:

— He a husiid, nyavalyás I
Megsem mozdultam, mert — tetszik tudni 

— elhatároztam, hogy süket leszek.
— Az orvos oda jött hozzám, végig nézett 

rajtam « láttam, hogy tetszem neki. Oda tsBZ'l 
a századoshoz:

érdekeit a legjobb sikerrel óvják meg. 
Erre szolgálna a megyei tűzoltó szövetség, 
mely kapcsolatot volna hivatva létesíteni 
a vármegye egész területén müködö tűz
oltó testületek között.

A vármegyének tűzrendészed szabály
rendelete ugyan kimondja a köteles tűz
oltóságot, de arról nem intézkedik, hogy 
ezek a tűzoltók egyszersmint olyan egyé 
nek legyenek, a kikre nyugodtan lenne 
bizhaló a községek vagyona feletti Őrködés 
fontos és nehéz tiszte. Kimondja azt is, 
hogy a tűzoltó test Illetéket, a , mennyiben 
saját, szükségletűkről gondoskodni képle
teiének, a községnek kell segélyezni, ha 
kell: pótadó utján is.

Azonban a körülmények, sajnos azt 
mutatják, hogy a legjobb intenciókból ni- 

I kötött és helyes intézkedéseket tartalmazó 
I szabályrendelet írott mulaszt maradi, mert 

a lefolyt évtized alatt előfordul! tüzesetek 
szomorít tapasztalatokkal tettek gazdagab
bakká... ’.

A Szabályrendelet azonban kevés gya
korlati Útmutatást tartalmaz a tüzoltóegy- 

I let szervezését illetőleg: azt lenne hivatva 
j elömozditani a megyei tüzollós/.övetség. 
I melynek legfőbb és legfontosabb feladata 
I lenne : gyakorlati tűzoltókat képezni ki és 

szakismeretekkel ellátni, mely czélból szük
séges lenne évente bizonyos időben, mely 
alkalmasnak mutatkozik, gyakorlati tanto- 
lyamot létesíteni. A községi testületek kül
denek erre a testületnek néhány kiválóbb 
és ügyesebb tagját, a kik otthon a szer
zett tapasztalatokat és szakismereteket

— Igazi athléta l Milyen mell! Milyen izmok I
S össze vissza tapogatott elől is, hátul is. 

Elkezdtem nevetni.
— Jaj lustáiéin nlásnu I Az őrmester ke

gyetlen oldalán lökött s mosolygó pofával súgta 
ismét a fülembe.

— Ne röhögj te rongyos, mert tüstént ket
té hasítalak-.

De bizony csak nevettem tovább. Ha be
fogtam a számat, az orromon tört ki a nevetés 
borzasztó erővel, s ha az orromat fogtam be, 
szabadjára volt eresztve a torkom s még han
gosabban nevettem.

A százados ur mosolyogva közelitett felem.
— Hát szeietnél-e katona lenni Móricz 

ecBéni 1
Egy kukk nem sok, de annyit sem vála

szoltam. .......... ,
— Hány iskolát végesztel? Kezdtem u fü

lemet hegyezni és a lehető legostobáb képpel 
igyekeztem megértetni, hogy süket vagyak.

Az őrmester a fülembe ordított.
— Nem tudja, hogy kérdezik? Talán bi

zony süket ?
— Kérdezni tetszett valamit?
— Süket, az ur, vagy mi ?
— Igenis, megyek.
És indultam kifelé. Az orvos elem állt es 

merően n szemembe nézett. Farkas szemet néz
tem vele olyan buta képpel, hogy szinte zavar
ba jött. Elkezdett kiabálni:

— Mi buja a fiilenek?
Illőnek tartottam. hogy válaszoljak — 

Nagyváradon, 1874 hun, — nz orvos erre köze 
lebb hajolt hozzám és ordításra lógta a d-dgot.

— Nem azt kérdeztem, hogy hol született, 
hanem vájjon süket e ?

— Köszönöm szépen I
— Beszélhet smink doktor ur Ítéletnapig, 

Nem hall az egy kukkot sem I
- Tetteti magát a gazember! Szál közbe 

az őrmester, akinek csak a bajuszát szerettem

hasznosan gyümölcsöztetnék és bajtársai
kat is beokíatnak a szükséges tudnivalókra.

Egy perczig sem vagyunk kétségben 
az iránt, hogy a vármegye közönsége az 
ilven irányiul megindított mozgalmat nem
csak helyesli, hanem azt anyagi támoga
tásban is részi-siti, tekintve a fontos érde
ket, melyet az ügy szolgál. Sőt hisszük, 
a községek sem fognak elzárkózni bizo
nyos áldozatok elöl anyagi erejükhöz ké
pes!, hiszen elsősorban nekik életbevágó 
érdekük az, hogy jó tűzoltóságuk legyem

Azt hisszük lelkes tűzoltóink meg
szívlelik az eszmét, mely ügyüket van 
hivatva előre vinni és az ilyen irányban 
megindított mozgalmat teljes erkölcsi 
súlyukkal és buzgalommal támogatják.

Uszóverseny Gödöllőn.
Nagy ntipjn volt a gödöllői sport kedvelő 

fintnls 'giirtk vasárnap, f é. július hó 28 hu. 
Uszóversenyi rendeztek a gödöl ói Gizella fürdő 
uszodájában.

A gyönyörű impsugnras, verőfény^s idő 
[ kedvezőit a szép sport Ünnepélynek, melyet nagy 

és előkelő közönség nézelt végig.
A verseny juryje következőleg alakult meg • 

•dnöke lett Nagy László fővárosi tanár, tagjai: 
dr. Kovács Béla fővárosi orvos és Ny'ry Lajos 
lapunk szeikesxtőjp.

