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Aszód és Vidéke
_____________________Társadalmi, közgazdasági és irodalmi hetilap.

Előfizetési árak:
Enész ívre . • 12 kor. Negyedévre. . .3 kor.

évre . . ■ 0 » Egyes szám ára 30 fillér.
Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el.

Kéziratok nem adatnak vissza.

Márczius 15.

A szabadság, egyenlőség és testvériség meg
születésének ezen évfordulójára lelkesedéssel és 
mélységes kegyelettel tekint minden jó magyar 
vissza. I örtént, hogy egy esős tavaszi napon 
az utezán, az isten szabadege alatt, néhány ezer 
békés polgár lelkesedése között testet öltött a 
magyar szabadság. \ annak eseménydúsabb napok 
is n magyar históriában, de olyan nap, a mely 
jelentőségében s a jövőre való kihatásában feliii- 
niulna márczius idusát, nincs, de talán nem is 
lesz.

Most, ötvennégy esztendővel azután, hogy 
u 12 pontot a Muzeum előtt kihirdették, tisztult 
fogalmaink vannak 1848 márczius lö-ikénck je
lentőségéről, és ma már méltatni tudjuk azt a 
mérhetetlen lelkesedést, mely miként az aradat 
söpörte ki a tömeg szivéből a mull hűbéri ha
gyományait s bevitte oda az egyéni és politikai 
szabadság, egyenlőség és testvériség korlátlan 
elismerését. Az a lelkesedés és az az impozáns 
erő, melylyel az öntudatra ébredt magyar nép 
jogait követelte márczius 15-én, a leghitelesebb 
biztosítéka annak, hogy a magyar fajban erő és 
politikai tudás van, a mely minden vihar között 
is meg fogja tartani ezt a nemzetet. S ezért ne 
csak lelkesedéssel üljük meg márczius 1 ö-ikének 
ünnepét, hanem azzal a büszke öntudattal is, 
hogy ez a nép, a mint megszerezte, éppen úgy 
meg is fogja tudni tartani a maga szabadságát.

Márczius 15-ének emléke - hasztalan mon
danak akármit a hiperlojális alkotmánymagyarázók 
— szoros összefüggésben van a mi szerencsétlen 
kimenetelű, de dicsőségteljes szabadságharczunk 
emlékevei. Akárhogyan is csűrjék-csavarják a 
dolgot: 1848 márczius lö-én kezdődött és 1849
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augusztusában végződött az a csodálatos küzde
lem a mi hazánkért es szabadságunkért. Ez a 
logikus kapcsolat mindenha megvolt a köztudat
ban is és ezért mindenütt, a hol márczius 15-én 
ünnepelnek, a szabadságharca s az abban elesett 
hősök emlékének áldoznak. Így van ez jól és 
legyen is igy mindenkor! .Márczius 15-ikének 
megünneplésével a magyar legszentebb köteles
ségét teljesiti. Emlékezik arra, hogy támadt egy 
kor és abban a korban emberek, a kik arra vál
lalkoztak, hogy szabaddá tegyék ezt a nemzetei, 
es ugyancsak támadt egy kor s benne emberek, 
a kik nemcsak a szabadságot, de ezt a nemzetet 
is el akarták tiporni. Emlékezünk arra a héroszi 
harezra, a haza hű fiai, és emlékezünk arra a 
vérfagyasztó hajszára, melylyel a győztes, mintha 
kiirtani akarta volna ezt a népet. S bizony nem 
rajta múlt, hogy ez nem sikerült neki.

Emlékezünk, és emlékezzünk is! Ne a fele
dés, hanem a megengesztelődés fátylát borítsa 
rá az emlékezet azokra a gyászos eseményekre 
is, melyek a márczius lö-ikéhez fűződnek. Mert 
nagy, igen fontos tanulságokat szolgáltatnak ne- 

j künk ezek a gyászos emlékek, melyek kell, hogy 
j még századokon át irányítsak a magyar nemzet 
j magatartását bizonyos tekintetben. Megbocsá

tunk. de nem feledünk, mert a ki feled, az nem 
j tudja hasznát venni a múlt tanulságainak. S ezek 

olyan tanulságok voltak, melyek századokra ki
hatnak.

S midőn a nemzet ünnepének napján dicső- 
| itjiik a szabadságot és az 'érte vívott harezot, 

midőn a vértanuk hazaszeretete és lelki ereje 
. előtt leborulunk, bátor bizalommal tekintünk e 

nemzet jövője elé, mely élni és virágozni fog, 
mindaddig, mig szabadsághőseit és vértanúit tisz- 

i telve tiszteli.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Aszódon. 

Hirdetések 
ügyesség szerint jutányos áron közöltéinek. Nyilt-tér 

-<u.i no tillur. Kl<ilizet..jnknek nagy árengedmény.

Magyar remekírók.
A nemzetnek legfőbb szellemi kincse, mivelődé- 

sének fokmérője s egyúttal legfőbb eszköze: irodalma. 
A mi szép és nemes gondolat évszázadokon, évezreden 
at a nemzetben élt. a mi nagy érzés, öröm és fájdalom, 
\agy és lelkesedés a sziveket dobogtatta: az irodalom
ban nyer maradandó, művészi formát. Az irodalom a 
nemzeti történetnek tükörképe, a melyben minden kor
szak. minden nemzedék szellemi élete visszatükröződik. 
Kétszeresen áll ez a magyar irodalomra nézve. Nemze
tünk sajátos sorsa hozta magával, hogy a költők dalá
nak mindig legfőbb tárgya a haza volt.

A hazaliság és irodalom c szoros kapcsolatának, 
melyhez hasonló a miénken kívül semmiféle más iro
dalomban nem található, oka az volt, hogy nemzetünk
nek léte forgott állandó veszedelemben, s legjobbjaink 
felismerték, hogy a lét és nemlét e küzdelmében az iro
dalom a leghathatósabb fegyver. S ha ezer év minden 
küzdelmén és viszontagságán keresztül sikerült nemze
tünk egyéniségét megtartani, abban az államférfi és a 
katona mellett semmivel sem kisebb érdem a költőé és 
az Íróé.

Irodalmunk harmonikus kifejlődését állandóan 
akadályozták a nemzetünkre nehezedő viszonyok. Ha 
mind e mellett Íróink és költőink géniusza oly müveket 
tudott alkotni, melyekkel nem megvetendő hely jut 
nekünk a világirodalomban: ez a magyar faj oly élet
képességének bizonyítéka, a melylyel szemben el kell 
némulnia a kételynek, a rosszakaratnak. Ha bárki is 
kétségbe merné vonni a magyar nemzet létjogát: büszkén 
mutathatunk rá nagy költőink alakjaira, mint olyan 
évre, mely fölöslegessé tesz minden további vitát. Ily 
nagy nemzeti jelentőségükhöz képest, sajnos, a nagy 
közönség széles rétegei nem voltak eddigelé eléggé 
áthatva attól a fontosságtol. melylyel az irodalom isme
rete minden egyes emberre nézve bir s nem ismerték 
eléggé azt a gazdagságot, melyet irodalmunkban bírunk. 
Ennek a sajnos jelenségnek egyik főoka volt, hogy 
remekíróink munkai nehezen voltak hozzáférhetők. El
szívva jelentek meg különféle kiadóknál, részben elavult, 
részben pedig a mi viszonyainkhoz képest túlságos 
drága kiadásokban. Hiányzott egy egységes kiadás, a 
mely könnyen hozzáférhetően, olcsón, a mindennapi 
használatra alkalmas és mégis tetszetős formában gyüj-

T Á P C Z A.

