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Aszód és Vidéke
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI és IRODALMI HETILAP.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
.Egész évrs 8 korona | Negyed évre . . 2 korona
Fél ívre 4 „ | Egyes szám ára 20 fillér.

Bérmentetlen leveleket ner.i fogadunk el.

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP

FELELŐS SZERKESZTŐ
NYI1<Y LAJOS.

' SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL:
ASZÓDON.

H I R 1 > ! •’, T 1% S E K :
egyezs-V; forint jutányos áron közöltetuck. NYÍLT-TÉR sors 

GO fi-lér. Előfizetőinknek nagy árkedvezmény.

E lapok múlt heti számában szó 
volt a néhai való jó peleskei nótáriu
sok jelenleg élő földi utódairól, a 
falu pennáiról : a községi jegyzőről..

Fájdalom : ma már ezen, külön
ben tiszteletreméltó testület sem nép
szerű. Bírálja falujában ez is, az is ; 
mert hát oly tetteket követ el, ame
lyek kihívják a bírálatot.

Valamikor a jegyző atyja volt a 
népnek. Hozzája fordult ügyes bajos 
dolgaiban s mindig megkapta, amit 
keresett : a jó szót, jó tanácsot.

Ma ? . . .
Ma nem fordul hozzá I Vagy: 

mert nem mer hozzá fordulni, mert 
oly nagy urnák képzeli s mert pén
zébe kerül, vagy : mert úgy is tudja, 
hogy hiába fordul hozzá.

De meg különben sem bízik 
benne.

Miért ?
Mert alig van községi jegyző, 

különösen erre mifelénk, aki a nép
szerűségét egy vagy más cselekedeté
vel már jó eleve el nem játszotta 
volna.

Ha intakt jellemű a községi jegy
ző különben : tönkre teszik hírét, ne
vét a végrehajtások, adóügyek, meg 
az állam részére teljesített mindenféle, 
de egyáltalán nem népszerű funkciók.

Ha meg a fáma valamiért kikezdi, 
pld. vagy többet szed valami privát 
munkáért, mint amennyi jár, vagy 

j nem végezi azt el úgy, amint kell, 
akkor meg épen elveszett ember.

A jegyző állása tehát nagyon 
kényes és épen azért nagyon is bi-

| zalmi természetű.
S ha ez a bizalom egyszer nreg- 

: ingott, akkor veszve van a jegyző és 
és községe is.

Nagy baj ez, de úgy van !
A lavina a hegy tetején még 

csak egy kis hócsuszamlás.
Valaki megrugott egy maroknyi 

1 havat s az görög, hengergőzik lefelé 
■ a lejtőn s mire leér a hegy lábához : 

már embereket öl meg s házakat 
pusziit el.

Ily hamis portéka a népszerű
ség is.

Nagy baj, hogy jegyzőink nem 
ügyelnek reá jobban.

Pedig senkinek sem esik oly kö
zel, annyira kézügyébe a nép, min 
nekik, — tehát senki sem tudhatná 
oly könnyen megszerezni a nép sze- 
retetét s megtartani azt, mint ők.

Ha többet foglalkoznának a nép
pel, nagyobb szeretettel karolnák fel 
s nem üldöznék azt uto:i-utfélen a 
mindenható állam nevében.

A mi népünk különben úgy is 
fél a kaputos osztálytól.

S valljuk be őszintén van is rá 
némi oka.

Hiszen nem ismer közülök mást, 
mint a papot, aki párbérért, egyházi 
adóért stb exequáltatja, az orvost — 
aki a másvilágra segíti, az ügyvédet 
— akitől égő fűzként fél, a földesurat, 
vagy annak gazdatiszjeit, akiknek a 
törvényben vele szemben mindig iga- 

; zuk van, az állatorvost — aki akkor

TÁRCA.

A köcsög kávé.
— Egy falusi kántor jeremiádja. —

Irta : Verner László.