A verseny pont 4 órakor kezdődött.
1. Hölgyek versenye. Nevezlek és indultak : 

Lep te r Ilonka és W e i s z Szeréna kisasz*  
szunyok. A csinos, fonott bronz, iliszkosar tisztelet 
díjul mint ellő — L e p t e r Ilonka nyerte el.

lí. Kezdők versenye. E versenyben négy 
söpört indult.

volna kitépni. Olt álltam rendületlenül s bután, 
az őrmesterre rá se néztem, magamban iizonb ,n 
mohó kíváncsisággal néztem u pilbuiutot, amikor 
kimondják rám. hogy .untnuglich,, Közben azon
ban lecsapott a inenilörgős menykő, s az kihozott 
szerepemből.

Valaki ugyanis a hátam mögött hidlkmi 
megjegyeste : Ne méltóztaessnnk neki hinni. Na
gyon jól ösmereni a hnnezutot. Egyike a legli- 
gyessebb zsebtolvajoknak. Csak a múlt hónap
ban keiüll ki llhiváról. - Önkéntelenül ia 
hátra tekintettem, megnézni, hogy ki beszél, ez
zel elárultam magam. — tea valaki pedig Gohl- 
steili Sírni volt, az én vetély társam. Egy leány
unk kuiizalunk. A nyomorult állt nz ajtó mellet, 
várván inig rákerül a sor. Borzasztóan vigyor
gott. — Elfutott a méreg.

— Százados ur, — mondok — beismerem, 
hogy szimuláltam, hanem kénytelen vagyok azt 
is kijelenteni, hogy világ életemben sose loptam. 
Ez uz ur hazudik.

Nem folytathattam. Besoroztuk s kiröpitet- 
tek a szobából — Nagy busán felöltöztem s 
odn hagytam a kaszárnyát. Az Üllői ut s kőrut 
sarkán azonban várakozó állást foglaltam el: 
Goldsteinra lestem.

Egy kis félóra múlva .észre vettmn öt, 
amint kilép a kaszárnya kspiilmi, óvatosan kö
rül tekint s megy lefelé az Üllői utón.

Utána. Ezt a tréfát nem viszed el 
szárazon, Simikém. — A gyógyszertár előtt elér
tem. Torkon ragadt.,un s nehogy baja essék, 
csuk a fejét Ütöttem, a bajuszát azonban meg 
kímélni aláírván, a lmját lépegettem ki. Ha ki 
nem ragadjuk kezeseim közül, ma már por, ha
mu és semmi más I . . .

— Elmouiltnm mindent.
A törvényszék Milwoch Moriczot “nó 

tcslisértés büntette miatt 8 hónap: int ■
Az ügyész: Fiillebezek n vádlott terhére. 
A vádlott: daczoaan : Én is fülluuezek az

I ügyész ur terhúru.
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1. csoport. Indultak: Schwartz Béla 
8 c h o n Gyula, a tiwrtelet dijnt 8 c h w a r t z 
Bél*  nyerte el;

2. csoport Indultuk: Koger Imre és 
Kormos Endre. Roge r Imre 8 hosszul 
lett első, jutalma : tiszteletdij ;

3. csíwort. Indultak : Körös Gyula, 8i k 
Endre én Koóm Imre. A jutalmat • kis ezüst 
érem — K oó s Imre vitte el;

4. esport. Indultak: Kovács György, 
B a r t a I I c s Árpád és K ő r Ö s János. Első 
Kovács György l»*tt,  Jutalma kis ezüst érem

III. Gödöllő gyorsuszó bajnoksága. Jutalma 
arany érem bajnoki Rziillagon. Indultak: R *•  i c h 
Zsigmond, B r o s (Ónody) József es Székely 
Ottó. Távolság 100 méter. Keic b Zsigmond 
mar 40 méternél lemaradt s igy első E r ő s 
(Ónody) József lett, ki 1 5 perez alatt úszta 
meg a versenyt.

IV. Junior verteiig. E versenyben két cso
port indult.

1. csoport. Jutalma ni elsőnek nagy ezüst, 
a másodiknak bronzérem. Indultak: M e I t ne r 
Arlhur, V ángyéi István, H a a s z Ötlön, 
KchilTer Imre Ugyan ily sorrendben érkeztek 
is be.

2. csoport. Jutalma az elsőnek kis ezüst a 
másodiknak bronz érem. Indultak : Mérő Ist
ván. Mérő Géza és R i k Sándor. Első - erős 
küzdelem után, csaknem holt versenyben — 
Mérő látván, második (remek szabályos úszás
sal) S i k Sándor lett.

F Ifjúsági twjeni/.'Jutalma az elsőnek nagy 
ezüst, a másodiknak bronzérem. Indultuk: V a i- 
k á n y Alfonz, Nagelhueb Mihály ég Székely Qé- 
la. Első N a g e I b a c h Mihály, második Szé
kely Géza lett.

P7 Gödöllő favustó bajnoksága. Táv : 550. mé
ter. Jutalma : arany érem bajnoki szalagon. Erős 
(:Onody :) József egyedül indult s az 550. mé
teres távot 17- perez alatt úszta meg.

Vll. Vigasz verseny. Jutalma nagy ezüstérem; 
Indultak : Székely Ottó és Re i eh Zsig- 
mon^. Első lett R e i o h Zsigmond.

Ezzel a verseny pont öt órakor végit ért. 
Programon kívül bemutatott m g a jókedvű 
fiatalság egy pár humoros, kaczagtntó versenyt 
is, igy pld. a zsák én kacsa versenyt, n. ily ék
kel derültségre hangolta a lelkes publikumot.