Emberek az erdőn.
A vésztői udvarházban névnapokat ültek. Zudor 

•Menyhárt hitestársának, a szépséges szép Anna asszony
nak \<>lt a nevenapja, s Gyalakutárol. Somkerékről erre 
az alkalomra egész kocsitábor vonult a vésztői kis kas
télyba. A hidasi keresztutnál találkozott a két falu ven
dégnépének kocsisora és ettől fogva vidám asszonyi 
sikolto isok. hangos diskurzusok között porzott végig 
a megsokasodott kocsitábor a napfényes országúton. Az 
utmenti poros fák tikkadt ágairól ijedten rebbentek tova 
a inad, rak a riasztó lármára.

Hajhó ha! ne vágtass úgy, öcsém! kiáltott 
az őre/, Széky Tamás egy' angolsisakos fiatal ember 
után, .i ki a giggjével vihar módjára száguldott el az 
"reg rozoga kocsija mellett.

Szép asszonyt rabolok, bátyám! -• kiáltott 
vissza a gavallér. — A feleségedet viszem.

S/.cky Tamás tréfásan harsogta utánuk: 
Szerencsés utat!

1 V másik kocsi repült el a következő pillanatban 
,lz mellett. Amolyan parasztkocsi a formájára 
nezVv- de úr számára készült, rózsafából, a vendég
étől i sái hány ójáig.
... I'j. ej I Gimoth Gáspár. békédenkedett Széky 
ínná- ,i kocsiján. — hát te is megbolondultál, fiam ?

•csies- o|y rohanvást. hagyd azt a bolondoknak!
Gimoth Gáspár, a rózsafából készült parasztkocsi 

Ui’íjdoiiosa már csak nagy porfelhőkből kiáltott vissza: 
Bolond vagyok, bátyám, igaza van.

Széky Tamás mérgesen dohogott:
7 Megbokrosodtak ma tisztára ezek az emberek, 

vésztői udvarház oszlopos kapuján egyszerre 
•'e aztán a két kocsi. Az angolsisakos gavalléré: i 
Zoltáné és a Gimoth Gáspáré.

[urduit 
tyody

A háziasszony örvendezve sietett a vendégei elé 
s össze-vissza csókolta a kipirult arczu Széky Tamásnét. 

Hál hol van az urad, lelkem?
Ugody Zoltán vágott vissza hetykén: 

Azok majd egy óra múlva érkeznek.
Gimoth Gáspár hallgatott. Kézcsókkal üdvözölte a 

háziasszonyt s Széky Tamásnét nézte fürkésző szem
mel. Ettől a nézéstől az amúgy is kipirult szép asszony 
lángvörös szint váltott s kelletlenül fordult a veranda 
felé.

- Megyek, édes Anna, hogy rendbe hozzam kissé 
magamat.

A két asszony besietett az udvarházba. Az urak 
magukra maiadtak.

Idegesen néztek egymásra s Ugody gúnyosan 
nevetett.

- Kifáradtak a lovaid. Gáspár. Kár volt a ver
senyért.

Sohse bánd le azt. fiam!
Valami kicsinylés. megvetés volt kiérezhető eb

ből a »fiam« szóból. Ugody Zoltán dühösen kapott 
szóba:

—- Pedig látod, én asszonyt is röpítettem, édes 
Gáspár. Még pedig fogas egy asszonyt.

Az meg éppen a Széky 'famás dolga, - fe
lelte vissza Gimoth Gáspár ridegen.

Az országúton nagv porfelhő kavargóit. Közeled
tek a vendégek.

Néhány perez alatt aztán tele lett a vésztői udvar 
vendégekkel. Az asszonyok ölelkeztek, csókolóztak, a 
férfiak paroláztak.

Széky 'famás érkezett utolsónak. A vendégek ha
marosan leverték magukról az úti port. A verandán 
gyülekeztek és hangos lett a ház a lármájuktól.

Egy kissé korán volt még a lakomához. A házi
asszony se készült el még a sok ezer jóval, a pinezé- 
ben sem húzták még le mind a bort.

Es repültek az ideák.

i

- .látszunk kézenverősdit! — mondták kaczagva 
a fiatalok.

Ej, kártyázzunk! - zúgták az öregek.
- Ugody Zoltán közbeszólt:

— Gyerünk az erdőbe:
Ah. az erdő! Ez a szó mintha az egész társasá

got felvillanyozta volna. Ott a vésztői udvarház mögött 
lankás hegyoldalon feküdt az erdő. A lélegzését ide 
lehetett érezni.

Igen, barangoljunk egyet az erdőben!
Az öregek makranezoskodtak:

- Mi majd kártyázunk!
— Helyes, helyes! - kiabáltak a fiatalok és már 

rohantak is volna az erdőbe. Ugody Zoltánnak azonban 
még támadt egy ideája.

Az urak kérjenek fegyvert a házigazdától. Az 
illúzió kedvéért.

Az eszmét elfogadták.
Es megindultak. Széky Tamásné kaczagva sietett 

előre. Ó, meg Ugody Zoltán vezették a társasagot.

Az erdő közel volt. Megkerülték az udvarházat s 
már ott törtettek a hegyoldalon. Gimoth’Gáspár rossz
kedvűen ment utánuk. Nem szerette a hiábavaló bolond
ságokat. de balsejtelmek gyötörték és valami lázas vágy 
velük sodorta őt is.

Bolondja volt Széky Tamásnénak. Szerette ezt az 
örökké vidám, léha asszonyt, a ki pedig, úgy látszott, 
nem sokat törődik vele. Gimoth Gáspárnak szivébe ka
pott a fájdalom. Komoly, higgadt, józan ember volt és 
tisztán latta. hogy az asszonynál semmire sem számít
hat. Pedig már annyira volt, bog}- a lelkiismeretével is 
leszámolt. Széky Tamás derék ember, de végre is a dolog 
egyre megy. Ez az asszony nem arra született, hogy 
hű maradjon az urához.

De hiába, mégis hiába! Ha rossz lesz ez az asz- 
szony, nem ő miatta lesz az. Pedig neki üdvössége 
volna a rosszasága.

Vadul sietett előre. Széky Tamásnét és Ugody 
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töttc volna össze mindazt, a mi irodalmunkból az idő 
és ízlés változásaitól független, a mi örökbecsű, a mi 
érdekelheti nemcsak a tudóst s az irodalom emberét, 
hanem minden művelt embert.

