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Bénnentetlen levelekéi nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Adókivetés.
,\ III. osztályú kereseti adó. melyei csak 

alig nehány napja, hogy nálunk kivetettek, 
egyike a legsulyosiibbaknak es legszeszelye- 
sebbeknek. Gyárosok, kereskedők s adiplonnijuk 
Ultin elük fizetik ezt az egyenes állami adói 
annak a becslésnek alapján, hogy mennyi évi 
jövedelme van az illető adófizetőnek. Áz er
kölcstelenségre való serkentés szakezionálása ez 
az adótörvény, mert hiszen ha az illető léi 
őszintén bevallaná, mennyi évi jövedelme van. 
akkor a harmadikosztályu kereseti adó legalább 
négyszer annyit jövedelmezne az államunk, mint 
tényleg. Mert úgy áll a dolog, hogy a községi 
es egyéb adókat ezen egyenes állami adó ara- ' 
nyílban vetik ki s ahol például öl) százalék 
községi pótadókat kell fizetni, ott a 100 forint 
III. osztályú kereseti adóval megterhelt ember 
legalább 200 forintot fizet mindennemű adó es 
illetmény czimén. Sajnos, többségben vannak 
az országban az olyan városok és községek. ; 
melyekben ötven százaléknál magasabb a köz
ségi adó, sőt vannak olyanok is, melyekben a 
100 perczentet is túlhaladja. Látnivaló tehát, 
hogy az az állampolgár, aki őszintén bevallja 1 
minden jövedelmét, oly súlyosan fizet meg a 
becsületességéért, hogy az nagy anyagi hátrá
nyára van. Az állampolgár hacsak nem akarja, 
hogy tiszta jövedelmének husz-harmincz szaza- ' 
lékát adókba fizesse, kénytelen a ténylegesnél 
jóval kisebb jövedelmet bevallani, lehat csalni j 
és hazudni, a törvényt kijátszani.

Társadalmi, közgazdasági es irodalmi hetilap.

MEGJEI.EXIK MIXDEX VASÁkXAI’.

Eelelös szerkesztő: \yiry Lajos.

Xe csodálkozzunk lehat olyan nagyon, hogy 
lazulnak az. erkölcsök, hogy gyöngék a jellemek, 
mikor maga az állam kényszeríti a megélhetés | 
gondjaival küzködő polgárokul, hogy ravasz 
fondorlatokkal játszók ki a törvényt, amit ha í 
nem tennének meg, anyagilag tönkre mennének.

S mindezek daczára, az eltagadott jőve- [ 
delinek ellenere is szinte elviselhetetlen sulylyal ! 
nehezedik a polgárságra a III. osztályú kereseti | 
adó. Mert az adókivető bizottságok referensei 
es inloimotorai a községi jegyzők valóságos 
detektív munkát kénytelenek kifejteni abban, hogy I 
kinyomozzák a polgárság jövedelmi fúrásait ha ' 
azt akarjak, hogy beken legyenek a pénzügy- I 
igazgatósággal. S ezenfelül tapasztalhatjuk azt j 
is, hogy az adókat évről-évre irgalmatlanul 
lelsrololják, nem törődve azzal, hogy megbirja-e 
ezt az illető adófizető vagy sem. Azt csak a 
legritkább esetekben veszik figyelembe, hogy i 
valakinek rosszabbak a kereseti viszonyai, mint 
voltak az elózó adókivetés idején, megalázó 
könyörgés és hosszadalmas instancziázás kell 
hozza, hogy valamicske adóleengedést tudjunk 
kieszközölni.

Az államháztartás költségvetése alapján a 
pénzügyigazgatóságok megállapítják, hogy me
lyik adókerülőt milyen összegű adót fizessen s 
ezt az összeget aztán vakon, tekintet és irgalom I 
nélkül vasalják be a polgárságon. Az olyan 
tisztviselő, aki esetleg engedékeny, lágyszívű s 
nem erőlteti a dolgot, az nem számíthat elő
menetelre a hivatalában: azt erély nélkül való j 
alkalmatlan hivatalnoknak deklaráljak a feljebb- i 
valók.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Aszódon, Orosz K. papirkereskedésében. 

Hirdetések 
egyes<ég szerint jutányos áron közöltéinek. Nvilt-tér

sora liQ fillér. Előfizetőinknek nagy árengedmény.

Hogy mennyire helytelen ez az adótörvény, 
az kitűnik aránytalanságból is, amelylyel az 
adókivetést csináljak. Ki nem Ilid olyan esetet, 
hogy a nálánál nagyobb jövedelemmel bitó 
polgárra csak annyi adót rónak, mint reá, de 
gyakran még kevesebbet is.

Száz szónak is egy a vége: a 111. osztályú 
adókivetés rendszere éppen olyan igazságtalan 
és rossz, mint a mi egész adórendszerünk és 
nagy szerepet játszik azon okok között, melyek 
miatt a magyar ipar és kereskedelem nem tud 
felvirágozni.

fsak a progresszív adórendszer segítene e 
nagy bajon, de az késik, késik az éji ho
mályban . . .

Járdakövezési ügy.
Kösd bár parókád milliónyi gúzsba, 

Tedd lábadat bármily kothurnusra : 

Mindenkeppen az vagy, —- ami vagy, 
Goethe.

Hiába való minden törekvés, az embereken már 
egyszer változtatni nem lehet, ki milyennek születik, 
olyannak hal is meg.

Minden embernek meg van a maga változhatatlan 
lényégé, a mi nem változik sem külső sem belső okok 
miatt. Belső lényegünk mindég mindenütt és minden 
körülmények között változatlan. A változás csak a 
fejlődésben van, ez azonban nem változás, hanem a 
lényegnek, a kor szellemének vált) folytonos variálása. 
A korral mely uj eszméket teremt, uj érába visz min
ket haladnunk kell. Nem is lehet az másként, hiszen 
praedestinálva vagyunk a fejlődésre. S mégis dishar- 
inonia az eredmény, ha vizsgáljuk magunkat és a kort.

T Á R C Z A.

Az örökség.
Hosszú és szép szerelmes levelét befejezvén Gábor 

Antal kezébe vette a levelet és elolvasta:

»Anna!
I •' az utolsó levelem Önhöz, ha nem kapok erre 

se vál.t-zt. lemondok életem boldogságáról, jövőmről. 
mindéi >1. mert akkor lefogok mondani Anniiról. Azzal 
"lég l em vagyok tisztában, el fogom-e bírni viselni 
a lemondás gyötrelmeit, de történjék barmi is, férfiasán 
"karok cselekedni. Elég volt az epedéskcdésből, ame
lyért I nevetett, a panaszokból a melyekért kigunyoli!

agy, \agy! Ha azt Írja, hogy szeret, e föld legboldo
gabb . !bérévé tesz és tudom, érzem, megvagyok róla 
győzőivé, hogy boldoggá fogom tenni < hu is. Ha azt 
’rJil- h ■. v nem szeret, akkor ez a levél volt az utolso 
k"ny< ;>cse egy halálra gyötrött becsületes szerelmes 
szivnc l'taink széjjel fognak válni, mint két rohanó 

.. melyek találkoztak egyszer. Látja, most valami 
vegtek: fájdalom nyilallott a szivembe: arra gondol
tain. Imgy )nj ]esz ve|cm akkor, ha le lógok mondani'

II ,st W érzem, hogy ezt nem fogom túlélni! 
Jöjjön d akkor a síromra legalább. Eljön' . .«

Tovább nem bírta olvasni a levelet, mert a szeme 
megtelt könyökkel. Hullott, hullott a szerelmes férfiú 
forró könnye a levélre, foltokat hagyván rajta az a 
leány talán nem is fogja tudni, hogy mért foltos az a 
levél. S ha tudni is fogja, mit törődik vele? . . .