Mélyen tisztelt Uraim és Hölgyeim 1 
A kézzelfogható kapacitálások egész seregé
vel találkoztam már világéletemben, de amit 
a minap a gégém szenvedett, olyannal soha. 
Ha akarják, ha nem elmondom. Vcgigéltem 
én már egy pár alkotmányosdit. Tisztessé
ges emlékeim is vágynak, akár Tisza Lász
lónak a moóri csatából. A szivem, az én 
éizékeny szivem alsó kamráján két oldal
bordám zötyög: ketté van törve, a lapocka
csontom a helyéről félre van tolva, a tar 
koponyámon forradások egész szabálytalan
sága hemzseg, amint itt vagy ott elagyabu- 
gyáltak, mint aféle nyelves és énekes kán
tort a kortes, meleg napok alatt. És mindez 
semmi a tenger sima tükréhez, helyesebben 
a köcsög kávéhoz képest!

Mert úgy esett le rám az eset, hogy 
eluntam egy helyben. Lendíteni akártam a 
soromon. A vármegyém nyugati felében 
(én a keleti felén danoltam ki az árnyék
világból a kispapos meg a nagypapos pasa- 

sérokat) meghalt a kántoi, jó ember volt, 
legalább ennek kellett lenni, hogy meghalt 
és reményeim friss televényen elvetette a 
plánumokat. A’ a nyugati kántorság jobb 
volt, mint a keleti. Módiban van jobban a 
búcsúztatás (páronként 10 krajcárjával és a 
kolbász. Hire jött annak. Valami végről a 
feleségem rokonságban is volt a megdicső- 
ült kollégával. Attól tudom. Disznóvágások 
idején majd széthúzták ide-oda a torba. 
Abba is halt bele. Irtózatosat ehetett a Csá
szárék torán. Egy kántor, aki gyomorbéli 
megterheltetések után múl ki az árnyék
világból. Valóságos unicum és scandalum.

A disznótoiok délibábos ábrándjai 
(már, kérem, erre muszáj egy kicsinyt olyan 
költőiesnek lenni,) csábítottak. Itt keleten 
talán disznó sem volt, annál kevésbé tor.

Felcihelödtem hát szétnézni a kolléga I 
örökségén. A feleségem ropogós tepertős | 
pogácsát rakott a tarsolyomba.

Megindultam. (Majd, kérem, az utazá
somról kiadom külön könyvben az eleven 
impressióirnat. Ruskó Flórián, ki az alduna- 
vidékét is beutazta, fog előszót Írni hozzá, 
most egyszerűen kalauzolás nélkül megyek 
a dolgok meritumába.)

Megérkeztem. Kicsiny, akácfákkal gar- 
nirozott falu volt ez. Szép fehérre meszelt 
ambitusok csalogattak. A templom tornyában 
akkor is a halálhirdetővel harangoztak. Jó 
jel I Itt, ugylátszik, még mindig van kedvük 

meghalni az embereknek. A kántorra ez a 
legcsábitóbb népszokás I

Nem akadtam össze senkivel. Baktat
tam a pogácsáktól fogyatékos tarsolyommal 
és nagy kazal reménységekkel. Immár be
értem a falu szivébe. Rangos házak kuco
rogtak itt rendre, salugáterosak, padlásnyi- 
lásukból lengő piros kukoricacsővel, meg 
fényes kaszával. Egy különösen csalogatott, 
az, amelyikre ez volt bárdolatlan betűkkel 
pingálva : Varga Péter curiája építtetett itt 
helyben anno 1858. Micsoda takaros füst 
csavarodott a kéményéből. Itt legalább is 
kappanlevest főznek, ha ugyan nem kolozs
vári káposztát pirítanak kolbászszal. Szinte 
a számba futott az ize. A nagy ehetnékem 
tapasztotta a kilincsre tenyeremet. Jókor I 
Belülről is ekkor nyitottak ajtót. A gazda. 
Megismertem a prémes mándlijáról, a tekin
télyt parancsoló kucsmájáról, meg a jó 
gömbölyüségcs arculatjáról. (Hajh, hat ennek 
készül a kappanleves ?)

— Mi járatban van? — fordult felém.
— Nevem Éhes Péter, Kajlasról, kán

tor vagyok.
— Aha úgy, úgy ; no forduljon be 

hozzzánk. Épen jókor. Az anyjuk most tá
lalja a kappan levest.

Olyat ugrottam, hogy a nadrágom be
leakadt a kis kapu szögébe, borzasztót fes
tett. De nem bántam. Micsoda Európai 
nagyhatalom az az andung I . , 
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rendeli el a zárlatot, mikor legtöbb 
eladó állata van s a jegyzőt — aki 
mint az állam végrehajtó közege adóz
tatja, egzequálja, soroztatja stb.