Most azonban rövid idő alatt ki lesz pótolva ez a 
hiánya szellemi életünknek: megindult a Franklin-Társulat 
kiadásában a » Magyar Remekírók a czimü nagy jelentő
ségű vállalat, a mely czélul tűzte ki. hogy bevigye a 
közönség minden körébe, a haza minden művelt csa
ládjába remekíróinkat, hogy a nemzetet egy oly gyüj- 
teménynyel ajándékozza meg, a mely hivatva van 
elterjeszteni országszerte mindazt, a mit magyar iro 
nagyot és örökéletüt alkotott. Lelkiismeretesen előkészítve 
s külső díszében, belső tartalmában egyaránt czéltudosan 
megfontolva indult meg a vMagyar Remekíróké vállalata, 
melynél nagyobb szabású enciclopedikus munkára még 
alig vállalkozott eddigelé magyar kiadó.

A Eranklin-társulat már évek sora óta egymás után, 
a mint alkalom nyílt rá. megszerezte nagy Íróink mű
veinek tulajdonjogát s mikor legutolsónak a legnagyobb. 
Arany János is tulajdonává lett: hozzáfogott a meg
valósítás munkájához. Megállapította a programmot s 
go' toskodott a kellő eszközökről.

E programot szerint a régi, XIX. század előtti 
irodalomból öt nagy alak szerepel műveinek legjavával 
a gyűjteményben. Ott lesz Balassa Bálint, az első, a ki 
szerelmi és vallásos lyránkat kiemelve a középkor kor
látáiból a népköltészet talajába gyökereztetve. magas 
színvonalra emelte. Vele egy kötetben találja az olvasó 
Zrínyit, történetünk e fenséges alakját, a kinél heve
sebben senki sem lelkesedett a magyar nemzet nagy 
hivatásáért, önállóságáért, jövőjéért. Ott lesz Zrínyi 
gyámja és kortársa, a regi magyar értekező és szónoki 
próza legnagyobb mestere. Házmán Péter, majd Mikes 
Kelemen, a »Törökországi leveleké mely hangulatú s 
igaz magyar zamatosságu Írója és Gvadányi József, a 
ki wPeleskei Nátáriusé-ában s egyéb műveiben elsőül 
keresett a magyar szellem egyik legértékesebb saját
ságának. a magyar humornak művészi formát. (Ladá
nyival egy kötetben lesz vele azonos törekvésű ifjabb 
kortársa: Fazekas Mihály, a ki »Ludas Matyi«-jában 
ép oly örökéletü magyar humoros genre-alakot teremtett, 
mint aPeleskei Nótáriusc-ában és » Rontó l’álc-jában a 
vitéz magyar lovas generális. A gyűjtemény zöme a 
XIX. század első felében élt és virágzott nagy irók 
fényes sora: irodalmunk újjászületésének és európai 
színvonalra emelésének hősei. Kazinczy, a nagy izgató 
és reformátor, kinél lelkesebb fia a nemzetnek nem 
volt; a szomorú sorsú, de törhetetlen életkedvü Csokonai, 
az európai műveltségű és finom szellemű Kármán 
József, a mély megindultsággal és hangzatos szóval, 
klasszikái formában magyar nemzetiséget éneklő Ber
zsenyi: a regek és a lliinfy édes szavú dalnoka Kis
faludy Sándor; a magyar dráma megteremtője. Kisfaludy 
Károly s legnagyobb költője Katona József; mellette a 
tragikus végű, tragédia-költő gr. Teleki László; a fenkölt 
érzésű, mély kedélyű Kölcsey; a békében szolid harag
ban tiadó szavú Czuczor; az epedő költő s kemény 
kritikus Bajza; múltúnk fáradhatatlan éneklője Garay; 
Szigligeti, a gazdag leleményt! drámain'); Kemény Zsig- 
mond. a végzetes szenvedélyek regényírója. Eötvös 
József, a kiben egyenlő mélységgel párosult az érzés 
és a gondolat .... Azután a nagyok közt is a leg
nagyobbak: Vörösmarty. Tompa, Petőfi, Arany. Nem 
maradnak el a sorból a nagy államférfiak és szónokok 
sem: a három legnagyobb név: Széchenyi. Kossuth. 
Deák képviseli nemzetünk politikai bölcseségét és ekes- 
szólását. Irodalmunk legújabb korát is a légiekhez méltó 
alakok jellemzik: Csiky Gergely. Arany László. Vajda 
János es Reviczky Gyula. Befejezi e fényes sort a leg
nagyobb költő: a nép. a népies lyra. a népballadák s 
a kurucz-koltészet egy-egy kötelével.

Zolt ánt már elnyelte az erdő. Gimothnak nagyot dob
bant a szive.

Ah. már eltűntek! fóliát igaz a gyanúja, a kínos 
sejtelme: ez az üres, léha, köznapi gavallér fogja rab
jává tenni ezt az asszonyt. Lázongott a vére, rohan vást 
törtetett előre.

A társaság már az erdőt járta. Vidám lármájuk 
riasztón csendült fel a méltóságos erdő csendjében, a 
gályák zörögtek-ropogtak a lábak alatt. A kirándulok 
szétszóródtak. Gimoth még látta, amint Székyné és 
l'gody Zoltán bizalmasan összehajolva mennek egymás 
mellett, aztán eltűntek a szemei elől. Vad kétségek űz
tek előre. Szinte hajszolta őket.

A sürü fák miatt azonban nem tudott boldogulni; 
csak itt-ott csendült föl holmi kaczagas es valami erő
sebb fértiszó. de nem ők voltak. A féltékenység majd
nem megőrjítette. Már jó mélyen járta az erdőt. Nem 
értette a dolgot; merre tűnhettek el ?

Egyszer aztán megriadva állott meg. Fönt maga
san fölötte egy mohos sziklaélen észrevette a férlit. 
Mosolygó urczczal állott az ott és fürkésző szemmel 
nézte az erdőt. Az asszony nem volt mellette.

Gimoth Gáspár elfuladtan bámult erre a mosolygo 
arezra. a kihívó, üres, fürkésző szemekre. Talán éppen 
az asszonyt keresi. Bizonyara elvesztette. Es Gimoth 
Gáspárnak fejébe tolult a vére.

Ott a méltóságos és félelmetes erdő maganyában, 
ahogy rátalált a férfira, a kit lázasan űzött, hajszolt, 
úgy érezte, mintha vadra akadt volna. A kergetett utá
latos vadra, a mely íme a puska csöve elé került végre. 
Gimoth Gáspár megreszketett. Körülötte olyan retteneté-

összesen ötvenöt kötetre fog terjedni e nagy mii. [ a forradalom. A szabadságért lelkesülő iljut hazatere, 

tehát terjedelemre nézve is a legnagyobb szabású ma- . tele, a hareztérre vitte, lő éves korában beállt.
gyár könyvvállalatok egyike. S minden kötet a leg
nagyobb gondal van összeválogatva; minden iro művei 
előtt gondos, tudományos értékű életrajz kínálkozik 
vezetőül az olvasónak az útközben található virágok 
könnyebb felismerésére. Ez életrajzok szerzői, kik az 
egves műveknek egyúttal sajtó alá rendezői is. mai 
irodalomtörténet-írásunk legjelesebb munkásai a kik az 
illető írókkal mar hosszú idő óta behatóan foglalkoznak.

