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jxóbor ebek járásunk terü
letén.

Töi'ökoiszágol kivivé, sehol a világon 
nincs annyi felügyelet nélküli kóbor kutya, 
mint Magyarországon; abb ni p dig hogy 
a veszeti is felügyelet nélkül Ji vő küldik 
uiii.yit gar-zdálkoÜLtinak, annyi szerén- 
i- ellenségnekvolnín k okozói, mint nálunk 
i>ió;: a jó muzulmánokat sem véve ki, 
az egész földgömbön hiresik vagyunk.

A inden törvényhatóságnak megv.m a 
maga < btarti. i szabályrendelete a melynek 

leorn végrehajtása a hatóság résziről, 
teljes-,ii elegendő lenne a kutyák által 
o.iozott szerencsétlenségek meggátlásira. 
Valljuk be azonban első sorban, hogy mint 
magyar embereknek, vérünk! en van a 
i i vé.,y kijátszására való törekvés és a hol 
annak csak szerét ejthetjük, egész élve
zetlel meg is tesszük, nem törődve a 
büntető törvénykönyv fenyege.ésiivei sem.

Már pádig nem kicsinylendő közbiz
tonsági kérdés, a mit itt fejtegetünk. Ha 
statisztikát akarnánk írni erről a dologró', 
az igazán megdöbbentő adatokat hozna 
n ipfényre. A s terbtövis elterjedése ellen 
v.-igv a hasznos vadak védelmére fennálló 
szabályrendeleteink, ill.-tve törvényeink 
sokkal lelkiismeretesebben hajlatnak végre 
az illető hatóságok által, mint az ember 
életére és testi épségére annyira fontos 
ebtartási szabályrendeletek s ebből követ
kezik aztán az a nigy könyelmüség is, a 
mit a közönség e részben magának ország
szerte megengedhetőnek tart.

Az ebtartási szabályokra v matkozó 
sűrű visszaélésekkel — természetesen

T A R C Z A.
Az Adria hullámai...

Irta : Kolozs Dóra.

Csúnya esős őszi délután volt. A szél paj-
■ .1 játékot űzött a lehullott sárga falevelekkel, 
i g az őszi rozsa is csüggedten hajtá le fejecskc- 
! t, mintha búsulna sok szép barátja halálán és

inte látszik rajta, hogy sejti, hogy nemsokára 
szemfödél lesz annál a nagy koporsónál, hol

■ tavasz és nyár örömei lesznek eltemetve. Ill őit 
''"sereg még egy*két  elmaradt madárka szomorúan 
árvaságán. Majd a kíméletlen esőcseppek meg-

cgkopogtatják azt az ablakot, hol két szerető s 
reményekkel gazdag szív élvezi az elválás oly 
•••lesen fájó porczeit. Ki volna o két búcsúzó 
más. mint Sárkcözy Melinda és Pongrácz Gábor! ? 
!l kell válniok! Nekik, kik gyermekkorukban már 

vütt játszadoztak, kik együtt építettek homokból 
a bevehetetlennek képzelt várakat; s építik még 
>1 a is’ — tizennégy év elmúltával, — csakhogy 

i már nem homokból, hanem azokból a reme-
- /ékből, melyek egy huszonkét éves derék ifjú és 
< gy tizenhét éves szende leány egymásért lán
coló szivéből fakadnak. Búcsúzni kell! Gábort a 
katonai kötelezettség szigorú szava hívja, hogy 
mint tengerész egy hossza évig epedjen a szószé' 
lyes Adria hullámain Melinda után . . .

♦

- HAt na felejtsen . . . Oldóbor elsején a 
'■iszontlAtAsra I — E szavakul hallja Melinda 
szántóién s e rövidko szó, hogy .viszontlátásra 
ad erőt neki, hogy az olválás kínos óráit legalább 
látszólag, könnyen elviselje. Mig Gábor már a 
S. M. S. Plútó fedélzetén néz a messze távolba, 

áltM.mossúgban ói a kivétekket megillető 
tiszti lett I. — egyfortnin kell hibáztatnunk 
az ebiül.ij-lonosokat és az ellenőrzésre 
hiv.dott hatóságokat.