Olyan urat, akitől közvetlen hasz
na lenne, vagy aki vele bíbelődni ér
demesnek tartaná, ügyét-baját kiku
tatná orvoslási szándékkal, csak nagy 
ritkán lát.

Megjegyzem itt, hogy csak álta
lánosságban beszélek s elismerem, 
hogy vannak tiszteletreméltó kivételek 
is és pedig szép számban mindenik 
— előbb felsorolt — bransból, de 
fájdalom, ezek is tűrnek és szenved
nek kevésbé jeles és népszerű kolle
gáik hibájáért.

Bár ne volna igy.
Bár népünk jobban megbecsülné 

hivatalnokait, talán akkor bizalma is 
nagyobb lenne bennük.

Mert ez volna a fődolog.
Csörgő.

Hl R E K .
• - i ty aszenteiő. A katli. anyaszent- 

e .,.. . 2-án, pénteken íilte meg
le - Boldog-Asszony napját. ur.ie

emlékére rendelte az anya- 
s ......... <‘.:y a Bőid Szűz-.Mária a
tó. .>i .-. ii.i'.oalóan aláveti magát a 
to. ..nyék s gyermekét születése után 
4U-ik na; un bemutatja a templomban Ekkor 
veszi az isteni magzatot karjaira az ősz 
Simeon, a jámbor aggastyán s magasztalja 
öt mint „a világ világosságát, ki küldetett a 
poganyok megvilágítására és Izrael népének 
dicsőségére", az egyház a IX. század óta 
e napon gyertyákat szentel, melyekkel a 
templom! an i.órmenet tartatik annak jelké- 

I

pezésére, hogy valamint a gyertyák a lat
ható tűz által meggyujtva az. éji sötétséget 
megvilágítják, éppen úgy világosítsa meg az 
Ur kegyelme és tanításának fénye és igaz
sága a hívők lelkeit. — Városunkban a szo
kott fénynyel tartatott meg az ünnepség, a 
mikor az ünnepies szertartást Odray Cocles- 
tin prépost tartotta. — Mivel pedig ez ün
nep éppen péntekre esett, megyéspüspökünk, 
gróf Csáky Károly, híveinek oly irányú dis- 
penzációt engedélyezett, hogy a pénteknek 
dacára szabadon élvezhetik a huseledeleket.

A pestmegyei tanítók gyűlése. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Álta
lános Tanító Testületé a 1 anitók Há
zában (Szentkirályi-utca 47. sz.) feb- 
ruá 2-án délelőtt 10 órakor gyűlést 
tartott, melyben üdvözölték Mosdóssy 
Imre kir. tanácsos, Pestvármegye uj 
tanfelügyelőjét. A fővárosi tanítóság 
és a Magyar Tanítók Otthona nevé
ben Verner Jenő, a Magyar Tanítók 
Otthona titkára üdvözölte szép be
széddel az uj tanfelügyelőt.

Halálozás. Bánó Imre kiérdemlik 
mátraszöllősi esperes plébános, a váci egy
házmegye iiestora, gyém mtmisés áldozópap, 
a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa 
Mátraszöllösön a múlt héten áldozópapsá- j 
gának 66. évében elhunyt.

Nyilvános nyugtázás. A f. é. 
jan. 28-án lezajlott polgári bálon tisz
teletjegyeiket megváltották Nyiry Lajos, 
a polgári kör elnökénél: Nick Ede és 
Polner Lajos 10-10 kor., dr Kövér 
Kálmán, Rajtsán János 5-5 kor., Fe
kete Imre, dr Gaal Elek 4-4, Ripka 
Ferenc, Egyed Lajos, dr Polner Zol
tán 3-3, Retteghy Ferenc, Mentsik 
Ferenc, Kaiser István 2-2 kor., drd. 
Polner Tihamér 1 kor. 60 fill, össze
sen 54 kor. 60 fill. Dömötör Gusztáv 
dalkőri elnöknél : Stróbl Vilmos 5, 
dr Schön Gyula, - Lipcsey Leó 4-4, 
Cserna Károly 3'40, Garán Dániel 
3'20, Kapucinuszárda, dr. Halász Mó
ric, dr Mezei Manó, dr Zachár Kál

mán 2-2 kor., összesen 27 kor. 60 
fill. Este a pénztárnál felülfizettek : 
dr. Héderváry Lehel 
nmei 10-10 kor., 
Podhorányi József,
5-5  kor., Verseghy 
Wirnhardt Ferenc 4 
óergelyné 2’80 fill,