Nem hagyhatjuk itt megemlítés nélkül 
Bartios árpád, a Gizella fürdő derék üsző mes
terének az érdein«it. mert a szépen sikerült ver 
senyben részt vettek — csaknem mind egyig az 
ő 13. éves úszó mesteri működése alatt kezei 
alól kikerült tanítványai, kik igy az általuk elért 
eredmény jó részt az ő működésének és jó taní
tási módszerének köszönhető.

▲ siketek hallanak A „D i e i I 1 u s t 
ririe Walr folyóirat 27-ik száma, Chis- 
xvlch High Road, No. 626 London W. egy csu 
dalatoa kúra leírását tartalmazza siketség es fej 
zugás ellen, a mely kut at a beteg otth-m a la
kásán is alkalmazhatja és a melym k mindenkor 
kitűnő eredménye van. A nevezett lap est a 
számát mindenkinek bérmeutve megküldilkivá- 
natra, aki címét a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi. (52 — 5)

A gödöllői polgári kör megalakulása.
A gödöllői polgári kőt f. é. (ulius hó 28 án 

tartotta alakuló közgyűlését Gödöllőn az Arány
sáé szálloda nagytermében.

A közgyűlés elég látogatott volt. A kör 
tagjai közül harminexöten Jelentek meg rajta s 
lefolyása a lehető legszebb, legncltóságteljesebb 
volt.

A tanácskozás vezetésére az alakuló köz
gyűlés elnökéűltNyiry Lajos lapunk szerkesztője 
választatott meg, ki jegyzőül Nagy György 
ügyvéd jelöltet kérte fel.

Elnök pontban 5 ómkor megnyitván a 
gyűlést, hosszasabban ecsetelte az alakuló 
kör czélját és rendeltetését, bejelenti.kogy eddig 
104 gödöllői polgár jelentkezett a kör tagjául, 
kik a közg\ Illésre szabályszerűen meg is idéz 
teltek. Felhívja a megjelenteket, hogy határoz
zanak a kör megalakulása tárgyában.

Elnök szavait a megjent tagok nagy lelke
sedéssel fogadtak és egyhangúlag kimondták a 
kör megalakulásai.

Elnök ezután előterjesztette nz alapszabá
lyok tervezetét, melynek szakaszonkénti megvi
tatása következeit. Többek hozzászólása es több 
módosítás elfogadása után uz nhipszubályok 
elfogadtattuk.

Azután a kör tisztviselői karának megválass- 
tása követkézéit

Elnökké egyhangúlag Nyiry Lajos ; eleinők 
nek Németh András, titkárnak Nagy György, 
pe iztámokuHk Ctery Ferencz. ellenőrnek Teér 
József, jegyzőnek Gtaf Aladár, főkönyvtárnok
unk Tsér Kálmán, könyvtárnoknak ifj. Jurka 

Ferencz, gazdának Rózsa István, szám vizsgálók
nak : Dinnyés János, Gráf Éliás és Zayodssky 
István, választmányi tagoknak Adóm Ferencz, 
Alberti/ Pál. fíende József, Gold Ignácz, Jámbor 
András, Kapcty Vilmos, Litils Károly, bánásig 
András, Perslei Kálmán, Ripka Ferenci, Teér 
György és Virnhardt Ferencz. póttagoknak Du/m 
János, Kardos Béla, Szeder János és Tóth Sán
dor választattak meg.

A kör tiszti kara ilyenképen megalakulván, 
még egy némely a kör belső dolgaira vonatkozó 
indítvány tárgyaltatott le, azután elnök a gyű
lést bezárta.

f Szilágyi Dezső.

Halottja van az országnak.
Szilágyi Dezső, az uj Magyarország meg

teremtőinek legedzettebb és legmunkásabb tagja, 
a jogállam építőmestere, a magyar parlament 
dísze nincs többé.

Szilágyi Dezsővel egy olyan államférfin 
dőlt ki a magyar szellemóriások táborából, a ki 
közszereplésével n-m magának, nem egy párt
nak, hanem nz országnak szolgált fényes tehet
ségével. A szabadelvűsé*  mintakepe volt, mely
nek szolgálatában pari tekintetek és érdekek nem 
jöttek tekintetbe. — Nagyváradon született és 
Horváth Boldizsár mellé került az első minisz
tériumba. mint ennek titkán. Később osztály
tanácsos lett. 1877-ben a mérsékelt ellenzékhez 
csatlakozott és Apponyl gróffal vezérkedett a 
pártban. 1889 ben lépett be n Tisza kabinetbe 
mint igazságügyi miniszter és a Szapáry és We- 
kerlc minisztérium alatt vetette meg alapját az 
az uj jogrendnek, molyén meg ma is dolgoznak 
az igazságügy minisztériumban. Bántfy alatt a 
Húz elnöki méltóságába választottak meg és 
ekkor csatlakozott ismét a diszidensekhez, midőn 
a liberális alapot megtámadva, meging- tva hitte. 
A milleninmi esztendőben au országgyűlés két 
házának hódolatát ő mutatta be 0 felségének.

Halálának Ilire országszerte mély megdöb
benést és részvétet keltett.

1OO OOO márka 1OOOOO.
Ornithológiai feladat!

Valami egészen uj és érdekes. Olvassa min
denki. mi a teendő. 4000 márkát nyerhet el. A 
mi feladatunk, látni, ki képes madárnevekből 
vagy fajokból a legnagyobb névsort összehozni, 
mely munkánál csak a következő betűk használ
hatok, megjegyezvén hogy a madárnevek néme
tül Írandók le :

KKUASSHAfCLGPXKGDmCETFBMNOVWOOSPSOYIIIKTE

Madarak alat.l minden tollas állmot értünk, 
mint pi a tyuk. a varjú, minden éneklő madarak 
stb. Eg.v egy betű annyiszor alkalmazható egy 
madárnév képzésére, ahányszor az a fentebbi 
jegyzékünkben előfordul, pl. a galamb, knkuk, 
tengeliczH stb. Mindenkinek, aki legalább, vagy 
több mint 25 különféle madárnevet beküld, 4000 
márka vagy kisebb dijat adunk teljes Összegben. 
N a p o n t a n a g y d i j a k adatnak ki!