Hogy b uli ól.Húsúimat bizonyilh 'ss.im, 
i csupán vármegyénknek egy épen kezem 

ügyibe eső szabályrendeletéből idézek 
néhány rendelkezést.

• Minden tulajdonos kö'ek-s ebének 
elegendő és megfelelő eled léről s italáról 
valamit.! arról is gondoskodni, hogy’ az 
ebek a nagy hideg s a nagyliős-'g ellen 

I védve legyenek..
Hí ezen rendelkezést mindin eblu- 

lajdonos megszívlelné, a v -szett kutyák 
garázdálkodásai ugyancsak ri kán hoznák 
i igntoltsúgba a kedélyeket s a hírlapok 
hasábjai is mentek lennének az ebből 
eredő szerencsétlenségek | ublikálásától; 
mert hiszen általánosan tudva van, hogy 
ennek az emberre és állatra nézve egy
formán veszedelmes kulyabeteg.-égnek 
majdnem kizárólagos okozója az éhség, a 
szomjúság, a nagy hideg s a nagy hőség.

»A kinek tulajdonában harapós ter
mészetű ebek vannak, köteles azokat, az 
éj kivételével, a midőn t. i. az ijlók és 
kapuk bezáratnak, lánczon megkötve tar
tani, hogy azok az ulezára és általában 
a közlekedési helyekre ki ne mehessen: k.»

Ezeknek a hatósági intézkedéseknek 
lelkiismeretes betartása a közönség részé
ről és pontos ellenőrzése, szükség esetén 
a mulasztások szigorú megtorlása a ható
ságok á tál, tökéletesen elegendő arra, hogy 

I az ebek ált d okozott s nálunk napirenden 
j levő szerencsétlenségeket teljesen kizárják 

vagy legalább az elkeriilhetlen minimumra 
redukálják.  

keresve a kék hegyeken Állal Melinda karcsú, 
hajlékony alakját s azokban a gyönyölü, nagy, 
bánatos szemekben, azokat a könycseppeket, me
lyek buesuzáskor ragyogtak ott. Ábrándozásából 
egy szőke kis matróz ébresztette fel, ki sietvo 
hozott gyöngéd vonásokkal Írott levelet s mintha 
tudta volna, hogy kitől jő a levél — oly örömmel 
nyujlA át a szerelmes önkéntesnek, Ki tudná le
írni azt az örömet, mit (iábor érzett akkor, mi
dőn az első levelet kapta Melindájától? Papíron 
látva mindazt, a mit már szóval annyiszor hal
lott. És most boldogan ábrándozhatott tovább, 
s csendesíthette, vigasztalhatta féltékeny szivét. 
Hasonló érzelmek fogiák el Melinda szivét is, 
valahányszor azok a tengerzöld aranyhorgas le
velek érkeztek Pólóból. De sokat is tudna mesélni 
az a barátságos kis leányszoba arról, hogy mily 
hirtelen változott Melinda lelkében a rideg tél s 
a nap.ugaras tavasz akkor, midőn kézimunkája 
mellett üldögélve, gondolatban At-Atélte — egy 
röpke perez alatt -- szcrc'inük rövidko történetét 
s midiin az ifjú leányka ábrándos szive oly szé
pen kigondolta annak folytatását. De a jövő 
Isten kezében van!

(Ily eszményi s minden földi szennytől meg
tisztult szerelem volt az, mit Melinda Gábor iránt 
érzett. Pajtáskodásukból barátság, barátságukból 
lett örök szerelem. S ez az érzelem Melindát tel
jesen hatalmába kerítette, úgy, hogy szemoi csak 
egy alakot láttak, fülei csak azt a csengő félti 
hungot hatották s szivében csak egy kép volt: a 
Gáboré. Az volt az oltárkép, melynél ö annyit 
imádkozott.