< iábor Antal elküldte a levelet s másnap megkapta 
a választ rá:

»Uram !
Legyen vége a tréfának. Igazán nem értem, hogy 

mint vehette komolyan azt az érzést, amely <‘>nt esetleg 
hozzam fűzi. Önnek 800 forint évi fizetése van. Hát 
cselédnek menjek Önhöz, mosogatni, főzni, súrolni? 
Ha valóban szeret, kívánhatja tőlem, hogy az ön ked
véért a nyomorúság rabigájában töltsön el egész éle
temet ? No lássa! Legyen okos és tegye meg azt. mit 
igér, mondjon le es keressen inkább magához való 
asszonyt. Bizonyos, hogy találni is fog. Isten vele. 
Ilona.«

Bárd Ilona is sirt. mikor ezt a levelet megírta. 
De a gőgös, nagyralát" szép leány a hatiszt kendőjébe 
hullatta könynyeit. ne tudja soha senki, hogy ő szerette, 
és elsiratta Gábor Antalt.

Bárd Ilonában erősebb volt a nagyra vágyás és a 
szegénységtől való felelem a szerelemnél. Eleinte mikor 
Gábor'udvarolni kezdett neki, ellentállás nélkül engedte 
át magát a gyönyörűséges, boldogító álomnak, mely a 

szerelmes fiatalok szivére száll. S egy napon Gábor 
megkérdezte tőle, akar-e a felesége lenni.

Mennyi fizetése van ?
- 8UO forint.

S a lány ebben a pillanatban mélységes gyűlö
letet érzett a férfi iránt. Ilyen koldus és szeretni merő 
Miért nem gazdag? Mért ilyen koldus?

S azóta rideg és barátságtalan volt Gábor iránt, 
a ki majd megőrült fájdalmában, inig az utolso levelet 
megtudta Írni.

S ütjük most széjjel vált, mint az üstökösé, me
lyek egyszer találkoztak.

Néhány hét múlva a szakítás után Gábor Antalt 
öngyilkos hangulatából egy szenzáczio riasztotta fel. 
Örökölt. Valami nagybácsija halt meg Erdélyben, a kit 
gyermekkora óta nem látott. Ez a rideg agglegény a 
halálos óráján arra gondolt, hogy van neki Validtól a 
világban egy szegény, fiatal rokona, a ki küzködik a 
mindennapi kenyérért, s reá hagyta a vagyonát, valami 
kétszázezer forintot.

Gábor Antid felocsúdott fájdalmas letargiájából, 
elutazott Erdélybe s hazahozta a nagy pénzt. A város
kában már akkor hire futott a Gábor nagy szerencsé
jének s igy természetes, hogy a kollegák testületileg 
jelentek meg fogadására a vasúti állomáson. Az egyik.

>g, A magy. kir. államvasutak gépgyárának vezérügynőksége dL 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BUDAPEST, VáCZ'-kÖrÚt 32. szám xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Iijánlj I I ni I ir illim vasutak gépgyáraival készült 4. 6. 8. 10 és 12 lóerejü GÖZCSÉPLÖ-KÉSZLETEIT. 14, 16 és 20 lóerejű Compound-locomobiljait. s végre

__ _ _ _ «t w íj l<‘li'iiü11>1 > Hz<‘rk<‘z<‘líí hil<HHz.iíló-, miiroki'iikó- óhMIL L ENNI l M ...
, ... , ,, „szír-magvar áiiainvasuttársaság resiczai mezőgazdasági gépgyárában készült S^CX-rendszerfi aczélöntésüékefővel ellátott EKÉIT és egyéb mezígazdasígl eszfozelt. ~xxx™4Lxx_«'

új felvételű igen linóm GÖDÖLLŐI LÁTKÉPES LEVELEZŐLAP (12 minta) 
Kapható SCHULCZ J. papirkereskedésében. 3 korona.



ASZÓD ÉS VIDÉKE 1M2 junius 22.

A kor szelleme sokat át hat. sokan érzik az isteni 
ciot mi abban rejtőzik. de sokan mit sem akarnak 
tudni róla, hiszen ha jó volt eddig. igy már csak to
vábbra is jo lesz minden.

Legfőbb hibája az embernek már csak ma
gunkat értsük hogy mindenre van gondunk, csak 
a közjóra nincs. Mi is az a közjó: utilitas publika.' 
Egy szűkscgtelen valami! Mi nékem eddig jo volt jo 
lesz az mai azután miísni k is. Minek az újítás, minek 
a korszellemhez való ragaszkodás? Az pénzbe kerül!

A szépnek a hasznossal való egyesítése lehet 
c.'.elja egy ember sokaságnak, nevezvén azt akár társa
dalomnak. avagy a közügyeket rendező individuumuk. 
Individium azért mert egy az emberek összessége 
működik közre, melyben a polgárok érdeke képezi az 
akaiatot, uralma alá rabigába hajtva az egyént az eset- 
1 ■ ;u magán érdekét, s ha ezt szem előtt tartja bízó
mmá fényes tanujele lóg vissza tükrözni mindenütt, 
hova a -zem tekint. Ez a legfőbb czél. melynek jcl- 
>.ava alkotni, teremteni újat!

A ki a koz akaratjának a végrehajtója, ha feltud 
emelkedni arra a pontra, mely mandátumával jár. ha er
kölcsileg lelkileg érzi, hogy mi az a nynibus mely őt 
övezi. kcbelbarátja lesz az uj kor szelleme, de ha nem 
úgy a köz rabigába siijjed, s keserves időn keresztül 
hordja rabbilincseit, melynek csak egy vet gátot - az 
enyészet.

A nép jól meg tudja bírálni hivatalnokait, mondja 
Hőbbet. Igaz! De váljon nálunk nem-e az ököl jog 
győz, elnémítva azokat kiket igazan az utilitas publica 
seikent diadalra vinni egy zászlót az ébredés zászlaját! 
Eladjuk magunkat s mégis magasra tartjuk fejünket, 
mintha az eget akarnok szántani orrunkkal hisz közjót 
cselekedünk.

Jelenleg is jelentős közügy foglalkoztat minket, 
aszódiakat; köveztetjük járdáinkat, nem kiméivé anyagi 
áldozatot, melylyel az jár.

Viseltessünk érdeklődéssel c fontos kérdés iránt, 
mell községünk csinosodása, elohaladása s felvirágoz
tatása kapcsolatban, szerves összefüggésben áll e kér
déssel s ép ügy a kivitellel.