Ha a névjegyzék kész, akor fülese ki aa 
alábbi rovatokat pontosan és küldje be címünkre. 
Hozzácsatol egy bérmeutesitelt és megczimzetl 
levélbori'ékot és megkapja erre r dijat. Ezt az 
által nyerheti el, ha előfizetője lesz, u vDie il
lustrirte Weli“ folyóiratnak.

Mindenkinek, aki 25 különféle madárnév 
jegyzékét igy beküldi, dijat adunk és dijaink kö 
vetkezókép osztatnak ki : Az egy napon érkező 
legjobb névjegyzék beküldőjének egy aranyórát; 
a második legjobb feludat mecoldónak naponta 
egy pompás tea szervizt; a következő hat. lóg 
jobb megoldásnak naponta egy egy Konrah-Sa- 
kili gyémánt és rubint gyűrűi ; a következő Ing 
jobbnak egy arany ajándékot. Az ezek után jö
vő helyes megoldás mindegyike eg.v szolidérlekü 
jutalmat nyer. A dijak naponta kiadatnak. Nem 
kell tehát az eredményre sokáig várni. Nem 
tesz kűlöinliséget a nap késői vagy korai 
óráiban knpiuk-e leveléllTeviidóje mindósi- 
szó az, ho<5 e hirdetményt hozzánk csa- 
tova küldje és ha mmláriiévsora a levél 
vétele napján a legjobb, megkapja az aranyórát, 
Iih második legjobb megkapja a thea-szervist stb. 
Dijat mindenesetre nyer. Ez nem hamis szédel
gés ! I.O00000 előfizetőt akarunk összehozni i 
egeit m m kérünk pénzt, amíg nem tudja, milyen 
dijai n.V( rt az ön megoldása. Napmia délután 4 
ómkor cg) bizottság bontja Fel a leveleket és 
osztja ki a fent jelölt módon a dijakat, ekkor 
közük önnel, mely dijnt nyerte el és ha azzal 
nvg van elégedve, beküldi u ,Die illustrirte 
WelT’ re az előfizetést s n díj czimére azonnal 
megküldetik. Gondos ' csomagolást biztosítunk. 
Sokan fognak csodálkozni és mondják majd, hogy 
ilyen ajánlat lehetetlen.

De birtokunkban van a pénz és a tekintély 
és nagyon jól tudjuk, mire vállalkoituak s ha 
o kiváló eszme révin fokozatosan egy millió elő 
fizetőt Mierezhetünk, akkor tudjuk, hogy «■ B1 
egy millió ajánlani fog b a r á t a i n a k éi 
?nel előfizetőink száma idővel mvgkétuereaő- 
dik. Készek vagyunk 5000 fontot (több mint 
10000 markát) áldozni, hogy acélunkat elérjük 
és ha ez összeg elfogy, visszavonjuk a felada
tot. No várjon tehat, a inig elkésik I Arra számí
tunk, hogy siámlank 1902. Januárig kimerül.

Függetlenül a többi dijtól ígérünk annak, 
aki a legszebb és legjobb madárnévjegyiéket 
küldi be, egy külön dijat ezer inárka aranyban I

A bizottság naponta kiosztja a dijakat, a 
külön dijat azonban csak 1902- márciius hónnp- 
ban ajándékozzuk oda. Minden mndérnév, mely 
a lexikonban előfordul, elfogiidtatik.

A nDio illustrirte HeR" ey>/ minden tekin
tetben szolid vállalat é.s kölelezetleigeinkneh pontosan 
megfelelünk. 4 lei/jobb ajánlatok állnak rendelke
zésünkre ; Londonban minden hirdetési iroda é.s 
minden üzletember felvilágosildd nyú jthat felőlünk.

Név és czim ......................................................
Kérjük a levelet kellően bérmentesíteni. 

Nem kellően, vagv épp^n nem bérmentesített 
leveleket, nem fogadunk el. „Die illusirirle IFeR*,  
626 Umwick Hid Roady London, W, Eaglund. 20—3

Hírek.
Siemélyihir. Stróbl Vilmos kir: nljá- 

rásbiró nzahaiUág idejet családjával Veszkény- 
ben Soprony megyében tölti.

Halálozás. Tóth Alajos nyug. cs. és kir. 
udvari kapus f. évi junius 28 án d u. 1 órakor 
életének b2 ik évében végelgyengülésben elhunyt 
Gödöllőn. A holdon ült. népszerű alakja volt 
Gödöllőnek, nemcsak az udvari személyzet s a 
gödöllőiek kö/J, hanem a Gödöllőn éven'e meg
fordult budapestiek előtt I*.  akik annyira ked
velték a mindig jókedvű és előzékeny mod**ru  
öreg portád, liógy szívesen letelepedtek mellé a 
kastély hüs tornáezárn és áhhattiil hallgatták 
La jos bácsi adó .unit. Koronás g.zdáj i a király 
is többször elbeszélgetett v<*|e,  a toscáuai nagy- 
herczeg pedig reggelenként megállt T"th ked
véért a kapuban. Az öregről számos jó adoma 
forog közszá jon, mely arról t'-ss tanúságot, hogy 
a magas udvar mindig megbecsülte a gödöllői 
kastélynak ezt a tipikus alakját, akinek Rznmmi 
érdemrendből is kijutott a része. A gödöllői 
kastélyban négy gazdát szolgált ki nz öreg 
„Lajos bácsi" mert csak igy nevezték őt Gödöl
lőn A gróf Viczay csaladtóí báró Sina, Siná'ól 
a Belga Bank, eltol pedig 1867-ben a magyar 
kincstár vette át a kastélyt s annak hűséges 
portását. A 8 ina uradalom személyuatéból töb
ben kerültek a kincstár szolgálatába, de ezek 
mar mind régen kimúltak, csak az öreg Lajos 
bácsi daczolt még a halállal, de végre ő is 
megroskadt a 82 év súlya alatt. Temetése folyó 
é. julius 30 án volt nagy részvét mellett.