Közömbös volt előtte az egész világ, az ö 
világában — abban a szerető kicsi szívben — 
csuk egy ember lakott s az emberek milliói közül 
csak az uz ogyotlen érdokolto öt. A hol az az 
egy ember nem volt jelen, lehetlek ott százan,

Sajnos azonban, hogy a törvény és a 
szabályrendelet: k eme s.igom inlézkedé- 
sd országszerte nincsen:k végrehajtva. A 
faluk és tanyákról m in is beszélve, I t uk 
hogy nálunk a legélénkebb forgalmi! községek 
sőt még a mezőv. ros ,k területein is lelj s 
Lizton-ágban s Iái és kóborol a kutyák 
mindin fajtája sőt még a vendéglők, korcs
mák, s ezekhez hasonló közhelyeken nem
csak a vendégek hanem még az ü .lei
tulajdonos kutyái is egészen kedélyes:n 
nyújtózkodnak vagy alkalmatlankodnak a 
vendégeknek.

Az emberi élet és az ember testi 
biztonságának m gőrzósére az r.rr.i rendelt 
hatóságok és a,.ok közigei a társadalmi 
élet minden vonalán kötelesek. Nem szű
nik meg tehát ezen hí atali kötelezettség 
azzal, hogy a különböző csendőr járőrök 
és rendőri őrszem: k a gonosztevők bizo
nyos fajától oltalmazzák meg embertár
saikat. hanem ki kell annak terjedi.i a 
törvények és szabályrendeletek különböző 
irányú rendelkezéseinek ellenőrzésére és 
végrehaj ására is. Stilisztikai adatok bi
zonyítják, hogy hazánkban a felügyelet 
nélküli ebek últ.l veszélyez'eleit emberi 
élet csaknem olyan számarányokat ölt 
évenkm', mint a gonosztevők merényletei.

Nagyon ion os köztekinletek követelik, 
tehát, hogy a törvény ne csak Írott mulaszt 
legyen, hanem érvénye gyakorlatilag is 
alkalmazást nyerjen.

Mindenekelőtt a közigazgatási hatósá
goknak kell oda halniok, 1 ogy a törvény 
és a szabályrendeletek intézkedéseit kö
zegeik a csendőr járőrök és a rendőrök 
szigorúan ellenőrizzek s a mulasztásokat, 
megbüntetés végett szemé'v válogat ás nél-

ezren, ö mégis azt gondolta — hogy nincs ottan 
senki! Így hál bizony nőm nagyon örült Melinda 
annak som, hogy ez*  n a télen szülői öl is bc- 
mulalják a nagyvilágnak. Ntm dobogóit ogy 
kissé sem jobban az a szív arra a gondolatra : 
megyek az első bálba! Azt pedig jól tudjuk 
hogy ez a leány világban mit jelent.