és Walter Sá- 
Pettera Hubert, 
Sasváry Antal 

Károly 4'20 fill, 
kor., özv. Déry 

Székely Lajos 
i 2-40 fill., dr Mezey Manó, Bentsok 

János, Nyerges György, Kneitner Fe- 
! renc, Ádám Ferenc, Varga György 
i 2-2 kor., Nyiry Lajos, ifj. Szabó Kál

mán 1-80-F80 f’ll. Simon Antal P40, 
ifj. Szeder János, Jurka Ferenc Szauer, 
Lajos 1-1 kor. Rózsa István, Grosz 
Péter, Endl Károly, Palovics Antal, 
Koll Ferenc, Berze János, Majkráb 
Jánosné, Szlabey Ferenc 80-80 fill., 
Pogáts Károly 63, S:eáer Dezső, Ji- 
ricsek József 50-59 fill. Maiinka Ke- 

i lemen, Berze Lajos, Bese 
i Polc János, Szvoboda Dénes, 
; Konc István, Miró József, 
I Endre, Streuszler Frigyes, Schverteczky 
i Lajosné, Tóth József,

I

A'adár,
N. N.,
Piti tét

’’ ', Török András,
Gold Benő, Gólyán József, Horváth 
János, Mandl Antal, Alberty Dénes, 
Szabó István 40-40 fillér, Eördögh 
Aurél 20 fill. összesen 84 kor. 60 
fill. A bál tiszta jövedelme 242 kor. 
34 fillér volt. A két kör elnöksége ez 
utón mond hálás köszönetéi mind
azoknak, kik a jótékonycélu mulatság 
anyagi sikerét felülfizetéseikkel elő
mozdították. Megemlítjük itt, hogy a 
bálon megjelent hölgyek névsorából 
Bock Henrikné úrnő (Pannonhalmáról) 
neve tévedésből kimaradt, 
két ezzel kiegészítjük.

Tűzoltó közgyűlés. 27-ik évi 
közgyűlését f. hó 2-án d. u. 2 órakor 
tartotta az ölik. tűzoltó egylet. Ez al
kalommal ejtetett meg a tisztujitás is. 
Ifj Szabó Kálmán ismét egyhangú 
lelkesedéssel lett főparancsnokká meg-

Közlésün-

Bent oszt közrefogtak, hogy milyen a | 
hangom. Rágyújtottam rögvest. A Grossvar- 
deint. Az egész Varga család nagy áhítattal ; 
hallgatta az átmagyarositott szövegű fülbe- i 
mászó áriát. Csak a gazdaasszony kérdezte | 
a végen : hogy böjtre való ének-e ez, vagy j 
sátoros ünnepre.

— Pászol ez minden alkalomra — 
feleltem. Nálunk disznótorban fújják — for
dítani a legfontosabbra a figyelmet.

Ellágyitottam az egész famíliát. A ki- ! 
csínyeket rézkrajcárral enyveztem magam- I 
hoz. Igazán disznó szerencsém veit. Ennek ! 
a családnak a protekciója biztos győzelem. 
Legalább is koma az öreg Varga bác.i a 
falun belül mindenkivel A nőtárosra! pertu, 
papokhoz meg bejáratos. Annyira biztos 
voltam az ügyemmel, hogy a kis noteszem
ben már fel is számítottam a jövedelmet. 
Ezután még trafikban árult bőr szivart is 
szívhatok az olcsóbbjából.