Szűk a király gödöllői háza. A Buda
pesti Napló a következő meglepő birt közli: 
Egyik este megjelenő laptársunk arról értesül, 
hogy a király uj kastélyt /építtet Gödöllőn. A 
kastély olyan nagy lesz, mint a sehőnbrunni. As 
uj építkezésre azért van szükség, mert a régi 
(ícassalkovich-féle épület olyan szűk, hogy az 
udvmtartást sem kepes befogadni s legutóbb, 
amikor Erzsébet kiralyasszony szobrának lelep
lezésére sok vendég érkezeti, megesett az a ssep- 
pet s<*  királyi állapot, hogy még a király lak- 
o-ztnlyábói is lefoglaltuk néhány szobát a vendeg 
főhercegek és főhet ez< gnök számára. As uj 
kastély építésének Ilire terinésietesen nagy örö
möt szersett a gödöllőieknek, mert ebben Annak 
11 jeléi látják, hogy ezután gyakrabban lesz sze
rencséjük nem csak a királyhoz, hanem a király 
családjához is. Ugyanez a lap szórói szóra est 
Írja unnak a hírnek a magyarázatául, hogy ae 
udvari kertet elzárták a közönség elöl :

A budapesti kirándulók nemcsak ellepték 
minden útját s teljesen bessemetellék u ker
tet, ott hajigalván el ócska ujságpapirosuknt 
s elemö'.siájuk maradványait, hanem valósá
gos vandali puszliiási vittek véghez a gyö
nyörű parkban. A padokat összefaragták. a 
virágokat megdézsináliák, sőt annyira vitték 
a szemérmetlenséget, hogy a virágokat tö
vestül lopták el s napernyőben Jsikkasstották 
ki a kertből. Igen természetes tehát, hogy 
ezvknrk a neveletlen elemeknek a bűneiért 
lakói most egész Gödöllő

Hogy ez igy van, azon csodálkozni nem 
lelvt. A kert látogatóit nem lehet sem erkölcsi- 
ség sem gnvnllérosáf ssemponijából összeválo
gatni, az a publikum: mindenféle. Mint minde
nütt, tehát h gödöllői kertben is. Ennek a kon
zekvenciája azonban nem az lenne igazság bzo- 
rint, hogy elzárják a kertet n publikum előtt, 
hauetu az, hogy vlgyássunak i;eá. Ezeket Írja 
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a B. N. a múlt héten. Mi — utána járván a 
dolognak*  — úrról értesültünk, hogy igaz ugyan 
— Hinit mi is fél év elölt megírtunk, — hogy a 
gödöllői kastély kibővítése tervbe van véve. E/. 
különben már evek óta terveitetik s alig ha 
less megvalósítva. Az, hogy az egész park el 
lenne zárva a közönség elöl, nem felel meg a 
valóságnak, A parknak egy része van csak — 
és az is csak ideiglenesen — elzárva, és pedig 
csak kert-rendezési szempontból. A park legna
gyobb része és leglátogatottabb helyei ma is 
rendelkezésére állanak a közönségnek.

Tisatelgésök a váczi püspöknél. Az 
elmúlt hét folyamán megyés fópásztorunk Ömél
tóságánál a következők tisztelegtek : P o r t « I k i 
Tivad.-r visegrádi plébános, Crouy grófnő 
Öméltósága, a kisdedóvó felügyelő bizottságnak 
hölgy küldöttsége, F u J t dános erzsébetfalvi 
lelkész, gróf S z á p ér y Karoly és neje, M a- 
gur any I József aszódi leikése, Varga 
Mihály csányi és Sz i r m a y János tápiósági 
plébános k. Varjú Attila János kegyesrendi 
tanár S r e n k e r Endre alpári esperes-plébános.

Pisztoly párbaj. K u z m a Gyula bes 
nyői lakos és Selnár Aladár bpesti lakos 
f. é. juli 28 án d. e. 10 óra tájban Mária Bes- 
nyön pisztoly párbajt vívtak. A párbaj sebesü
lés nélkül végződött. Segédek voltak : Kóló Col- 
Ián és Deveeis Mihály Drágíts Gellért és Kröszl 
István.

Népünnepély. A gödöllői polgári kör f. 
é. augusztus hó 11 én Gödöllőn nagyszabású 
ünnepélyt rendes saját alapja javára. A népün
nepély programja mint a beavatottak mondják 
szenzóeziós lesz. Egyelőre csak annyit Írhatunk, 
hogy lesz szépség verseny, vdág posta, confetti 
csata, serpeniin, táncz, lepény eves, pózna má
szás, lesznek bazárok, melyekben élőkelő gödöl
lői nők fognak elárusítani. Lesz jóslás külön 
nők és férfiak részere. Szóval minden lesz, ami 
a jó kedvet fokozza a mulatság sikerét biz- 
tositja. Euy igazán nagyszabású mulatságul 
van kilátásunk.