A kövezés határozatikig biztosíttatván, legyünk 
figyelemmel a terv elkészítésének minőségére s a kö
vezés szama neme közül sok szempont szem előtt tar
tásával válasszunk!

A járdáknak kővel történő kövezése noha bir is 
nemi előnynyel, nevezetesen: megszokottabb könnyeb
ben javítható, azonban nem kölcsönöz városi jelleget 
községünknek s az esztikai szempontot kellő uralomra 
nem juttatja. A megtakarítási törekvést hangoztatják 
némelyek. Hát ezek nagy tévedésben vannak. Hiszen a 
jo kövezet alig kerül kevesebbe az asphaltnál. a resz
tül pedig mentsen meg bennünket, nagy adóval tneg- 
srolölt polgaiokat az Isten. Ez meg azután - e tárgy
nál .1 közérdek áldozatot is kivan es hoz. nem lehet 
tehát mérvadó a kivitelnél pusztán az olcsóság.

A ko felett az aszfalt nagy esztétikai előnynyel 
bir. Tartus-aga ha jól var. készítve természetes anyag
ból. fölötte all a kőnek külső szépség tekintetében pe
dig versenyen fölül all; azonkívül kényelmesebb járda 
is a kőnél burkolata könnyebben tisztítható, szóval a 
szépét képviseli, az inkább a hasznosat kifejezésre jut
tató ko mellett. Egyesítsük itt is. e kérdés megfej*  
tc-cncl a jelzett két fontos elemet: a hasznosat a szép
pel. értem ugyanis alatta, ha már egyáltalán nem volna 
haj.nido a község képviselőtestülete a városi szint k«»l- 
c-m . aszfalt járómnak készíttetését helybenhagyni s 
beívelte . > utakat készíttetne, teljesítse legalább azon 
jogosult kérelmet a közvéleménynek, hogy legalább a 
k o'cg loutczáii lassa el aszfalt burkolattal. De 

csikkünknek ezen pontja már nem is kérelem, hanem 
helyesebben megnevezve jogos követelés, mert ezt, ha 
az aszfalt nem is lesz általános, töltetlenül kívánjuk, 
k.Aeteljük községünk külső kepe érdekében, a haladás 

' elvénél fogva.
Nézzünk csak szét nyugat Európa kultur álla

main. mennyire hódit, mennyire terjed az aszfalt. Ott 
I látjuk ezt. azoknak a nagy, hatalmas kultur népeknél, 

mert ott a nép müérzéke fejlettebb. ízlése finomabb s 
' a közjóiét eszménye csak etikai magas czélokat ismer 

s azokért küzd, harczol törhctetlcnül. S végtére nem 
kövezhetünk minduntalan, akkor tehát, midőn ily na
gy ohbszabású. több évre kihat«’» munkát végzünk, nem 
szabad szem elöl téveszteni a jövő követelményeit sem. 
Vagy nem lenne-e furcsa dolog, ha pld. ma is olyan 
Mátyás király korabeli, bőrdaiabokra akasztott kocsit 

I csináltatnánk a mai kényelmes, rugonyokon nyugvó 
| hintő helyett ? Ilyen éppen, idejét már múlni kezdő do

log a kövezés is es rövid öt-hat év múlva mar senki 
sem fogja használni; mig az aszfalt, mint a jövő jar- 
daburkolati anyaga, mindenha hasznait lesz.Nem-e 
lenne hát botorság mii iinír kővel burkoltaim?

Jogos tehát adózó közönségünk kívánsága, mely
nek minden atomja a kor szellemétől áthatva követelő- 
leg lep fel. mert szükséges, hogy rövid idő alatt aszfalt 
borítsa lombos lakkal szegélyezett útjainkat; asztali 
hárítsa el a járás nehézségeit; aszfalt legyen kegyes 
vállalkozni arra a súlyos feladatra, hogy megóvjon a 
térdig érő sárban való járás következményeitől; aszlak 
adjon városi díszt falusias jellegű nagyközségünknek!

HÍREK.
Udvari hírek. Ó <i kinUi/ mint ér

tesülünk. - magán körben kijelentette, hogy mihelyt 
a nagy gyakorlatoknak vége lesz és a lefuvás meg
történik. direkt fog hozzánk utazni Gödöllőre négy-öt 
heti tartózkodásra. Ez idő alatt Ő felsége nagyobb sza
bású udvari vadászatokat fog rendezni. IC vadászatokra 
készül is már a gödöllői vadász hivatal. Hónapok óta 
nem lövik az erdőkben meg a dúvadakat sem ; A vad 
disznó, szarvas, nyúl és az apró szárnyas vadak ennek 
következteben már is nagyon elszaporodtak. Az őz 
azonban csaknem kiveszőben van a vadászterületen 
mert ez a vad szenved legtöbbet az orvvadászuktól. 
I'. /■'•i'lhi'hitl toscanai nagyherczeg mint minden év
ben hosszú idő óta eddig, ez idén is nálunk fogja 
tölteni az oszt. Augusztus végén érkezik és az egész 
szeptember hónapot Gödöllőn fogja tölteni szorgalma
tosai) áldozván Hubertus szellemének.

Személyi bir. I.énánl Pál m. kir. csendőr százados, 
a gödöllői csendőr különítmény parancsnoka megron
gált egészségének helyreállítása végett négy heti für
dőzésre Mehádiára utazott.

Kinevezés. Ilr/rm; Ignácz gödöllői járásbirósági 
írnokot az igazságügyminiszter irodatisztté nevezte ki.

Hivatal vizsgálat. Szerdán, f. hó 18-án volt Gö
döllőn és pénteken f. hó 20-án Aszódon a hivatal vizs
gálat főszolgabiránk személyes vezetése alatt. Mind két 
helyen megvizsgáltatván az ügykezelés, minden a leg
nagyobb rendben találtatott. Csupán az adóbehajtás 
körül tapasztalt a komissió egy kis hibát, amennyiben 
nagyon sok az adó hátialékos. Ez különben csak azt 
mutatja, hogy az adó ügyeket vezető jegyzői karunk 
kellő rokonszenvvcl viseltetik adó fizető polgár társai 
iránt és tekintetbe véve a jelenlegi szomorú pénzviszo

nyokat. nem teszi őket tönkre könyörtelenül. Ex tehát 
nem hogy nem bún. vagy hiba, hanem határoz,

• erény, amelyért polgárságunk csak hálával tartozik. *

Évzáró vizsgák. .1 fiüdiillöi i. kuth. iskola , >Z;irii 
vizsgái folyj ho 20-án pénteken tartattak meg. ( 

i tiötliillői i<j'. elemi népiskolában n a vasárnap lesznek *a 
vizsgák. Az iparos tanonezok vizsgája folyó ho 21-én 

, szombaton este 6 lírakor tartatott meg. - j „ 
I /:/•. elemi iskoldndl az évzáró vizsgálatok foly/, 
5 hétfőn, kedden és szerdán a ó lelőtti lírákban fognak 

megtartatni. Érdeklődő szülők ,s tanügy barmok a 
vizsgálatokon szívesen láttatnak.