A nagy mű külső alakja is méltó lesz tartalmi 
becséhez. Nem pompázó es ragyogó, mert ez veszedelme 
a könyvnek - dísztárgya teszi s nem olvasmanynya. 
Szép, iinom nyomás, tartós, jó papiros, díszes, Ízléses 
kötés angol vászonból. Az ár tekintve a mű óriási 
terjedelmét öj egyenkint ivre terjedő köteti ha
tározottan olcso: 220 korona. S ez összeget a legszeré
nyebb viszonyok közt élő család is könnyen előteremt
heti. mert a kiadó társulat lehetővé tette, hogy a vételár 
Inn i íj l.ni oii'is l és-Ji-h l-lx n törlesztessék.

A magyar közönség oly alkalmat nyer most leg
nagyobb szellemeink megismerésére, műveik megszer
zésére. melyet bizonyára készségesen fog megragadni.

KÁRÁSZ PÁL
1832 1902

Bezárult a sir szája, ŐM'ök pihenőre tért mar 
egy sokat szenvedett lélek. Elkísértük utolsó 
útjára. Álljunk meg kissé emlékűnél, mielőtt 
visszatérnénk folytatni a harczol, az elet harczát, 
a melynek vége mindig ugyanez, ugyanegy: 
temetés . . . temetés . . .

Meghall! Nincs többe! Olt all üresen Író
asztala. l’res lett a dolgozószoba. nem veti 
többe sürü sorokba a szép kerek belük sokasá
gát az a kéz. melyei annyian áldanak'.

A tavasz helyrehozza az ősz pusztítását, a 
nviio virág feledteti a hervadási, a fakadó rügy 
a hulló levelei. de Kárász Ball nem feledteti 
semmi! Mert hisz lehel-e feledni azt. a ki egész 
éltét csak embertársai javára szentclé; ki egész 
éltén at csak azért munkálkodott, sohasem fá
radva. a kora reggelen avagy a késő éjben, 
midőn mar pihent mindenki.

Mondjak, hogy az ember gyönge. .Nem igaz! 
Hihetetlen erős! Mindennap küzdeni, lenni, fá
radni, azzal a gyötrő tudattal, hogy szivünk do
bogása bármely pillanatban megállhat; munkára 
vetni kezünket azzal a gondolattal, hogy azt 
egyetlen perezben félbeszakítja egy láthat 'tlan, 
mindenható kéz: van-e ennél dicsőbb, ennél ma
gasztosai)!) erő? Ezt az erőt hordozta lelké
ben Kárasz Bal. a mi kedves Báli bácsink, a 
kinek koporsóját csüggedő gyaszszal vette körül 
Gödöllő és környéke siró szeretető.

Kalász Pál 1832 június 20-án született Gödöllőn, 
hol édes atyja: Kárász György, hcrczeg Grassalkovich 
gazdatisztje volt. Édes atyja kiváló gondot fordított fia 
nevelésére, majd Váczra. majd Budapestre küldte isko
lába. hol is a nyolez osztályt elvégezte. Ekkor ütött ki 

sen morajlott az erdő, a fák közül nehéz. Ibjto levegő 
csapott ki. Megrándult a karja.

Es a következő pillanatban híves dördült el az 
erdőn. Mély, riasztó csattana*.  Es utána hosszú pana
szos visszhang, a mely mintha a lak öbléből rebbent 
volna ki.

Gimoth Gáspár megriadva tantorodon vissza. Nem 
látott senkit és semmit, csupán csak egy rémséges tudat 
rázta meg a lelkét. Gyilkos lett. .Megrendült; a fejéhez 
kapott és aztán ráillesztette n fegyver csövét u hom
lokára.

Es ekkor rémséges sikoltás tört fel mögötte. A 
fegyver kihullott reszkető kezéből, Gimoth Gáspár fá
radtan nézett maga köré. Ott állott mellette Sz.éky 
Tamásné.

Mindent láttam! suttogta lázasan a nő.
A férli értetlenül bámult rá. Az asszony fölvette 

a fegyvert a földről es elhajította.
— Semmi se történt, — mondta újra' rekedten 

az asszony. l'gody sértetlen.
A férli sóhajtott. Mintha valami lázas álom szakadt 

volna (el u kebléről.
Az asszony megragadta a karját. Perzselt, égetett 

a hangja, amikor kérdezte:
Ugy-e. értem tettel
Igen, felelte a férti gépiesen.

Diadalmasan lobbant Ilii erre az asszony tekintete, 
odahajolt a férli füléhez és forrón tördelte;

Imádlak, édes ...
I’i'l'uls ./>,;s<y. 

védnek. 12 csatában vett részt, többek közt .. ,Sl 
szögiben is. Komáromban Klapka serégénél v.'; i,v 
osztva, a kivel együtt kapitulált.

A forradalom lezajlása után gróf Károlyi |MV11| 
gazdatisztje leli s 1870-ig szolgált ott. s mint tiszti,ut 
lépett nyugdíjba. Visszakivánkozván szülölökljéie. r,;,. 
döllőre jött, a hol felismerve kiváló tehetsegét. ,i 
ilkpénzmr igazgatósága meghívta őt penzióin,, 
majd lelkesen vezérigazgatójává választotta meg. !IK.| 
állást haláláig a legnagyobb pontossággal töltötte he.

Nehéz, göröngyös pályát futott meg. , 
nehéz pályán nem a szerencse vitte eléhh ts 
elébb; nem is az emberek' kedvezése, mert min- 
den talpalatnyi földjét, minden göröngyét verej. 
tékes munkával hódította meg.

Kidőlt az elet viharában megedzett tölgy 
mikor végig hangzott a harangszó bús zokogóől 
Egy nemesen érző és gondolkodó léleknek, a 
haza és társadalom egy hű munkásának törölte 
ki nevét a halál az élők könyvéből.

Annak a drámának, mely a bölcsőnél kez
dődik. iszonyatos záradéka, melyben a legördülő 
függöny helyett koporsó fedele áll, és tomboló 
taps helyett keresztre vert szivek bánatának cl 

i nem múló zokogása jelzi a befejezést.
Requiescat in pacc I

HÍREK.
0 felsége a király e héten ismét meglátogat!,. 

Gödöllőt és itt kedvencz vadászhelyeit. Szerdán délután 
2 makor érkezett meg hozzánk es este 7 óráig időzött 
Gödöllőn, amikor udvari külön vonaton utazott vissza 
a fővárosba. A vadászaton Őfelsége Pettera I liibert cs. 
es kir. udvari fővadász kíséretében jelent meg. de 
resztvettek azon az udvari lőméltóságok is. Ő felsége a 
nagy hétben fog elutazni Budapestről s igy még egy
néhányszor ki jön az ideig hozzánk Gödöllőre. Leg
közelebb f. hó lti-an vasárnap lóg kijönni Maikéra 
vadászatra.

Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye közigazgatási bizottsága 
márcziusi rendes ülését e hónap 13-án tartotta meg a 
vármegye székhazában.

Márczius 15. Járásunk területén csaknem minden 
község megünnepelte tegnap, illetve megünnepli a mai 
nap I ölyamán tavasz ébredésének, a szabadság meg
születésének eme hazafias ünnepnapját. Legimpozánsabb 
volt az eddigi lezajlottak között Gödöllő ünnepe, melyen 
rengeteg nép vett részt, még a közeli községekből is. 
Az ünnepély a lapunk legutóbbi számában közölt mű
sor szerint zajlott le. melyen a tiszta, az igazi hazafias 
érzelmét nagyban emelte a gödöllői dalárda remek haza
fias dalaival, melyek közül nem egy ragadta el a pol
gárságot. mely azt vele énekelte.

A polgári kör estelye. Javában folyik az előadás, 
mikor e sorokat Írjuk. A » PrólHthi'ciissdi/^-ot adják jeles 
műkedvelőink fent a Károli nagytermében, melyet cá
folásig megtöltött ez alkalomra Gödöllő előkelő publi
kuma. Az előadás erkölcsi sikeréről csak lapunk leg
közelebbi szamában tuduk beszámolni teknikai okolm-'l. 
Azonban előre is konstatáljuk az első jelenetekből a 
műkedvelők nagy sikerét és azt. hogy a megjelent 
igazán lelkes közönség őket szivesen. sőt többet: mele
gen cs jóindulatukig fogadta.

Gyaszrovat. Tanki) János, a Vili, kerületi all.mii 
főrealiskola érdemes tanára, a póczeli közélet ug.ik 
oszlopos tagja, életének ötvenötödik, boldog házasságá
nak huszonkettedik évében f. hó 13-án meghalt Buda
pesten. Az elhunyt egyik kiváló és népszerű tanúra 
volt a főreáliskolának. A Ped agogiai irodalom tere ' 
sikerrel működött, magyai történelmét kézikönyvül 
használjak az iskolákban. Egy ízben szélsőbalul Lili 
képviselőjelölt volt, s hazaik issúg,it min leniitt kitümmic 
O sürgette először a márczius 15-diki iskolai ünnepek 
meghonosítását, s mikor terve nem sikerült, kivim a 
fiukat a péczeli nyaralójába, s ott ünnepelte veiül a 
szabadság évfordulóját. Halálát özvegye, szül. Skulmt.v 
Gizella, négy árvája és kiterjedt rokonság gyászolja. 
Az elhunyt tanár temetése márczius 15-én délutáni! :• 
oiakor volt a kerepcsi-uti temető halottas házából.

Színészet Gödöllőn. Bokros József, a Kisl'ali - 
színház igazgatója, kitünően szervezett túrsulatávm ‘ 
jövő ho elején Gödöllőn három estén át, válogatott mű
sorral előadást fog tartani. Bízva reméljük, hogy c <i- 
tünő társulatot közönségünk szives pártfogásába l" ja 
részesíteni.

Gazdáink mulatnak. A gödöllői gazdatiszti km e 
ho 13-án Gödöllőn a Károlyi-szálló nagytermében ke
délyes összejövetelt tartott. Az estély társas vacsorával 
kezdődött, mely után a fiatalság tánezra perdült és ma
géiig rakta Béla czigány zenéje mellett. A sikerült '■ 
lélyt. mint értesülünk, gazdáink meg lógják ismételni.

A gödöllői takarékpénztár hete, örömben fog.mu 
gyászban, szomorúságban múlt el e hete a gödöll *'■  
takarékpénztarnak. Ölömben, mert vasárnap f. ho '.'-vn
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j. c. Ili lírakor megtartott közgyűlése a részvényesek 
._ ■l.-gedeséie folyt le o.ilántai l'ekete I- re elnök' 

kié ..'..it s gyászban, mer. lm .1, ... : „r.,u,ir
vili -j szeretett vezcngaz,u..i -j.i Karász Hál. \ 
guil ,cn részvényes jelent meg 1C./AU1';
képviseletében. A mérleg es •''••iiszamadíis meg\i/>l>u|;jst 
ll(.tI a felmentvény legnagyobb lelkcscdt-el egyka,^'. 
] é ’itg..dalolt. Azután lazíts Károly részvényes 
,Á ’.dasara egyhangúlag ismét meg-.akis 1K a ‘j. 

bizottság eddigi taL'|..i, kiknek numdatuina Ívja.a 
c, átlagokká Szvoboda L. ácz es dr. Tegze Lajos. 
Az ujoiinan megválasztott leliigyelő bizottság névében 
G nczy Benő szép szavakban köszönte meg a köz
gyűlésnek a bizalmat. Azután a megüresedett egy igaz- 
gab-.-igi tagsági helyre választatott meg egyhangúlag 
ilug\ lelkesedéssel (irat Éliás, ki szintén szép hevedben 
Unvt.nle meg a közgyűlésnek a beléje helve/.ett bizal
mat. Az idei osztalék részvényenként 17’ koronában 
lna.Hoztatott meg. Mar a közgyűlés kifejezte részvétét 
dr. Székely t'M’fgy felszólalására a nagybeteg vezér
iga gato iránt, ki három nap múlva meghall. A takarék
éi ,ziar szereteti igazgatóját saját halottjának nyilvánítottá 
es testületileg jelent meg a temetésen, mely f. hó 14-én 

!>i résztvevő közönség jelenlétében ment végbe teljes 
gy.r~/pompával. A gyászszertartást dr. Pruzsinszkv József 
apai-plébános végezte fényes segédlettel; utána tó. fekete 
Imre, a takarékpénztár igazgatósági elnöke mondott nagy 
liai.'ti. remek búcsúztatót.

Pestmegye országgyűlési kepviselöválasztói. Pest
megye központi választmánya az országgyűlési képviselő
választok állandó névjegyzékének 1903. évre való 
kiigjzilásat márczius 15. és 31-ike közötti időre tűzte 
ki. A kiigazítást harmineznégy tagú küldöttség végzi.

Az aszódi izr. nöegylet bálja. Az aszódi izraelita 
iiőegylet I. é. márczius 23-án Ászodon a nagvvendé"lo 
dísztermében saját pénztára javara rendezendő’ zártkörű 
tár.c/.estélyére Ízlésesen kiállított meghívóval hívjak meg 
a nagy közönségét, a rendezőség nevében dr. Benjámin 
Jenő elnök. Diamant Márton pénztáritok es Hanovcr 
Adolf gazda. Belépti dij: személy-jegy 3, családjog) 5 
korona. Kezdete 8 makor este. A mulatság rendkívül 
sikerültnek Ígérkezik, amit megmagyaráz az a körülmény, 
hogy az idén Aszódon nagyon kevés bal volt s kisebb 
mulatság is alig egy-kettő.