Modern verseny. A következők közlésére 
kérettünk fed T. szerkesztőség! Gyarmaty m-vü 
mészáros kidobóim'ta Gödöllőn, hogy nála a 
marhahús ara kilónként 40 kraiezar. Elküldtem 
hozza szombaton f ikiló leves húsért cselédemet, 
hozott is — de 36 kiért fél kilót. Elmentem 
ekkor személyesen s Gyarmaty úrtól arról érte
sültem. hogy csak az oldala 40 krajezár. más 
leves hús ára 72. krajc’ar itala. Azt kérdezem 
most hit: liog.\ szabad e il.ien reklámot csi
nálni. Tisztelettel. Egy nyaraló nő.

Vig magyarok bálja Isaszoglien. A 
következő meghívót vet'ük Is.nszegrol : Meghívó. 
Alulírott, vig magyarok folyó év. augusztus hó 
4-éll (vasárnap) Is mzoghen, ti Haas féle „Zöld 
udvar" hoz ezinizetl kerihelyiséghen dijtekezós- 
sel egybekötött nyári tánczmulntságo’ rendezünk. 
Confetti csata. Világ posta. Boléptidij: Személy
jegy 1 korona, csuládjegy (L ur, egy 2 hölgy) 2 
korona. A díjlekézés kezdete 2 órakor. — Tancz 
keidete este 7 órakor. Teke dijak; 1-sŐ dij 1 
bárány, Z ik dij 1 liba, 3-ik díj 1 k-akaB. Ked
vezőtlen idő esetén a mulatság a következő va
sárnapra halusztatik. A tiszta jövedelem az Isa- 
saegi honvédszoborhoz vezető ut rendezésére 
fordittatik, miért is fehilfizetések a hazafias ozélra 
való tekintetből köszönettel fogadtatnak ös hír- 
bipilag nyugtáctatnak. A zenei Szőke Kálmán 
kedvelt zenekara szolgáltatja. Buffet és jó ita
lokról gondoskodva vau. Rendezőség : Klement 
E-rmicz elnök. V. Lendvay Ágoston ölelnék. 
Szőke Károly jegyző. Micsinay Aladár pénztár
nők. Oszlay Ferencz ellenőr. Stiegler István ház
nagy. Marcsányi István cxigányvajda. Poliezer 
Aniold II. ellenőr. Bejczi Lajos H«as G za Ha
ss Gyula Jancsok Mihály Klement Dezső Mamii 
József M irmorstein Sándor Vazsonyi Ernő.

Péozeli csendélet. Bodi Pál a múlt hé
ten össze veszett Péczel fő utczáján kenyeres 
pajtásával, Rlnkó Lajossal. A szóváltásból vere
kedés támadt melynek Rlnkó lett az áldózata, 
homlokán sebositvén meg őt ellenfél*'  egy kő
darabbal A dolognnk!:i bíróság elölt lesz folytaiéul.

Bioiikli ügy Gödöllön. Röviden adtunk 
már hírt arról miként szedtek rá egy pár tisz
tességes polgár emberi Gödöllőn bicziklivel. Hí
rünket most a vizsgálat alapiáit n következőkkel 
‘•gészitjük ki. B o t I i k Janói ferenozvárosi 
korcsinároshoz gyakran tért be egy-egy biciklis 
la egy pohár sörre, ti gépet uz*  alatt a korcsma 
előtt hagyta, szokás szerint odntatnasztván a 
falhoz. Mire megint kikerült a korcsmából, a 
bicikli ugy eltűnt, mintha soha ott nem lett 
volna Így ment ez jó 14eig. A károsullak per
sze fűhöz fáh »z kapkodtak, szaladtak Pontiustól 
Pilátusig: a bicikli csak nem került elő. A do
log pedig ugy esett, hogy valaki, a kinek a fe
lügyelet nélkül hagyott kerék párakra foga volt, 
az ilyen kerékpárra felkapott és vígan karika 
zott vele s meg sem állt Gödöllőig, a hm a 
korcsmárosnak egy tostvérbatyja lakott. Mikor 
a fővárosi rendőrségheB már harinincz-negyven 

ily följelentés érkezett, végre is feltűnt a dolog, 
hogy éppen az említett korcsom előtt hagyott 
kerékpárok tűnnek el. Két kerékpáros detektív 
vállalkozott n rejtélyes dolog kipuhatolására. Az 
egyik botért egy pohár sörre, künn hagyván n 
kerékpárt, a máiik pedig uz utczasnrkon lesbe 
állott. Rövid idő múlva eszre vette, hogy társá
nak kerékpárjára csakugyan fölkap valaki ói 
eszeveszett iramodással karikázik el vele. A ke
rékpáros detektív pedig utána. Azonban az előb
bi sokkal jobb kerékpáros volt; mint a rendőr 
s igy a kerékpár tdvajt utolérni mégsem tudta, 
mindaddig, inig Gödöllőre nem érkezett ai illető, 
•gy ház előtt megállt és leszállt a gépről. A 
detektív, a ki társának kerékpárját megismerte 
szóba állt az illetővel :

— Kerékpáron jött ön idáig ? — kérdezte 
kíváncsian.

— Kinek mi köze hozzá? — vágott vissza 
a kérdezett. Igenis kerékpáron jöttem ide. Ehoz 
jogom van mint mindenkinek.

— De kinek a kerékpárján ?
— Mi köze hozzá válaszolt ismét a kér

dezett.
/V detektív erre igazolván magát letartóz

tatta az illetőt ; visszahozta Budapestre, a hol 
a következő tónyállist. derietoke ki: A biciklik
kel a korcsmároB testvérje karikázott el. A 
házkutatás alkalmával idegen kerékpárokat sem 
a korcsinárosnál, s»*m  nála nem találtak Gödöl
lőn , ellenben tizenégy-tizanöt kerékpárt találták 
gödöllői jómódú polgár embereknél a kik a le
tartóztatott embertől illő ár«>n vásárolták meg a 
gépeket. Kihalgatas után szabadlábra helyezték 
az illetőt. Lehet, hogy kauciót tett le mert meg
lehetősen jómódú. Éppen ezért nem irtuk ki az 
illető nevét. A vizsgálat sorun azonban, ha a 
rendórs g az egész tényállást kétségtelenül ki
derítette. a nevekkel is megismertetjük a közön
séget.