Vagy két napig éldegéltem a Varga 
famíliában. Fakó ábrázatomra kiviritott a 
jólét bazsarózsája és olyan nótás hangulat 
fogott el, hogy majdnem élceket szórtam a 
Csáky rendeletére. (Tetszik tudni, nekem se 
tetszik az. a dolog sehogy,) Végre föbiriadt 
a dicső nap hajnala I En ezzel a hajnallal 
keltem talpra. Fél. ehuzódtam a félszerbe 
egy kukorica morzsol > mellé és ott fisztu- 
láztani a lyrai tenorommal. Csak most bel*  
ne süljek. A választáson. Csak most kivág
jam az A-t, mondhatok azután B-t és C-t 
is Helyen leszek mint mikalaka.

És mikor reménységeim lila szilt egén 
egy szikora felhöcske sem kecmergett, akkor 
ütött az Istennyila. A porta elejéről hallottam

a Varga Péter jó házigazdám hivó szavát : 
Csak tessék beljebb kerülni I Dehogy lesz 
alkalmatlan, dehogy I Sőt inkább I Már is 
van egy kántornak való szálláson. Retten 
vigabban lesznek, stb. stb. Kiődöngtem a 
félszerről szembeszállani a rémmel.

Mondhatom, kellemetes emberke volt 
Harcias, magyar gyerek, vasalt sima arccal, 
mellette az én ragyavert arcom bizony ala
posan lemaradt. Láttam. Az asszonyhad előtt 
menten megrendült a pozícióm. Hogy há
mozták ki a felső kabátjából, mint édes- 
kedtek. Azt hittem, megüt a guta. És a 
kujon, hogy értett a hangulat csináláshoz. 
A kis Varga csemetéket öt percre, hogy vé
gigsimogatta két angyalos rézkrajcárral ked
veskedett. Oda vagyok I A közvélemény há
tat mutat.

No de megbirtam. Szegény jövevény 
egyben nem fözesz le : a kosztban. Ember
ölő porciókat raknak itt eléd s ha az utolsó 
morzsáig magadba nem gyűröd, kész az 
antipátia. Éhez pedig gyenge vagy gyerek, 

I Micsoda torma lesz itt rögtön. Furcsa nézni, 
! kin szenvedni . . .

Lett is.
Betálalták a reggelit. Az én szokott 

porciómat most két egyenlő adagban hoz- 
, tik, két köcsöggel szín ültig telve kávét. A 

Rozi leányzónak egész emelet volt a két 
kenyérhosszba metszett piritós, amit elémbe 
szervírozott. No, gyürközz vetélytárs. Ha ezt 

I belakod, ember vagy gyomorban — gon- 
! dúltam.

A vetélytárs pedig a legnagyobb egy- 
I kedvüséggel emelgette a köcsögöt. Olyanokat 
I nyelt, mint egy gödény és olyanokat hara-

: pott mint egy hiéna. Nekem ezer formába
■ változott az arculatom a két liter cikóriától, 
1 ö még a szemöldökét se mozgatta, de olyan

dicséreteket szórt a kávéra, mintha valami
; ausztráliai madá.fészket evett volna.

Mikor a kávéval megvoltunk, bennem 
í egy kazán ereje dolgozott és fütött. Nem 

bírtam felállni. Erre történt a katasztrófa. 
I Berontott Vargáné asszony és édeskésen 
1 kérdezte, nem ennénk-e egy kis gyenge 

malacszalon iát ? Nagyon jó. Ajánlja.
Én csak l.uzakodtam. nem akartam a 

meleg gesztenyét a kollégám számára kika
parni, tegye ő I Hadd tűnjön le a népsze
rűsége.

Ö meg egészen egykedvűen felelte :
— Nagyon szívesen. Szinte előre tu

dom, milyen jó lesz.
Beemelt az asszony egy emelet sza

lonnát, erősen kikötve, hogy ebből ne ma
radjon ám semmi. Meg kell enni az utolsó 
falatig, mind. Oh, gyomrok felkent bajnokai 
Nyelt az én kollégám szépen I Gégémen 
nagy önmegtagadással csúszott le egy-egy 
falat. Rozi asszony abba a minutumba vé- 
gigszapnlt a kellemetlenségeimért és dicsérte 
Kis Jeremiást, a társamat, a danaidák hor-

■ dójának élő birtokosát.
Veszve voltain.
Megülte a köcsög kávé a gyomromat. 

Egy zenei hang se tudott kiszorulni a gé
gémen. Kis Jeremiás meg úgy kornyik ált, 
akár egy éneklő pelikán I Persze, hogy ő 
lett meg.