A liéviz-györki eset. Megírtuk annak idejön, hogy 
a múlt évi szeptember 22-én este a héviz-györki nagy 
kocsmában együtt ittak B. Kovács András biro, Dudás 
Pál es Bélész Adám földművesek. A háromtagú társaság 
tagjai közül Dudás Pál került leghamarabb az asztal 
alá. A részeg embert aztán Kovács András biro es 
Belesz Adám esti 7 óra tájban haza akarták szállítani, 
l'tközben a friss levegő magához térítette Du ást s a 
bír" es Bélész el is váltak tőle. A részeg ember tehetetlen 
állapotát meglátta ifjabb Bobál Mihály ottani napszámos, 
aki mar régebbi idő óta haragosa volt Dudásnak, nieit 
ez "i egy ízben almalopás miatt bejelentette. Alig hogy 
elváltak Dudástól társai. Bobál utána lópodzott s az 
útközben levő kovácsulíihely előtt talált patkolóbakkal 
ug\ vágta fejbe regi haragosát, hogy ez menten szörnyei 
hall. A pestvidéki törvényszék szándékos emberölés 
bűntettéért helyezte vád alá Bobál Mihályt, aki a vizs
gálat folyamán tagadott mindent. A gyilkosság idején, 
úgymond otthon volt, s csak akkor ment az utczára. 
amikor meghallotta a féleségétől, hogy Dudást valaki 
agyonütötte s a halott ott fekszik az árokban, a kovács
műhely közelében. A végtargyalás ez ügyben a múlt 
szombaton volt megtartva, melyen huszonhárom tanút 
hallgattak ki. A perbeszédek meghallgatása után az 
esküdtek bűnösnek mondották ki Bobál Mihályt halált 
ok-•/.ott súlyos testi sértés bűntettében s ezért a törvényt 
alkalmazó bíróság négyévi fegyházra Ítélte. Az ítéletben 
az i gyász megnyugodott, a védő semmiségi panaszt 
jelemelt be.

Tűz Gödöllőn. E. hó ll-én. kedden reggel tűzlárma 
verte lel Gödöllő lakosságát. Steiner Márk Városmajor- 
Utcz. i háza gyulladt ki s mire a tűzoltóság a hely 
szimre érkezett, már le is égett. A tűz oltását hátrál
tatta i vízhiány. A közeli közkút szivattyúja mar hetek 
óta rossz állapotban lévén, nem volt használható. A 
tűzoltóság kénytelen volt a vizet lajtai hozatni egy

< a tüzeset színhelyétől jóval messzebb fekvő köz
kút: 4. ami szintén hozzájárult a kesedclmczéshez s 
ig\ igazán csuda, hogy a szomszédos zsúfoltan össze
épített hazak megmentettek és nem estek az égő szalma 
tét' i 'I athulló szikrák és átcsapó lángnyelvek áldozatául. 
•Vi...,, szerencse, hogy teljesen nyugodt és csendes idő 
volt, mert egy kis szél felgyújtotta volna az egész 
Var-reszt, a melyben a házak annyira össze vannak 
vi'ir.c, hogy köztük még a törvény által előirt rendes 
Ia' ' ig is csak itt-olt van megtartva.

Lelkészek, tanítók, kántorok s mind azok, kik 
l,il:.-.mk tisztaságát es érczessegét épségben tartani 
"L-'Jijak. használjanak K’éthy-félc pemetetíi-ezukorkat. 
de bevásárlásnál arra vigyázzanak, hogy valóban 
1^'.. ,-felet kapjanak, mivel számos utánzata van.

Hallotta?... /.I úr. ini‘1/ a lúpdja.)

\ jegyző ur már vagy kél hete nap-nap után arra 
vbred. hogy a fája szemlátomást és indokolatlanul lógj'. 
cK.vre kevesebb lesz.

, Atkozott gazembere! — sóhajt lel magában, 
niiló.r ugy reggelen kéül, stikkelt papucsban, háhisipkásan 
kbétal az udvarra, hogy az éjszakai fogyasztást cllen- 
'.'rizze- igy akarja csúffá tenni az embert, meg a rend- 
''’Xüvt. meg a városházát, meg a hivatalos tekintélyt.

"legállj! Megleslek, elcsíplek, ha addig élek is!

. A biro ur aznap hiába kérdezett tőle egyet-mást 
Giu ügyeiről; kedvetlen, kitérő választ kapott. A kom- 

mencios koldus is elesett ./.nap az engedd. iT. a kin
tornásokat meg be sem vesztettek már hozza. Meg a 
g)«.ickhziifelest bejelentő gólya-mamiit is elutasította. 
Pedig a.-.t különben nyájasan szokta fogadni, lévén az 
lm hirlm? a varos újabb népesedési előrehala ’asának.

Debm.a; a hivatalos időt fj órával és eg\ /.ivairal 
11 iteii? es alig alkonyodon, mar sicteti haza.
' mlmii zugOiodott. hogy meg sincs készen a vacsora. 
Szóval: mindenki láthatta a körülményekből, hogy itt 
valami készül, csak azt nem tudta senki, hogy hát 
micsoda tulajdonképen.

A t rteneti igazság kedvéért megjegyezzük, hogy 
aznap a vacsora elluccsolódott. teljesei’ ehetetlen volt, 
a miből következik, hogy a hangulat sem volt derűs. 
A jegyző ur pedig egyáltalán nem. Csak morgóit es 
kifogásolt mindent, a mi kezeügyebe akadt. Aztán meg- 
lomtc legöblösebb tajtekpipajai jóféle szíizdohánynyal. 
felhúzta süvegcsizmáit, farkasbundájat es fellelte leg
hatalmasabb teli sapkáját.

Es eltávozott. Azaz dehogy is távozott, csak az 
otthon valók hitték azt róla. () azonban kiült egy elrej
tett sötét zugába az udvarnak es leste a tolvajt.

A toronyban az óra egymásután verte a nyolezat. 
a kilenczet. a tizet, a tizenegyet. Armányos tolvaja, csak 
nem akart jelentkezni. De mar a tizenkettőt hiába verte 
a ven toronyóra, nem volt, a ki számlálja. Legalább a 
jegyzőék udvarában nem.

A koromsötét éjjelt felváltál a rózsaszínű hajnal, 
az idő is hidegre vált A rákfalvi aszfalt ilyenkor csont
kemény segiivé szokott. fagyni.

I retanak ennyi elég! dőrinögte magában 
a falu különben derűs kedélyű nótáriusa es felegyene
sedve ülőhelyzctéből nagyot nyújtózott. Majd a szemeit 
kezde törülgetni. hogy jobban meglássa a fán mutat
kozó újabb hiányt, no meg hogy tajtpipájai is keresse. 

De ez már mégsem járja! Akasztóin tolvajai! 
No megállj! Ha tíz csendőr kevés, lesz húsz, de a leg
kedvesebb pipám!... Holnap inkvizicziót tartunk és 
punktum! De ilyen szégyen! Lel esztendeig ezen fog 
nevetni a varmegye ... De a pipám, a legkedvesebb 
pipám ! . . .