Minden vidéknek megvan a maga spe
cialitása. A délvidéki szilvórium már évrisedek 
óta igen fontos export czikk. Ha tehát olva
sóink figyelmét eztflmd aSelvitteles Mihály-f-de 
szilvórium tömenyi.ó czégre melynek telepe 
maidue.n 50 ev óta van Lúgoson, és majdnem a 
szilvórium töinényitése közül minden kiállítatni ki 
lett tüntetve, felhívjuk ; egyúttal megjegyezhet
jük hogy a posta osu.ilv Kr. 8. és Kr. 12 után
vétel mellett. 3, 1—1 litert tartalmazó igen fi
nom /amutu szihóriumot küldi. A számos rende
lés legjobb bizoiyiieka n kivaló minőségnek és 
elismerésnek, molyben folyton részesül.

Tombolával összekötött ovodai záró- 
üílHOp „Aszúd és vidékó jótékony nóegy- 
lele" kisdedóvójii’.íik f- évi julius 31-én 
szép ünnepe volt. Ez nlkaloiiiinal mutat
ták be a kis gyermekek fejlődő lelkűk 
ékes hajtásait: lelki élvezettel és élénk 
figyelemmel kísérték szülök és érdeklődök 
a bemutatott eredményt. Nemcsak a ne
velésügy vezetői, de minden gondolkodó 
fő ma már belátja, mily fontos ága a ne
velés- és tanügynek a kisdedekkel való 
•zakszerü, léleklnni alapon valö foglnlko 
zás. A ezóp eredménnyel ékeskedő óvodai 
záróünnep sikerérét Jenes Zélma kisdedóvó- 
nöt illeti meg a hála, ki egész éven át 
teljes odaadással őrködött a kicsiny lelkek 
holyes fejlődése fölött. E zárünnep befe
jeztével a nemes és ügybuzgó báró Pod- 
inaniczky-csttlád vezetése mellett tombola 
húzás volt. 125 drb. egy koronás jegy el
lenében 60 tárgy volt nyereségre bocsátva. 
Minden lárgv kiállításánál fógva dicsérte sa 
jAt. mesterét. Szép kézi munkákat készítet
tek ez alkalomra : Béke (ivubiiié. Bonisik 
Márta és Ilona. Burzics Ilonn, Perber Bei- 
ta, Dr. Gál Adolfné. Holly Ludvikit, öz.v, 
Hajnik Endréné. Jenes Zeliiin, özv. Ková- 
esy Mihályné és leánya. Mnztitieez Janka, 
Moravcsik evung. lelkész um kái. Báró 
Podmaniczky Leventéné, \V .illet- Károly né. 
és N. N. [festményeket es dísztárgyakat 
adományoztak : Beke Gyuláné, Bencsik 
Márta és Ilonka, Bolla L íjostló, özv. Haj
nik Endrétlé, Holly Jenöné, Jencz Zelma, 
Latigfelder és Hermán, Báró Podmaniczky 
Elma, gróf Ráday Gedeoimé, Stefnnovich 
Edith, Sidczer Nándorit*.  A sikerült tom
bola 125 koronát jövedelmezett tisztán a 
nöegylet pénztára javára, fényes bizony
ságául annak-, hogy ha akarat van, van si
ker is. Tehát csak előre ! Köszönet és 
hala mindazoknak, ti kik e Bikert szivei 
közreműködésükkel biitositották.

Hirdetmény.
A gödöllői m. kir. kori»iinunid:il',m- fóállo- 

niúnynból n folyó évben kíBebjiezet’ :

16 darab különféle korú kisorolt 
igás ló

f. évi augusztus hó ll-él> délelőtt 10 órakor, a 
gödöllői pineztéreu szóbeli ári érés utján ii legtöb 
bet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fog ndntnl.

Vevők ii.rioznnk a vételáron felül minden 
darab ló után 4 korona ihinibpénzt, es a vételár 
után esedékes 111. fokú bélyegilletóket is fizetni. 
A iiv-gvett lovak uz árverés színhelyén azonnal 
átveendők.

A m. kir. kt-ronaurudalom 
igazgatósága

1900 V. 124S4 számhoz. 1901. vgrli. 498 szám.

Árverési hirdetmény.
Aluliróli kiküldött bírósági ségreliajtó "zen

nel közhírré teszi hogy ti gödöllői kir. Járásbí
róságnál 1900 évi V I248J8 számú végzésével I) r. 
F u c h s Són d o r l> p es t i ügyvéd altul k -p
viselt F u c li s 8 i m o li végrehajtató részére
8 z v o 11 n d li K a r 0 I i n f é r i 8 e li m 1 d-
I e e h n e r N á n d o r n é végrehajtást szenve
dett ellen 22 K. 80 F. követelés és j-,r. erejéig 
elrendelt kielégilé-i végrelnjtás folytán végre 
Irijtást szenvedettnél lefoglalt 698 K -ra becsült 
ingóságokra rí gödöllői kir. Járásbíróság fenti 
szama végzésével az árverés ..|r<*  id.-lt.-tv n. .itt
unk nz Eder Antal Gvula 220 kor. s többi fe- 
llllfogl.iHntók követelése erejéig is, nmeim)iben 
azok tóivéiyes zálogjogot nyertek volna, végre
hajtást szenvedett lakásán R s k o s 8 e n l Mi
hál y o n leendő megtartására határidőül 1 90 I. 
e v i » y u m tu • li í> 1 2 n » pj »n ti él e- 
lőtt lw I I 2 ó r ti j í r a tűzetik ki, mikor a 
biróilag lefoglalt kávéházi berendezés, s egyéb 
ingóságok a legtöbbet ígérőnek kézpénzfizetés 
mellett, szükség esetén boes.iron óul is el fog
nak ndntni.