Ez a köcsög kávé tragédiája.

| ________. 
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választva. Gallé Antal elnök Görzből ' 
táviratilag üdvözölte a közgyűlést, a- | 
mit a közgyűlés táviratilag köszönt 
meg. Azután megválasztattak : tűzoltó I 
lelkészszé Podhorányi József pápai 
kamarás, plébános ; alparancsnokká : 
dr Ignátzy Ernő és Rigler István; 
szak, parancsnokká : Koncz István és 
Krenn Károly, aki egyúttal titkár is; 
pénztárnokká : Ádám Ferenc ; gond
nokká : Székely Lajos ; szertárnokká 
Teer Kálmán és Wirnhardt Tódor.

Balázsolás. Szent-Balázs vértanupüs- 
pök napján e hó 3-án ünnep volt a temp
lomban. — Szent-Balázs ugyanis mint véd- 
szent az egyház életében a torokbajok el
len szerepelt Szent Balázs püspököt azzal 
dicsőíti az Isten, hogy az ö esedezésére 
mindenkor segítséget nyertek azok, kik 
torokbetegségben szenvedtek. Ezért hívja fel 
a kath. egyház minden évben e napra Szent- 
Balázs oltalmát híveinek számára.

Elveszett Gödöllőn, az alvégben 
egy barna skongs-szőrme gallér. A ; 
becsületes megtaláló illő jutalmat kap, i 
lia Király-utca 81. sz. alatt a tulajdo- i 
nosnak átadja.

Hirtelen halál. Benyó Mátyásné ! 
Isaszeglien a múlt hó 30-án ismeret- i 
len okból össze esett s meghalt. Va- i 
lószinü, hogy nagymértékben élvezett I 
pálinka okozta a halálát.

Lövöldözés nászmenetnél. — 
Pásztor András hévízi lakos midőn 
Hévizén Kiss János esküvőjére a 
templomba mentek, egy régi két csövű 
pisztolylyal üdvlövést akart produkálni, ; 
de megjárta, mert a pisztoly erős pa- | 
pir fojtása a csőbe bele volt rozsdá- ' 
sodva s a mint a lövés eldördült, a ! 
csövet széjjel lökte s Pásztor Andrást 
kezén súlyosan megsebezte. Valószí
nt 1 g amputálni is kell

A Független Magyarország március 
15-iki ünnepi .zárna. A végtelenül huzódó 
politikai válság, a nemzetet ért súlyos meg
próbáltatások korszakában fokozottan nagy 
ünnepe lesz a magyar népnek március 15. 
A „Független Magyarország", a nemzet lel- 
kiismeretének ez az állhatatos ébrentartója, 
e napot arra használja föl, hogy a nemzeti 
követelések után való vágyat és lelkesedést, 
a negyvennyolcas idők példájával is meg
erősítse. A magyar hirlapirásban eddig egye
dülálló ünnepi újságszámban akarja a „Füg
getlen Magyarország" ez óhajtását megvaló
sítani. A köteteknek megfelelő lapszám a 
nagy évfordulónak legpompásabb emlék
műve lesz. Az ellenzéki pártok nagynevű 
vezéremberei, az összes függetlenségi kép
viselők politikai cikkeikkel, a legkiválóbb 
magyar Írók szépirodalmi dolgozataikkal, a 
lap jelestollu dolgozótársai pedig aktuális és 
a szabadságharc idejéből vett események 
tárgyalásával teszik kiválóvá a lap március 
15-iki gyönyörű illusztrációkkal ékesített ün

nepi számát, a mely egyszersmind a nyom
datechnikának is remeke lesz. A 250 oldalt 
meghaladó impozáns újságszámot a „Függet
len Magyarország“-nak úgy régi, mint újon- ' 
nan belépő összes előfizetői rendes lapszám- | 
ként ingyen kapják, inig a nem előfizetők 1 
korona összegnek bélyegben, vagy postautal
ványon vajó előleges beküldése után kaphat
ják meg a „Független Magyarország" kiadó
hivatalától (Budapest, Erzsébet-körut 50.) — 
Vasúti állomások, dohánytőzsdék és egyéb 
lapelárusitók szintén csakis a meghatározott 
1 korona előre való beküldése mellett tart
hatnak igényt e lapszámra.