Gyászrovat. Hétfőn délután 5 órakor temettük el 
Simonié*  Balázs gödöllői körorvosi. A temetésen ott 

’volt Gödöllő polgársága teljes számba,'. A gyász szer
tartást dr. Pruzsinszky József gödöllői apát plébános 
végezte nagy segédlettel, a teljes kantust pedig Szvo- 
boda Ignácz kántor-tanito végezte. A’ó// Karolyné 
Gödöllő egykori több éven át volt bírójának .. neje 
volt e bet másik nagy halottja. Ötvenhárom éves ko
rában ragadta el őt közülünk a halál, szívbaja ölt' 
meg. Temetése kedden f. ho 17-én d. u. 5 órakor ment 
végbe nagy részvét mellett. Her/jer János, a buda
pesti közúti vaspálya-társaság anyagszer kezelője, folyó 
lio 17-én délelőtt hatvannyolez éves korában meghalt 
Mátyásföldön. Az elhunyt, több mint három évtizeden 
át állott a vasúti-társaság szolgálatában. Temetése csü
törtökön. délután négy lírakor volt mátyásföldi lakásá
ról nagy részvét mellett.

Körorvosi helyettesítés. A Simonovics Balázs ha
lálával megüresedett körorvosi állás egyelőre helyette- 
sités utján töltetett be azon időre, mig majd a pályázat 
és a választás arra nézve a szokásos formák betartá
sával meg fog történni. Eőszolgabiránk a helyettesítéssel 
dr. Sehün Gyula elismert kiváló gyakorló orvosunkat 
bízta meg ki mint értesülünk valószínűleg pá
lyázni is fog ez állásra. Megválasztása ama ha pá
lyázik minden kétséget kizárólag meg is fog történni, 
nagy nyereség lesz e közegészségi körre.

Közgyűlés. Gödöllő képviselő testületé Csütörtökön, 
f. hó 19-én közgyűlést tartott, melynek egyedüli tárgya 
az 1898 évi közpénztári s cgyébb számadások felül
vizsgálása volt.

Pályázat. A hivatalos lap folyó hó 18-iki száma 
szerint az igazságügyminiszter pályázatot hirdet a gö
döllői járásbíróságnál megürült egy irnoki állásra. Kér
vények négy hét alatt adandók be.

Vásár. A legközelebbi gödöllői vásár mely 
minden évben a legnépesebb, legsikerültebb szokott 
lenni. junius hó 30-án és július hó 1-én fog meg
tartatni.

Pótvásár. Péczclen f. hó 16-án egynapos pótvásár 
volt. E vásár azonban nem sikerült úgy, mint várták, 
mert az egész nap uralkodott változékony idő járás az 
idegen vásárosokat vissza tartotta. I’éczel iparos népe 
és kereskedői c két teljesen sikertelen vásárral nagy 
kárt szenvedtek.

Állat egészségügy járásunkban. Nyár elején ismét 
felléptek nálunk az állat betegségek. Különösen a rüh 
kór és a sertés vész uralkodik szinte járvány szerűen. 
Hány, Kiutal, Rákoskeresztúr, Valkó és Vácz-Szent- 
László van fertőzve rüh kiírtai, mig a sertés vész 
Aszód, Hány. Hévizgyörk, Kiutal. Kistarcsa, Túra. Gö
döllő, Vácz-Szent-László, Verseg és Zsámbok községek 
állal állományát veszélyezteti. A hatóságok szigorú óvó 
intézkedések megtételére vannak utasítva s igy való- 
szinű. hogy az idén is sikerülni fog elejét venni a 
nagyobb veszedelemnek.

Szeliuger Mátyás, a rangidősebb irodafőnök üdvözlő 
bv-zedet is mondott, melyben kiemelte Gábor Antal 
érdemeit, dicsérte jo szivet es elragadtatással nyilatko
zott arról a pontosságról, melylyel az iktatót vezeti.

Nagy diadallal vittek be a városba. Végig az 
mezon leanyfejck kandikáltak ki az ablakon:

Ni. itt jón Gábor, a kétszázezres!
Mindenha csinos, jóravaló tintái ember volt Gábor 

Antal, a leányok is szívesen foglalkoztak vele, de hogy 
jo idő. mikor végig a nagy utczán minden ablak ki
nyílik az o tiszteletére, arról soha nem álmodott.

A kocsik a nagyvendéglőben állapodtak meg. ahol 
diszes bankett volt a kitűnő és pontos kollega tiszte
letere. Az asztalfőn persze Gábor ült. jobbján a járás- 
birosági hivatal rettegett szigorú főnöke, a nagyságos 
táblabiro ur ült. balján a város polgármestere, a ki 
hetedhétoiszagon híres ötletes fel köszöntőiről és italhuzó 
képességéről. A felköszöntők sorát most is ő kezdte. 
Rigmusokban beszélt, mondván:

Gábor Antal derék ember.
Ki a lutrin soha nem nyer 
De nem is kell neki soha lutri 
Másképpen tud boldogulni: 
Vág a sorson egy nagy eret 
S örököl kétszázezerét.

Csaknem ann\ i feiköszöntőt mondtak, ahány 
pezsgő üveg kiürüli s a vidám társaság csak a reggeli 
órákban oszlott szét, miután Gábor természetesen kifi
zette a borsos számlát a vendéglősnek. Vidáman, fii- 
tyürészve ballagott haza felé, a pezsgő mámorában 
elfeledte a szive fájdalmát. Mert a nagy pénz nem 
tudta kiölni szivéből a nagy szerelmet, amit Bárd Ilona 
iránt érzett. S a miliői lefeküdni készült, eszébe jutott 

e leány, ahogy reá gondolt az egész utón s minden 
gondolatának ez volt az eleje meg a vége.

No most csak cl fog jönni hozzám.
Gábor Antal boldogan álmodott az éjjel. Kérje 

volt már Ilonának, szép lakásban laktak, roppant óriá
sán eltek. Ilona nagyon, nagyon szerette őt.

Ahogy fölébredt, folytatta a boldog álmodozást, 
melyben a levélhozó zavarta meg. Több levelet hozott. 
Az egyikben ártól értesítette az Grikaszinó, hogy felvette 
őt tagjai közé. A másikban a város legelőkelőbb polgára 
hívta meg estélyre, melyiól már hetek óta beszéltek a 
varosban. A harmadik szerint egy asztaltársaság elnö
kévé választották meg nagy lelkesedéssel. A negyedik
ben, a város első gavallérja, Sárkány Tasziló a lehető 
legnyájasabb hangon kéri, hogy tekintettel a köztük oly | 
régóta fönnálló benső barátságra, ne sajnálja az aláírását 
a mellékelt váltótól. Pedig Gábor alig beszélt egyszer- 
kétszer Sárkány orral, a l<1 akkor mélyen lenézte a 
jársbiróság kis iktatóját. S a többi levél is mind egytől I 
egyig csupa öröm, csupa megtiszteltetés.

Éppen menni akart már. mikor halkan kopog- 1 
latiak az ajtaján s belépeti Bárd Ilona.

Gábor majd, hogy le nem esett a lábáról az óriási 
meglepetéstől. Napokig azon törte a fejét, hogyan ejt
heti majd ismét módját annak, hog.y Ilonája közelébe 
jusson, hogyan békitsc meg azért az udvariatlan levél
ért s ime most Ilona magától jött hozzá.