Mondanunk sem kell, hogy a jegyző ur az éjjel 
további részén. akkor t. i . mikor mar puha feliér 
agya hullámos redőin horkol’. a kedves pipáról meg 
a tolvajokról álmodott. No csak jöjjön el a reggel, majd 
üt a bosszú édes órája.

A történeti igazság kedvéért itt konstatálnunk kell, 
hogy másnap a jegyző ur nem arra ébredt, hogy a fája 
egyre fogy, s igy az inkviziczió is elmaradt; másnap 
egyáltalán nem ébredt, mert késő éjjel volt, mikorra a 
szemeit felnyitó, s boldog lelki nyugalommal fordult 
akkor a tolvaj ellen... oh nem: a másik oldalára.

•VI 1 l V. mm számhoz.

AiTcrcsi hirdetmény.
AluliniU kiküldött hii'is.igi Jgrvhajtó ezennel közhitre te- 

hogy .i gödöllői kir. jár.ishirosagii.il 1901 évi V. ál II szánni 
veg/.éséwl l'r. Reic’nar.i Annin ügyvéd áltál képviselt Nagykároly 
felperes res/.ere Roller Jenő es neje alperes ellen 2-'i<>l kor. köve
telés es jár. <ie|eig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan al
perestől lefoglalt 9|S koronára becsült ingóságokra, a fentidezett 

| gödöllői kir. jarashirosag fenti szánni végzésével az árverés el- 
rendeltetvcn. annak felülfoglaltatok követelése erejéig is, amennyi- 

I ben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakasan löikos- 
| Kereszturon a Zs<i*ia-telepen  leendő megtartanám határidőül az 

1902. évi márczius hó 27-ik napján délutáni 2 órája tüzelik ki. 
1 Iliikor a bii'oilag lefoglalt bútorok, szőnyeg s egyeh ingóságok a 

legtöhhet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség eseten hecsáron 
alul is el fognak adatni.

(•‘elhivatnak mindazok, a kik az elárverezendő ingóságok 
vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielegittelcshez 
tartanak jogot, amennyiben részükre foglalás korábban eszközölte
tett volna es ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, mi
szerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt 
kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak

A törvényes határidő i hirdetménynek a bíróság tábláján 
kifüggesztését követő naptól szamittatik.

Kelt Gödöllőn. 1902 évi márczius hó K-án

(p. na Böhl Ambrus s. k. kir. bir. vhajló.

Átwcrési hirdet menyi kiDonef.
A gödöllői kir. jbirósag mint tkvi hatóság közhírre teszi, hogy 

Breier lapot és fia czeg. valamint l'.bncr .József végrehajtatoknak 
Szabó .lozsef lurai lakos végrehajtást szenvedő elleni 225 kor. 0| f. 
stb. tőke követelések es jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 
kir. jbirósag területén levő Túra községben fekvő s a tarai (IIK. sz. 
tkvi betétben Szabó József neveli álló A i 1. sor H IO. hr. sz. Hfi b 
o i sz. a. f. házra - a C I a. ozv. Szabii Jánosné sz. I.ebanoezki 

i Erzsébet jav. bekebelezett életfogytiglani huszonélv. jog fentartásával 
són kor ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elren

delte. és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1902. évi április hó 
2-ik napján ti. e. 10 órakor Túra községházánál megt.uiando nyílva- 

j nos aivtiesen a megallapitotl kikiáltási áron alul is viadalai fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 

"u-.t készpénzben, vagy az 1881 : <10. t. ez, 12. S-ában jelzett ár
folyammal számított es az 1881. évi nov. hó 1-en :i!|:i.3. sz. a. kelt 

' m.’ kir. ig. min. rendelet 8. S-aban kijelölt óvadékkepvs értékpapírban 
a kikiiklött kezéhez letenni, av.iey az 1881 ; <i<i, t. ez. 17<i. §-a értel
mében a bánatpénznek a binisagmil előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt áiszolgálltdni.

Gödöllőn, a kir. jbirósag mint tkvi hatóság.
1902. évi jantiar hó ll-én.

(P. II.) Stróbl ». k. kir. aljbiró.

tk. 1901 Krk. oki. 12.

III. Alperesi hirdetményi kivonat.
' i,'lb kir. jbiios...' mint tkvi hatos.I.- közhírre teszi, hogy 

Str.iuszlei I .-.is péczcli lakos vegrehajtatónak Thui '.zy Géber Pi- 
los'. ‘ iaio.;,e:cs ; : I lakos m giehajtást szenvedő elleni 2<>0 kmona 
tokci.oveiek e- jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. jáiá.s- 
b,t.>si;; területen levő lóikoskeiesztur községben fekvő s a rkereszluri 
D,-'. ■/ tkvi Kiviben riitaoezv iieber Pii- ka nevén álló A I I. sor 
Hol 1 7 In. sz. a. Kglalt ingatlanra 821 kői kikiáltási árban elteli- 
Jelt • ! ' lynehb no•• it .i. u 1902. évi április hó
7. napján d. e. 10 órakor Rákos-Keresztur községházánál megtatt.uido 
nyilvános aiverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Aiverezni szándékozok tartoznak ..< ingatlan beesáninac lo 
"o-al készpénzben, vagy az 188] ii(>, t. ez. I?. 5-ahan jelzett ár

folyammal számított es az 1881. évi nov. hó |-cn 3333. sz a. kelt 
ig. min. rendelet 8. Jt-abaii kijelölt óv.adékkepes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, vagy az 1881 GO. t. ez. I7<' § a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt atszolgálUlni.

Gödöllőn, a kir. jbirósag mint tkvi hatóság.
1002. évi január hó 13. napján.

ii'. io Stróbl s. !<• Kir. aljbiro.

8 |5(i szám
tk. 1901. Erk. nov. 30.

Árverési hirdetményi kiponaf.
\ gödöllői kir. jbirósag mint tkvi hatóság közhírré teszi, 

’nogv a Hazai Leszámítoló es Takarékszövetkezet bpcsti ezég és 
csatlakozott tarsai végrehajtatoknak Enye ’v Miklós végrehajtást 
szenvedő ellem .fiion kor. stb. toké követelések es járulekai iránti 
végrehajtási ugveben a gödöllői kir. jbirósag területen levő Isaszcgh 
községben fekvő s az isaszeghi 728. számú tkvi betétben Enyedy 
Miklós néven álló A 1. sor (12(1. hr. sz. es 95. <>. i. sz. a. foglalt 
házra 3200 kor. kikiáltási árban az árverest elrendelte és hogy a 

. fennebb megivlolt ingatlan az 1902. évi márczius hó 26-ik (lapján 
d. e. 10 órakor Isaszegh községházánál megtartandó nyilvános ar- 

| veresen a megallapitotl kikiáltási áron alul is eladatni fog.
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan becsiirának 

10 "n -at készpénzben, vagy az 1881 : (10. l. ez. 12. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi november I-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. ig. min. rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképcs erlék- 

• papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 . 00. t. ez. 
17". §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Gödöllőn, a kir. jbirósag mint tkvi hatóság.
1901. évi deczembcr hó 30-áir,

(P. II ) Stróbl S. k. kir. Jljhiró.