1102. szám. Polg. 1906.

Hirdetmény.
A pestvidéki kir. törvényszék, az 1874 

XXXV. t. ez. 15. §-a értelmében közhírré 
teszi, hogy Dr Bezsilla István, mint az 
üresedésbe jött gödöllői kir. közjegyzői ál
lásra, a budapesti kir. közjegyzői kamara 

24'1906. sz. határozatával kirendelt közjegy
zői helyettes, működését 1906. évi januar hó 
23-án megkezdette.

Budapesten, 1906. január hó 26-án.
A pestvidéki kir. törvényszék, mint 

polgári hatóság. j

P. H. Kéler s. k. |
kir. törvényszéki biró.

Ikt. 720 sz.
Í9Ö6 tkvi.

A Gödöllői kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közzé 
tétetik : miszerint a magy. kir. állam
vasutak pest-salgótarjáni vonala szá
mára az alább megnevezett halárban 

kisajátított területekről elkészített ösz- 
szeirás, térkép és egyedi kimutatás 
hitelesítésére a helyszínére a következő 

határnap tűzetik ki, úgymint : Isaszeg 

községre nézve 1906 évi február hó

24-én délelőtti fél 10 óra : Isaszeg 
vasúti állomásra.

Az érdekeltek felhivatnak, misze
rint netalán! észrevételeiket a fennebbi 
határnapon a bizottság előtt előter
jesszék, különben a kisajátítás és a 
felvett térfogat, úgy a feljegyzett szol
galmak s jogosultságok iránti kifogá
saik többé tekintetbe nem jöhetnek.

Egyúttal felhivatnak mindazok, a 
kik a fennebbi határban a fent emlí
tett vasútvonal számára kisajátított 
területekért járó és az egyedi kimuta
tásban kitett kártalanítási összeg 
mennyiségére nézve ellenvetéseket ten
ni akarnak, vagy ezen összegre bármi 
cim alatt igényt tartanak : ezeket 
1906 évi február hó 23-ig ezen 
telekkönyvi hatóságnál annál bizonyo
sabban bejelentsék, minthogy a később 
jelentkezők, észrevételeire s igényeire 
semmi tekintet nem lévén, a kisajátí
tási s kártalanítási összeg annak és 
azon mennyiségben fog kiadatni, a 
kinek nevére és a mely összeggel az 
az egyedi kimutatásban ki van téve, 
a bekebelezett vagy felü.lkeblezett té
telek pedig ezentúl a kisajátított terü
letről hivatalból le fognak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi 
kimutatás a telekhivatalban betekint
hető. —

Kelt Gödöllőn, 1906 évi január 
hó 25. napján.

Lukácsy s. k.
(P. H.) kir. albiró.

Dankbarkeit 
vcrnnlaüt mid), flern imb fcftcnlod allén 
tűnőén- und Malsleldcndcn miuutriitn, 
tvic incin Soljn cin ciiifadKtf, biUigef
unb evfofnrcidtcd ítatiiivrobiift von (cinem láng* 
ívicruicn Veiben befvcii ívuvce.
K. Bntímgarll, OJafnvirt in ‘Jleubetfcei Jforldbab.

Gőzcsépiókészietek 2'i2-től 12 lóerőig, Benzinmotorok
Szalmaprések gőzhajtásra,

Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági gépek
legújabb szerkezetben <ís legjobb kivitelben kaphatók

A M.A6YAR KIR. ÁLLAMVASUTAK ÓÉPáyÁRÁNAK
VEZÉRÜdyNÖKSÉáÉNÉL ----- -- BUDAPEST, V., Váci-körui 32. szám.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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A1 ' kitűnő ét'ágyfokozó
• 'lxl asztali italt óhajt,
Aki gyenge, Iábbadozó, 

\ki ideges, álmatlan,
Aki vérszegény,

A1<1 sovány, 

Aki szoptat, 

A 1< 1 tüdőbeteg, 
no mulassza el snjAt érdekében 

a. kitűnő t|atásunak elismert

különlegesséjret iqni.
Kellemes izll, bármeddig eláll, nem romlik 
Kapható minden nagyobb csemege, fűszer
kereskedésben, kávéházban, vendéglőben s a