A leány lesütött szemmel, mélyen pirulva köze
ledett s édes, alázatos hangon suttogta:

Bocsáss meg! s forró, szenvedélyes pillan
tással nézett a férfira.

Gábor még soha nem látta ilyen szépnek a leányt, 
ilyen kívánatosnak, aki jött, hogy megkérje magának 
a tértit. Szép drágaköve*  függő ragyogott le a leány 

piczi piros füleiről. S Gábornak, amint a függőre esett 
a tekintete, eszébe jutott egy jenet a közeliiniltból. 
Szerelmi ömlengései közben egy alkalommal llm igy 
szólt hozzá: »Látja ezeket a függőket ? Ezeket én t báré 
becsülöm a maga szerelménél. Ezek nekem tö bbet 
érnek, inért maga nekem nem vehet ilyeneket.^

Es ahogy' erre gondolt Gábor, valami hidegség 
futott végig a szivén. S e pillanatban szidta i .g a 
gondolat, mely eddig csak azért nem támadt fel 'une 
mert örült a változásnak, mely vele történt, s boldogan 
reménykedett.

Minden azért történik, mert pénzem van.
Igen, a küldöttség az állomásnál, a bank i. a 

felköszöntők, a kaszinói társaság, a gavallér bar . iga 
és a leány szerelme csak azért a tied, mert p zeJ 
van. Ha nem örököltél volna, most a kutya se t* Jne 
veled, éppen úgy mint azelőtt, s ez a leány lék 1 se 
nézne, éppen úgy mint amikor szegény voltál.

Igen, az igy van.
Eölcbrcdt a józanság Gábor lelkében a mint - 'te 

a kívánatos viruló leányt, a ki eljött, hogy feli ‘Ija 
magát, pillanatok alatt jeges kéreg támadt a szi 
riil. Persze eljött, félt, hogy a vagyonos férfit sifl 
más lány az orra előtt, hát'meg akar előzni nn ,'1' 
kit. (). ha nem jött volna el!! ? . .

- Nos Gábor, nincs mondani valója?
Lágyan, édesen, epedően hangzott a beszva. l'-s 

Gábor Antal felelt:
• Nincs kisasszony. Ami mondani valóm volt, 

azt megírtam a levelemben.
A leány megdöbbenve lépett hátra s aztán I -sí11’1 

szó nélkül, megsemmisülten ment ki a szobából. ' Ül,R 
széjjel vált, mint az üstökösé, melyek egyszer talál*
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iijjok öli'1'

^■'l'J . vall, tekintettel tűzött,

Tiir Gödöllőn. Mielőtt Gödöllőn az önkéntes tuz- 
megalakitották volna, a gyakori tűzeseteinél 

....a a község lakot minden parancs,./.. nélkül 
de végezték. Midőn ISIin-ben r,n 

etilé Antal belátták, Imgj a |, .zsóg r.,h.lln„s 

leiiuuv— ...........7": ...... u i.niii.isa inulhai-
i.mul " megalapítottak az öiikénus tűzoltó i-
;ot ,. ,1; 1Uk parancsnokságát is elvállalták. A le<»eb.. 
niziseiial bebizonyult ezen intézmény dv... volta, de 

>>l a lakosság ellenszenve s a tüz<>lt<. 
iránt A tűzhöz kivonult derék tíizoh inkát nem bog” 
segitettvl. volna terhes munkajokba „ hanem minden 
i's/.k"- A megnehezítettek azt. Ez. a községre nag\<m 
káros alÍHp‘»t 1896-ig tartott, midőn tűzoltóságunk be- 
bizonyit"t,il’ hogy a községi tíízoho-test öletek között 
.Magvaroi'Zagon a legelső helyet foglalja el, megnyerve 
az cztvdvves kiallitas alkahnaxal rendezett országos 
tfizolt"-\i rseny első diját. Ez időponttól számítható a 
lakosság fokozott szimpátiája a tűzoltóság iránt, s bogv 
ezen szimpátiájuk mennyire átment a köztudatba, az e 
|lt, |ll- ■ este özv. Skribek Antalné váczi-utezai házánál 
történt tűzeset eléggé illusztrálja. Önmagukat nem ki- 
n.dvc. haláhnegvetéssel rohantak derek tűzoltóink az 
égó tetőid; páratlan, energiává! es szakértelemmel osz
togatta parancsait Elefánty B. főparancsnok, a tűzoltók 
vakon engedelmeskedtek neki, s a sikerült támadás es 
gyakorlóit, elszánt munka rövid fél óra alatt a tűz meg- 
gátlására es elfojtására vezetett. Ilyen főparancsnokkal 
es ilyen tűzoltósággal kevés község dicsekedhetik; de 
Gödöllő közönsége meg is tudja becsülni őket. Enne! a 
legutóbbi tűznél láthattuk, hogy elszánt iparos és fökl- 
mives emberek milyen vállvetve iparkodtak tűzoltóink
nak segítségére lenni a szivattyúk működésénél, bútor
darabok kihordásánál, a ledobott égő tetőrészek eloltá
sánál. A vízszállítás páratlan sikerrel, gyorsan és oly 
mennyiségben történt, hogy nemcsak vízhiány nem 
mutatkozott, de abban úgyszólván tultengés állott be. 
a mi mindig üdvös dolog, de szokatlan. A vízszállítás 
es a szivattyúk kiszállítása körül a m. kir. várkapitány
ság. a m. kir. koronauradalom és a gödöllői bérkocsi
sok különösen dicsérendő munkát végeztek. Eléggé 
nem méltányolható a lakosság szives segítsége. s a 
tűzoltósággal együttműködve, nyugodtan hajthatjuk fe
jünket éjjeli nyugovóra, mert biztonságunk a tűzoltóság 
jól szervezett erejében és a lakosság segítő kezeiben 
jó helyen van.

Mérgezés. Folyó hó 18-án szerdán este 8 orakor 
egy fiatal ember Gutman Mór öngyilkos szándékkal 
morfiumot vett be Gödöllőn, egy kávéházban. A hirte
len jött orvosi segély azonban még megmentette az 
életnek s most súlyos betegen fekszik egy Gödöllőn 
lakó rokona házánál. -- Három levelet találtak nála, 
melyben életuntságot ad okul öngyilkosságának.