190| V. 58413 számhoz. 1902 vgrh. 11(1 szám.

Árocrési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré te

szi. hogy a gödöllői kir. járásbíróságnál 1901 évi Sp. 2<>9 I sz. 
vvazesével l>r. Maver l'crencz Nándor bpcsti ügyvéd .iltal képviselt 
Matek József végrehajtató részére - Schmiedlechnei Nándorné 
végrehajtást szenvedett ellen 321 kor. 80fil|. követelés es járulekai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytan végrehajtást szen
vedettnél lefoglalt 1378 koronára becsült ingóságokra a gödöllői 
kir. jár.isbiios.ig fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a Beliczai Béla ti 12 korona, Gtiszmann Károly 000 korona, 
Gödöllői takarékpénztár 1200 kor. es a lobbi fclülfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, végrehajtást szenvedeti lakasan Rakos-Szt-Mihiilyon leendő 

itaitasma hai i dmii 1902. évi márczius hó 17-ik napján délelőtt 
lél II Órájára tűzetik ki, Iliikor a biroilag lefoglalt zongora, szoba
bútorok, kávéházi berendezés, tehenek s egyeh ingóságok a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén a hecsáron 
alul is el fognak adatni.

I'elhivatnak mindazok, a kik az elárverezendő ingóságok 
vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégitleteshcz 
tartanak jogot, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alolirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagy pedig 
szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján 
kifüggesztését követő naptól szamittatik.

Kelt Gödöllőn. 1902 évi február hó 17-ik napján.

'!’• 11 > Trsztyánszky Kálmán s. k.
kir. bírósági végrehajtó.

Szölőolfoányok
szokványminöségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, teljes 

jótállással.

Élökerités.
Gleditschia csemeték és magvak.

Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. 

Óriási tövisű, igen gyorsan fejlődő sövénvnovény. Ez az egye
düli. melyből oly örökös kerítés nevelhető pár cv alatt, rend
kívül csekély kiadassa!, melyen nem hogy ember, de semmiféle 
allat. meg apró nyíllak sem hatolhatnak at Minden rendeléshez 

rajzokkal ellátott ültetési es kezelési utasítás mellékeltetik. 

Ezer csemete elég 201 méterie. Ara B forint.

ninPQPtYlpfpk “rias‘ jövei,c,l”el biztosit-, voltánál UIULquIIIv LUI\» fogva, ennek tenyésztése számos 
gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.

Színes fénynyomatu fóárjegyzék ingyen és bérmentve küldetik 

minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzéken kívül 
meg egy olyan könyvel is kap ezzel, ki azt cziméie ingyen 
és bermentve kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, a hol 
tartalmát haszonra ne fordítanák, varoson, falun, pusztán, 
gazdag vagy szegény családnál egyaránt, Igy még azoknak is 
érdekében all, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne 
számos olv közlemények foglaltatnak, melyek mindenkinek 
nagy szolgalatot tesznek, c.zitn „Érmelleki első szölöoltvány- 

telep" Nagy Gábor. Nagy-Kágya. u. p. Székelyhld.

j%25c3%25a1r.ishirosagii.il
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Árverési hirdetményi kivonat.
\ gödöllői kir. jhiruság mint tkvi hitosi.; ' «• hirr • 

Brcícr l.ipót cs Ilit czcg. valamint líbnci J >z*>cl  vcgreh.i/t.'.iol.ii.i! 
Szabó József túrái lakos végrehajtást szenvedő .11..ti 22.■ I. a. ti| 1. 
stb. tőke követelések ts jár. iránti végrcliajt.isi ügyében a ■; >do|loi 
kir. jbirosa'; területén levő Túra községben fc’.vo s a túrái (MN >-.• 
tkvi betétben Szabii .1 .. séf nevén all" \ t 1 s,,r B40 hr. sz. • »(» b 
o. i sz. a. f. házra - a 1' 4 a. ozv. Szabó Jánosi,c sz. l.cbanoczki 
Erzsébet jav. bekebelezett életfogytiglani haszonelv. jog fent.utasával 
- NOO kor. ezennel megállapított kikiáltási arban az árverést elren

delte. c- liogv a fennebb megjelölt ingatlan az 1902. évi április he 
2-ik napján d. e. 10 ómkor Túra községházánál me.ttaitando . 

nos . verjen a megáll ipitott kikiáltási .non alul is cladatni lo.
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan he

" ’. ki ‘zpénzh.n, vagy az INNI : HO, t. ez. 12 tj-ab m jv|z ■ ■
folyammal számított és az !N<l. évi n >v. h í l-én sz
m. kir. min. rendelet s. í-ában kijelölt o.avlckkepcs értekp. -. 
a kikuk.ott kezéhez lvteir.r. avagy az INNI ; (JO. t Vz. I 7.», r . 
Iliében . bánatpénz.mk a bíróságnál elóleges v.liclyczé- v:<i| I. 
s/.Mi.lys erű elismervényt atszolgaltatni.

Gödöllőn, a kir. jbiróság mint tkvi hjitosag.
1!H'2. évi január h<> 11-én.

(I>. II., Stróbl S. k. kir. „Ijhir.

Mc Cormick Harvesting Machine-Company
(Chicagói nratógépgyiír)

Kévekötő aratógép, Köszörükészülék,
fűkaszálógép, „Daisy" marokrakó aratógép,

gyártmány

Szénagyiijtő gereblye és 
Kévekötő-fonal 

a i.
Ne vásároljon, míg gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte- Ölesé tartalékrészek óriási raktára. 

— Tessék mintakönyvet kérni! =

Willinm J. Stilliiiinin.
igazgató.

Évi termelés; 
362.000 gép.

Budapest,
V. kerület. Váczi-ut 30. szám.

Hazai ipari

Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle 
Berkes-féle
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VÍHZontvlúriiNitók kedvező feltételek mellett. kerestetnek!
„EMKE’ padlófénymáz!

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes-féle

Magyar gyártmány I

s Így elérhetjük, hogy kitűnő legjobb magyar gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék az „EMKE" javára 
szolgál. A Berkes-féle „EMKE" padló lakk ; a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert

A
A
A
A
A
A
A
A
A

„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE" 
„EMKE-

szobapadló fénymáz: rögtön szárad és igy a fényezett szobit már 1 óm múlva használatba vehető, 
szobapadló fénymáz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szobapadló fénymáz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokozottabb, 
szobapadló fénymáz: víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
szobapadló fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb.
szobapadló fénymáz: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik, 
szobapadló fénymáz: szcszszel hígítható.
szobapadló fénymáz: 
szobapadló fénymáz: a ragadós padlókat szárazzá teszi.

1 ku'.-oM iiveir bérinentve biírliova. ü korona.
Gyártás és főeladási hely: Berkes Bertalan Nagyvárad. Eladási helyok: Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Kicin Adolf Czegléd, Turnay Pál vaskereskedő 

Újpest, Berger Vilmos Jász-Berény. Boros B„ Péter Mór Szolnok.

ó,
kitünően alkalmas konyhabútorok, és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására.