----- A „DORDRECHT"------
- életbiztosító társaság - 
Gödöllőn, a Ferenc József-téren (Központi-szálló mellett) főügynökséget 
létesített, amely körülményre a közönség figyelmét ezennel felhívjuk..............
A Dordrecht életbiztosítási társaságnál kötött kötvényeknek utolérhetetlen 
előnyei azoknak kétségtelen biztonsága. Megtámadhatatlanság. Tőké
sítés és alacsony dijak. Különösen felhívjuk a hazafias közönség figyelmét 
arra, hogy a Dordrecht az országban működő társasagok közül az egyedüli, 
mely törvényesen kötelezte magát, hogy magyarországi üzletének dijtartalékait 
magyar értékekben helyezi el. — A Dordrecht gödöllői főügynöksége bár
mily biztosítási ügyben díjmentes fölvilágositással szolgál és díjtáblázatait 
bárkinek kívánatra megküldi .........  A gödöllői főügynökség mindennemű biz
tosítást elvállal és készséges szolgálatainak igénybevételére Gödöllő és vidéke 

közönségét tisztelettel fölkéri.

( im : Dordrecht főügynökség Gödöllő.
a esi

, Köhögés, rekedtség és elnyálkásodáa
GrI JAJ ! ellen gyors és biztos hatásúak

Hercules sörfőzde 
szétkiildési telepen 

Hudapcst. VII., Bethlen-tér 3,Öl.
Telefon 62—67. Árjegyzék ingyen és berni.
Vidékre póstaküldemény 6 palack 5 kg pos

tán, utánvéttel.
Főraktár Hatvanban :

Kora Barnát cégnél.

A már 32 éve a kerék
pár világot uraló ere
deti angol Helical 
Premier és The 
Champion kerékpáro

kat dupla harang csapággyal, 3 évi jót
állással minden árfelemelés nélkül szigorúan 
az eredeti árakon havi 12 15 kor.-ig terjedő 
részletre adjuk és kerékpár alkatrészeket 
az egész világon létező összes kerékpárok
hoz (láncok és belső gummik, csengők, lám
pák, pedálok, conusok és csészéket stb.) 
óriási forgalmunk következtében 30 százalék 
árleszáliitással szállítunk vidékre bárluvá.

Elsőrangú
Singer varrógépeket 

eredeti és nagybani gyári ár
ban 75 K-tól feljebb, minden 
árfelemelés nélkül havi 8—10 
koronás részletre 6 évi jót

állással szállítunk.
avitásokat saját műhelyeinkben olcsón és 

szakértelemmel csinálunk.
— Használt gépeket becserélünk. —

Láng Jakab és Fia 
kerékpár és varrógépnagykereskedök 

Ausztria-Magyarország legnagyobb, legmeg
bízhatóbb és legrégibb kerékpár raktára 

Budapesten,
Vili, kerület, József-körut 41. szám. 

Fióküzlet : Baross-tér 4. szám.

Egger msllpasztiliai,
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek 
Doboza 1 és 2 kor. Próbadoboz 50 fill.

Fő- és szétkiildési raktár:
„NÁDOR" gyógyszertár

Budapest, VI., Váczi-körut 17. szám

Megfojt ez az á,lí(l/nnh nf Á , 
zott köhögés! IXupIlUvJ s

„ERZSÉBET"
LEVÉLPAPÍR =

Gödöllő : Szentmiklóssy B 
Alberti : Langhof Gyula. 
Aizód : Sárkány László.

UH

ÉLJEN

Egger mellpasztill* 
csak hamar meggyógyított.

20 fillérért 
kapható az „Erzsébet" 
könyvnyomdában .... 

Gödöllőn.

PLISTILL EDE
temetkezési vállalata G Ö D ÖL L Ö N Váczi-utcza 460. szám

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keniényfa- vagy fé
nyezett diófából kisebb-nagyobb méretben. Szemfödelék, virágok, 
sirkoszoruk, viaszgyertyak szobabeJiuzások, ravatal-felállítás, a 
személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával,— 
nyitott halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre s minden 
felszereléssel elfogadtatik. Hullaszállitás.
—...... Gyászjelentések 1 óra alatt elkészíttetnek. —

Gödöllői „Erzsébet" könyvnyomda.