Rendőri hírek. Korcsmái rorekrtlcs. Csinos kis ve
rekedést rendeztek a duhaj legények 'furán, a mull 
héten. A nagyvendéglőben mulattak s egy kissé többet 
találván be venni kelleténél a hegy levéből, össze 
szólalkoztak, aminek a vége verekedés lett, melynek 
során ilj. Klárik Mihály és ilj. Tóth Péter véresre ver
ték egymást. A dolog annyiban maradt volna, azonban 
Klárik ezüst órája eltűnt verekedés közben a korcsma 
udvaron, s most azután nyomoz a csendőrség, mert 
lóth Péter, kit az óra ellopásával gyanúsítanak, tagadja 
a tettet. Heverték az ablakál Sára Ferenc/, földműves 
gazdának Vácz-Szt.-Lászlón. A tettest el is csípte a 
csend... Nagy Pál személyében, kire tagadása da
czára r.tbizonyult a tett elkövetése. Vácz-Szt.-Lászlón 
különben az ilyen éretlen legény csíny mostanában 
gyakori dolog s ideje lesz egyszer már, ha e legény- 
tedőknei a körmükre üt a hatoság. .1 csirke fot/ás 

Rákoskeresztúron sok dolgot adnak a ható
ságnak • apró betörési és lopási esetek, szóval — a 
csirkék-! i virtus. F. hó 15-én lluinli György' libái tűn
tek el ivet. A rendőrség most végre elfogott egyet a 
czinko-- ., közül Fábián János személyében, ki beismerte 
lettét. Alhiása szerint azonban a libák már akkor nem 
voltak uok. A nyomozás folyik.

A hatvani református egyház iin.iepe. A hatvani 
UJ eva: clikus református anyaegyház junius 15-én 
iktatta hivatalába első megválasztott lelkészét, Tokai/ 
Istvánt. \ beiktatást ünnepi isteni tisztelet keretében 
,'/('/ i ,(lS esperes végezte nagy segédlettel. Azután 

l'fál S.t lor éttermeiben lakoma volt, a melyen s/.ámo- 
Jan lel iszöntötték Tokayt. A bankettről táviratban 
üdvözöli ■;< Szász Károly püspököt. Az uj lelkész elis
mert ki \ do egyházi férfiú, kitűnő szónok és nagy tu- 
oinán. képzett, igazi modern pap, ki hívei szeretetét 
udasa mindenkihez egyaránt szives, leereszkedő 
•nodora . Ital már is megnyerte.

A történelem egyes korszakai szinte drámai erővel 
J^nnei, meg s úgy is hatnak. Nagy Sándor hadmenc- 
e|ben, k.amibál alpesi útjában mintha cgy-cgy eposz 
c.’tulne Heg. Róma bukása, Karthága elpusztítása, a 

az Abenceragok sorsa mind költői, sót 
5eiks drámai érdekű. Drámaibb korszaka nincs az 
W. v ^történetnek, mint a 30 éves háború, az esz- 
res tS ’'l,vedélyek harczának borzasztó kora. A ke- 

Sztu,’V / terjedése óta Nyugatról nem csapódtak ide 
y°bb hullámok, csak ebben a korban. Erről a kórról 

h ° a X‘igy Képes VMgtörténel 1-17. füzete, mely most 
K.'ta el snjtót, |2 kötetes nagy munka szerkesz- 

a a V’ V’trczali Henrik, egyet, tanár, ki egyszersmind 
Kanh ’kl 's> Megjelen minden héten egy füzet. 
kéf lat" Madóknál (Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
JW'arsaság Budapest, Vili., Üllői-ut 18 sz.) s 
ütésre llaZU* könyvkereskedés utján havi réSZletll-

tól ■vetek-., jlir j,. i|Jb végrehajt.)-.) 
" ' ■ ' ti I ilk tCII leV" Cs intőt I. .. ■ 
II k k .o CMJIIIOI -ptl ,Z|.l,/.eilllHÍh.,|i 
l ! 1 K.iiola Jozefa nevén a|l<> \ ;• 
ingatlanra .,11 kor kikiáltás aih.i 

vn ugyanannak nevén álló ,\ ;• 1.
ingatlanra h az ezen épült de tk»i 

kor. kikiáltási arban ; az u. .
•Ja Jozefa Karola névén allo A | | ,

Arocrési hirdctmciini kÍDonat.
n\ ’ ' jhiro.ag mint t.. | j.,,.,,. kozhirie teszi,

\ | lcfay .b,,|.!? v* k'A-h t lton i Schmiedlcohner Nándorné szí 1 
a.'.? "r.iehajlíist szenvedő ellem HI2 korona

ügyében a gödöllői kir. 
glmz tartozó Szt.-Mihály 
yi Kh»7 sz. tkvi betétb/o

I sor 32S!i;.|7 hr. sz a. 
m ; az n. ... |ü|)8 s '.amu 

sor 32S!» IS hr. sz. alatt 
I g meg fel nem tüntetett 
o. 237o sz. tkvi beleiben 
»or 318(1, 3 l‘Ml, 3|!»2 3ÓOII

a. fel .U i„s„t|a,ir„ I2l k,„ vv ,! L1Z
ugyanazon tkonyvi heteiben •_<. M11 ;U1S!) :U!„,

hí . sz a. felveti m,..,llanra 121 kor...,ab,.,, . zennel „.egallapilnt! 
arban az árverési elrenjelle, és l,„By „ lennebb ,neB- 

"Ci.”*' 'í 1902 c’lj“ll«’ hí 7-ik napján d. u. 2 órakor 
C«omör közséflhazanal inegtartnnd........
pilott kikiáltási áron alul is eladatni Y-gnak Árvcrezn. szándékozók 
artoz.nak az ingatlan hecsarának Iti o1( készpénzben, vagy az l.SSI 

l-X t ez. 12 íj-aban jelzett árfolyamé 1 számitott e. az 1SSI evi 
november lm 1-en 3333 sz. a kelt .gazsagugvm.niszleii rendelet 

, ai’an es egyeb ren.lelelel.ben kijelölt ovadekkepes éitekpapir- 
'•in a kiküldött kezehez letenni, avagy az 1.S.SI, |,\. t -ez. 170 
n-a e, leimében a bánatpénznek a ,^n.il eléír „r. ' ell.elveZeae -
lol .. állított szabályszerű elismer,énvt atszolgallatni. Gödöllőn 
l-"'-’. aprdis ho 7-en. A gödöllői kir .bíróság, mint telekkönyvi 

*’• II. Dr. Csengcy, s. k. kir. aljbiro’.

11'00 V. llist) számhoz. nio2 vgrh. 276 sz.Alperesi hirdetmény.
Alulírott l.il.ul.loti bírósági vi’-iehajto ezennel közhírré te

szi, hogy I gödöllői kir jaiasbiiosa ■ I ,| ItHio. evi V. 111,8 szánul 
• zzcsewi Löwy és Spitzer ezég ..tdo őszére Strovszky 
Lajos és neje végrehajtást szenvedett ellen Hl kor. II iill hal- 
lab.kos kovetles es jár. erejéig eliendell kielégítési végrehajtás 
folytan végrehajtást szenvedetteknél lefoglalt 12-15 koronára be
csült ingóságokra a gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, annak a llandelsmann Ariudd 
111 kői. (is till,, lianczingei es Neumann .‘>00 km.. Bpe<ti kis- es 
kozépkereskedők -100 korona s a többi felülfoglaltatok követelése 
erejcig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyerlek volna, 
végien i;iasl szenve.leltek lakasan R il.oskereszturon a Mllitkás- 
Otthonban Kend., nu t.m ,s.na Imi n i 1902. évi junius ho 24-ik 
napjának d. u. 4 órája tűzetik ki. mii... .. bii.oiag lefoglalt szoba- 
bútorok s egyéb ingóságok a lcgtöbt t Ígérőnek készpénz ázetós 
mellett, szükség eseten heesáron alul is el fognak adatni.