Felhivainiik intnduznk, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végitliajuitó követelését 
megelőző klelégittetéshez tartanak jogot, misze
rint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkez
déséig nldlirolt kiküldőiméi vagy iriiabun beadni, 
vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes a határidő hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naplói 
esAmitistlk.

Kelt Gödöllőn 1901 évi Julius hó 16 napján. 
Trsztyánszky Kálmán s. k. 

(P. HJ kir, bír. végrehajtó.

4543 számi.kvi 1901. l'lrk. június hó 27.
Ifj. Hnraszti Mihály és nejének Búzáé Já

nos elleni vhjtásl ügyében.
Arveröei hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbiróság mini 'Ikvi hatóság 
közhíré teszi, hogy ifj. Haraszti Mihály és neje 
aszódi lakosok végrehnjtatóknaz, Búzás János 
aszódi lakos végrehajtást szenvedő ell' iii vagyon 
közösség megszüntetése és Járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a gödöllői kir. jiiiasbiró8ág 
területén lévő, Aszód községben fekvő s az aszódi 
537 sz. tkvi betétben Busás János, ifj. HaraszttMi- 
hály és neje Leltei-Ilona nevén álló A + 1 sorsa. 
1961 hisz, és 817 ö. i ez. alatt felvett ingat
lanra az árverést 800 kor. ezennel megállnpitott 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a lentebb 
megjelölt ingatlan nz 1901. évi azeptember 
hó 35 ik napján d e lO órakor aszód község 
házánnl meztnrtnndó nyilvános árverési n a 
megállapított kikiáltási áron alul Is elndiitni fog.

Árverezni szándékozók lartozmik nz ingat
lan 800 kor. beesárának 10 százalék át vagyis 80 kor. 
készpénzben, vagy 1881, LX. tez. 42. § ni>.>ii jelzett 
árfolyammal számitott és az 1881. notiiib hói-én 
8838 sz. n. kelt igazságügy miniszteri rendelet 
8 § ábsn kijelölt óviidékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 LX 
tcz. 170 §n értohliéball a bánatpónznsK a bíró
ságnál előlegez elhelyezéséről kiállított ezabnly- 
■zerü elismervényt, átszolgiinitnl.

Kelt Gödöllőn 1901 évi julius hó K ik nap
ján, a kir. jarásbiróság mint telekköuyvi ható
ságnál.

(P. H) 8trrtbl s. k. kir. itljbiró.
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Egy jó karban levő

Ellő Fiumei Tengerentúli hl-li Társaság
PFAU es TÁRSA

: *»** 
!

pedál nélkül jutányos árban eladó
Hol ? Megmondja a kiadó hivatal.

Budapesten polgári iskola és alsóbb gym- 
zaziiim közelében egy úri csalad elfogad 

2 3 leány vagy fiú gyermekei teljes e11á-

t áe ra Anyai gondozás és kittinő bánást nőd 
I az illetők ott helyben kívánatra zongora 

.tanításban is részesülhetnek czim a kiadó

hivatalban. í-a.

l \ 1»

csász. >'J kir. udvari szállítók 
fiumei cognacgyártíból 

ajánl : HAUER LAJOS gyógyszertára
.Az Angyalhoz" Hatvan. a-io

tlllOSIlál.B

Sít 
>t

Epitö anyagok:
mési. gipsz, portlandi és román ce
ment, fali tégla, tető fedlemez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szórós sövény sodronyok,

kehlhelmi- 
keramlt ( 

metlahi és 
cement lapok.

Tűzálló chamotte téglák, cha 
motte agyag és chnmotle liszt.

Mint különlegességek:
eppelni pofiimul cement agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Betonlrozásokal, kövezéseket, va 
líimint granit iernzzó miinkákat jutá 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

ei-42 ingyen.

KURAS PÁL temetkezési vállalata
A SZÓ !><>>.

Elvállal mindennemű (emelések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart niiiidenléle kopoi-HÓkből. Erez, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzutok. ravatal felállítása, személyzet disz-egyenruhaban fák
lyával di.-z.es gyiÍHZ.kooi

Temetések 100 koronától 1000 körömiig. Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egv óra alatt >zállitt.amak. 30 -52

Budapesten, V., Lipót körút 8-

M»frondwléNel<et a gödöllői nyaralóm
ban /Cfiitlln utdza 63.) is szívesen átveszek, 
kel a ixakrnábft vágó felvilágosításokkal is 
MBwegjel szolgálok.
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GÖDÖLLŐN, a Ke re néz József téren.
Értesítem a t. közönséget, liogv Gödöllőn 11 Ferencz József téren levő ..Ariin v N;)Hh<»n'‘ czimzett 

vendéglő és kávéház helyiséget IÍI01. májust én átvettem s azt ti kor követelményeinek megfelelőleg újonnan berendeztem
Kitűnő niugvnr hőnyim. 1 Inl :> l <>n v idő I. ■ n >-z < n ! í <-m |>:i I ncvx.k borok 

.Mlimni*  p<-x.-.|g-<">l,. Itészveni .-><>!•

BBT Minden vasárnap nagy zene hangverseny.
AVAItl KIXIL1Z<>. ->0

Szobák beszállásra kaphatók. Olcsó árak TB® K~6
Nzalav Vincze, vendéglős és kávés.

■ Jó kiszo’gálás.
Számos látogatást kér