I'.'lhivatnak mindazok, a kik az elárverezendő ingóságuk 
vételárából a végrehajtató követelései megelőző kielégitleteshez 
tartanak jogot, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy Hasban beadni, avagy pedig 
szóval bejelenteni tartoznak A törvényes határidő a hirdetmény
nek a birosag tábláján kifuggsztésél kivető naptól szamittatik. 
Kell Gödöllőn, 1902. evi május ho 28. napjai).

(!’. II.) Trsztyánszky Kálmán s. k., kir. bir. végrehajtó.

2777 tkvi 1902.Arocrési liirdetnicnyi kiüonaf.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hat<»ság közhírré 

teszi, hogy a Péczeli hitelszövetkezet végrehajtat'mák 
F. Födi István végrehajtást szenvedő elleni 410 korona 
tőke követelés es jár. iránti végr. ügyében a gödöllői 
kir. jbiróság területén levő l’éczel községben fekvő, a 
péczeli 122. sz. betétben Födi István néven álló A I. 
I 2. sor 362. 363. hr. sz. és 79. ö. i. sz. ház-, udvar 
és kertre 1619 koronában ezennel megállapított kikiál
tási árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1902. évi július hÓ -15-Ík napján 
(I. e. 10 orakor Peczel községházánál lloiváth Pál 
ügyvéd közbcnjöttévcl megtartandó) nyilvános árverésén 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Ár
verezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 
IG"u-ál készpénzben, vagy az 1881. I.X.tez. 42. tj-ábail 
jelzett árfolyammal számitott és az 1881. évi november 
ho l-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. ij-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881, LX. t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe
lyezéséről kiállított szabály szerű elismervényt átszol
gáltatni. Kelt Gödöllőn. 1902. évi április ho 16. napján. 
A gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.

(P. ll.i Dr. Csengey. s. k. kir. aljbiro.

PLISTILL EDE
teiiieíkexÓHÍ viílliiliiln < í<">I >< >1 .1 ,< > >, V(í.<*xi-iit<>z.n  -400. nz.iíiii.

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagy fényezett diófából, kisebb- 
nagyobb méretben. Szemlmlelek, viráguk, szalaguk, sirkuszuriik. viaszgyertyák. Szobabchlizások, 
ravatal-felállitás, a személyzet díszes egyenruhában, a gyászkocsi mellett fáklyával, nyitott 
halottaskocsi vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékre is, minden felszereléssel elfogadtatik.

gyászjelentések t óra alatt elkészíttetnek a legjutányosabb árak mellett. s_w

11)01 V, 121 2 számhoz. 1902 vgrh. 232 szám.Ái'Dcrcsi hirdefmcnij.
Alulírott kiküldött bírósági vi-greluijtó ezennel kozhirre te

szi. hog\ ;...|,dlői kii jarásbirosagnak 1901. evi V. 1210 számú 
;ií;/.c>vol l’r. lö.senfcl I San.lm gödöllői ügyvéd alt.il i.cpmsell 
Klahrr Műi . tfzv. Pilly Miklósné és Andrejka
Karoly , I l..iit.i--t szenve.lettel < llcn 157 kor. követelés es j.u. 
eicjcig elrendelt kielégítési vcgiehnjtás folytan végrehajtást szeli- 
\edctteknel lefoglalt 792 koronára becsült ingóságokra a go<|o||ní 
kir. jbn.-a-- fenti szánni végzésével az arveies elrendeltetvén, 
annak a feliilfoglaltatok követelése erejéig is, amennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyerlek volna, végrehajtást szenvedettek 
lakasan Hakosszcntmihalyhoz tót . • Anna-telepen leendő megtai- 
tasaia hat.md.nl 1902. évi junius hó 25-ik napjának d. u. 3 órája 
tűze tik ki, mikor a biroil.ig lefoglalt szobabútorok, cziinbalom, 
könyvek, varrógép, teliért, borjú s egyeb ingóságok a legtöbbet 
i ",erőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsaron alul is 
el fognak adatni.

I'olhivalnak mindazok, a kik az elárverezendő ingóságok 
vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéslicz 
tartanak jogot, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az aneies 
megkezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy Írásban beadni, avagv 
pedig szóval bejelenteni tartoznak. .A törvényes határidő a hii- 
d. tmenynek a bnosag tábláján kifüggesztései követő naptól sz.i- 
millatik. Kelt Gödöllőn, I9l>2 evi junius hó 2-ik napjai).

d’- P-) Trsztyán-zky Kálmán s. k , kir. bír. végrehajtó.

10031902 tk. sz.Arocresi hirdetmenyi kiconaf.
A gödöllői kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírre teszi, hogy 

Mandl Lipót \ egrelmjtatoiiak Kovács Andrásné végrehajtást szenvedő 
elleni 12') korona 22 fillér toké követelés es j.u. iránti végrehajtási 
ÜgVeben a gödöllői kir jarasbirosag területen levő Rákoscsaba köz
ségben fekvő s a icsabai 421 sz tkvi beleiben 2 3 részben I.. Kovács 
Andi.isin- sz \clez Maiin, 13 részben Gonsal Mihály (nős Debre- 
czeni Julival) néven allo A II I 2 sor 3097 és 3008 hr. sz. birtokra 
az 1881 X. t ez. 15(1 §-anak a) pontja alapján egészben 191 kor. 
kikiáltási álban, avval, hogy az aiveres a C 7 sorsz. a. a 3531 89 1 
tkvi sz. végzéssel az ozv. Velez Istvanné szül. Kis Zsuzsanna javara 
bekebelezett, az özvegységig tarló haszonélvezetet nem érinti, azon
ban ha a/, árverésen az előzőleg C 2 sorsz. a. az I379(tk. 1891 sz 
végzéssel a gödöllői takarekpénztar jav ara 400 kor. es jár. erejcig 
bekebelezett követelés fedezésért) szükséges (>4O kor. 40 Iill el nem 
eretnek, az 1881. |,X t ez. 103 tj-.i alapjai) nyomban a haszon
élvezeti jog fentartasa nélkül lóg elai vureztetni; továbbá a rcsabai 
•183 sz. tkvi betétben felerészben Kovács András, felerészben neje 
szid. Velez Maiit névén álló A I I 2 sor 2027 I es 2027 5 hr. sz. 
birtokra az 1881. I.X. t. ez 150. í-.inak d) pontja alapján egészben 
820 koronában ezennel megállapított kikiáltási arban az árverést el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1902. évi julius hu 
10-ik napján d. e. 10 órakor Rákoscsaba községházánál megtartandó 
nyilvános .írveresen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsáránat lo 
"ö -at készpénzben, vagy az 1881 : 0O. t. ez. 42. §-ában jelzett ár

folyammal számított és az 1881. evi nov. hó l-én 3333. sz a. kelt 
ig. min rendelet 8. §-aban kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, vagy az 1881 : (10. t. ez. 170. <-a értelmében 
a bánatpénznek a birosagnal előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgaltatni. • Gödöllőn, 1902. évi április íió 
lm 8-ik napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint tkonyvi hatosag.

Dr. Csengey s. k., Kir. aljbini.

Magyar Leszámítoló- és 
Pénzváltó-Bank 

Budapesten. V. Dorottya-utcza 6. sz. (saját ház) 

Befizetett részvénytöke 30 millió k. 
A bank újabban a 

jelzálog-üzletet 
vette fel üzleti körébe. 

Jelzálogkölcsönöket engedélyez 

földbirtok ok ra 
es városi nagy bérházakra saját kibocsátású

4 százalékos záloglevelek 
alapján 20 éves. 30. 40. 50. 60. 65 és 70 éves 

törlesztésre a legelőnyösebb feltételek melleit.
A benyújtásokat a leggyorsabban bonyolítja le ; minden 

megkeresést 48 óra alatt válaszban részesül.

hat.md.nl


ASZÓD fis VIDÉKE 1902 junius 22.

Kühne E.
hazánk legrégibb gazdasági gépgyárában

Mosonban
a legjobb anyagból, elismert gondos kivitelben kaphatók. 

Legújabb szerkezetű egysoros és többsoros kapálóeszközök, 
ezukorrépa, burgonya stb, megmunkálására, 

Amerikai kézikapáló (kor. Hi.üO),
Osborne-léle hírneves ( ohnnbia. fiikaszáló és aratógépek.

^.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxwxw^^'

Schulcz 1
köiíj viiyoindtijn. diszköuyvkötéNzete. 
papi r- é s i r ó s z e r k c r e s k o d ó s p 

GÖDÖLLŐ, Ferencz József-tér,

Hollingsworth szénagereblyek.
Járgányos cséplökészletek minden 

nagyságban,
Konkolyválasztó gépek. 

kiil<inbózo szerkezetű gabonatisztitó- 
és szelelö-rosták

s egyéb gazdasági gépek dús választókban.

Főraktár: i “

Buda|iest. VI. Váczi-körut 57|a 
Részletes árjegyzék szívesen küldetik.

Van szerencséin a t. közönség figyelmét \ 
felhívni jól felszerelt

Könyvnyom5ámra, \ 
Könyvkötészetemre és j 

PapirkereskeöésemreJ
elvállalok: egyes műveket, hírlapokat,f 

ügyvéüi-, községi-, pénzintézeti- gazdasági és \ 

egyleti nyomtatványokat, kereskedők és iparo- \ 
sok részére üzleti könyveket, czégnyomással 

| ellátott levélpapírt és borítékokat, számlákat,^ 

^árjegyzékeket, czimkártyákat s minden néven 
\ nevezendő nyomtatványokat ízléses kivitelben

A 

............ .. \

Anomtalráni/rendelésnél kérném a miniül /<>•-z 
küldeni: kisebb alak és mennyisét/ ;?■/ óra, nayi/olib^ 

alak és menni/isét/ IS óra aluli elkészillelik. Mii/- 

rendelésnél értesítés esetén személyesen eljörók. */.

■

FülltüQKAUCSUKés RézbélyegzőkI 
X V11V V kJ ■ jutányos áron 2 nap alatt készíttetnek.

í

I

€1300 esetleg kibérelhető liyánlskpéCZClCll. 

fi vasútállomástól gyalog 10 percznyi távol
ságra fekvő kényelmes íi r i I a k a hozzá 
tartozó házmesteri és cseléölakással s mintegy 1100 
ijölnyi uövar- és kertterülettel szabadkézből el-

aöó és azonnal átvehető, esetleg mint nyári lakás, 
vagy egész évre is kibérelhető. Híircbb felribipn- 
siliisl nyújt a Itilujdoiio: - Szőllőssy gáborné lilllíi 
(Hiuliipcsl. Huívss-tiíczii 15), rayy iiicpbiznllja 
Ujszászy Jmre iiymil jjöööllőn.

I Mr (Eriinek Harvesling Maclime-Coinpany
aratógcpgyiir)(Chicagói

K

M-CöRMi

Köszörükészülék,
„Daisy" marokrakó aratógép, 
yártmány 

Ne vásároljon, mig gépeinket nem látta s árainkat nem kérdezte.

----- —= Tessék mintakönyvet kérni!
Uilliillll .1. Stillllliin, Évi termelés:

_______________ ;______________________  362.000 gép.

Kévekötő 
fükaszálógép,

aratógcp,

g

Szénagyiijtő gereblye és
Kévekötő-fonal

a i.
Olcsó tartalékrészek óriási raktára

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

£ és a legjutányosabb árakon való elkészítésre. í 
!

1

f
2 Valódi egyiptomi szivarkahiivelyek I

1 doboz 32 fillér. 10 doboz 3 korona.
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l(.H 10

1000 
1()( )0 
l()00 
looo 
1000 
1000 
1000 
1000

100

100

Hazai ipar!

ív ügyvédi nyomtatvány (minta utáni 
legfinomabb fehér papíron .... 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb 
drb

takarékpénztári lcszámitoló-jegy • 
váltólejárati felszólítás (másolható) 
levélpapír czégnyomással . . • 
boríték.......................................................
nagy ezimkártya..............................
üzleti számla..........................................

drb jegyzék.................................................
drb levelezőlap...........................................
drb meghívó (többszínű nyomással) 
2.40 koronától feljebb 
drb névjegy (csontpapiron) 1 kor. lelj.

kor.

Ki
•I
S

\ iszontolrii-iisitól. I.imHuzó föltételek mellett. kever*  Lei n ele!
__________________ _________ -E M K E~ padlólénymáz! Magyar gyártmány!

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

EMKE44 padtóf-énymázt,
M $rs»sr. SS3 - — *■  -5 ■■ '■*'

tzohlnám'-’ r"V'WIZ: ^bm szárad és igy a fényezett szoba már 1 óm múlva használatba vehető.
szó apad O fenymaz: szagtalan, tehat nem kell a kellemetlen terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szobttpadlo fenymaz: mosható, s szárazra törülve fényé még fokozottabb.
szobapadlo fenymaz; víztől nem lessz foltos, mint a többi lakk.
szobapadlo fenymaz: lenyel n többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
szobapad o fenymaz: üveg keménységűvé válik, s így legkevésbbé kopik. "
szobapadlo lenvmaz: szeszszel hígítható.

SSSiZX’ST, ™i“:i .....-...- *■ ...»•>
1 ku-.-os üv<'i> bérinenK e btirhovn. Ü korona.

zyvt.rad. - Eladást helyek: Murczkó Endre kereskedése Hatvan, Elein Adolf Czegléd, Turnay Pál vtiskeresked ■ 
I jpest, Ucrger \ ilmos Jasz-lierény. Boros B.. Péter Mór Szolnok.

!)Jj
szolgál. A Berkes-féle „EMKE" padit

A Berkes-féle „EMKI*
A
A
A
A
A
A
A
A

Berkes-féle „EMKE 
Berkes-féle ,,EM KE 
Berkes-féle „EMKE 
Berkes-fele ..EMKE 
Berkes-féle „EMKE 
Berke - fele ..EMKE 
Berkes-fele „EMKE 
Berkes-fele „EMKI-

és fííelajási hely: Berkes Bertalan X
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NYOMATOTT SC1IULCZ J. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GÖDÖLLŐN.