A fényesen kivilágított nagyváradi bálterem
ben éppen most vezouk a hölgyeket a vacsorá
hoz. bzünóra van. Oly sok fess párt lehel ott 
látni, d * mindazok közt a legnagyobb follünést és 
érdeklődést kellő pár: Halász Bandi — a váradi 
honvéd hu-zárlisztvk legfessebbike — s a gazdag 
Sárkcözynvk bájos szép leánya Melinda. A le
ányos mamák bizony irigykedve nézik Melindát s 
úgy látszik rajtuk, hegy azt gondolják: — hogy 
bár maradt volna még a gyerek szobában. — 
Siirkoözyék pedig megelégedetten gyönyörködnek 
gyermekükben s szülői büszkeségük van kielé
gítve kis leányuk első szereplése állal. Már nagy 
titokban, gondolatban szövik is a szép terveket a 
jövőtől, hisz nem tudják, nem sejlik, hogy Me
linda szivében már kifakadlak a szerelem virágai. 
Vacsora alatt a sneájdig huszártiszt Melinda 
szivében már javában rombolja az oltárkéget s 
már majdnem győzni kezd az aranyzsinór, midőn 
rá kezd a czigány Gábor nótájára .• ,11a elmegyek 
kis angyalom messzire . . . s olyfszívhez szólóan 
játsza annak végső accordjait ,Vagy elfelejlsz 
vagy nem szeretsz, mintha nem is láttál volna 
sohasem.“ Elég volt ez a nóta Melindának, hogy 
az estének egy-két önfeledt pillanatát a megbánás 
perczei kövessék, hogy lelkében vezekeljen érlök. 
Éltől kezdve lehangolt volt. S ha akkor éjjel 
sejtette volna Halász Bandi, hogy mily boldog 
volt Melinda, midőn édes ulyja tudtára adta, 
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kiil följelentsék. Nekik kell gondoskodni 
ariól, liogv a gyepmesterek is teljesítsék 
a Híjuk váró kötelességet és no üzérked
jenek e upin a maguk j ivíra, hanem 
elsőnek vegyék a Köztekinleleket.

Ha a közönség l.'ilp, hogy a hatóság 
nem nézi el a lépten-nyomon elkövetett ki
hágásokat hanem személyv.ilogatís nélkül 
megkövetel a törvény iránt köteles en
gedelmességet: bizony nem <’.-ak rendhez 
fog szokni, hanem rövid idő alatt még 
méltányolni is fogja tudni a hatósági 
szigorl.

Higyjék el nekem, a ki me,lehetősen 
jól ismerem a közviszonyokat, hogy a 
mi népünk r.agyon jó indulata és törvény
tisztelő, csak tapintatosság, követ
kezetesség és igazságsz retet vezesse a 
törvény végrehajtóit. Lás a a falusi gazda 
és kisiparos, hogy a hatóság egyforma 
mértékkel mér a »méltósígos« dogg és 
a csiba, te kuvaszt tulajdonosának.

A gödöllői közegészségi kör szét
válj ása.

A mcgüresed tt gödöllői kőrorvosi állásnak
— mely ideiglenesen dr. Sebőn Gyula gödöllői 
gyakorló orvost al lett holyct'osités utján be
töltve — vég'eges betöltése előtt a kör kikereki- 
lését szerelnék a körhöz tartozó községek Ez 
ügyben gödöllö képviselőtestülete már áilúi-t f< g- 
lalt, midőn Szad.i képviselőtestületével egyértel- 
müleg kimondt Ha, hogy a l.őrből kiválni és Sza
diival ö: áll i orvosi kört óhajt alkotni. Ez iránt 
már felterjesztést is intézett a vármegyéhez. 
Most ismét Csömör község foglalkozott ez ügy
gyei. Ezen közgyűlés jegyzőkönyvének ez ügyre 
vonatkozó hiteles kivonatát sikerült megszerez- 
niii k és szószerinti szövegében t djuk a követke
zőkben. K'i'onnt a C ömör község képviselőtestü
lete állal IfOE julius l.ó 12-ón 3. Kgy. sz. a. 
tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvéből.

A községi képviselőtestület a jegyző előter
jesztését helyeslőleg tudomásul veszi — és annak 
előro bocsátásával, hogy Gödöllő község hépvi- 
jo öiosiülele állal f. év június 2 án tarlóit köz
gyűlésben hozott azon határozatot, hogy a köz
egészségi körből Szadi köz ■régével társulva kilép
— méltányolja, helyesli s erkö’csilcg minden tőle 
kitelhető módon támogatja, a következő egyhangú 
határozatot hozta:

1. Azon esetre ha Gödöllő ó« Szada közsé
gek a jelenlegi közegészségi körből kilépnek — 

hogy mentük haza — bizonyára mást boldogított 
volna, annyira irigyelt szerelmével. Boldog, na
gyon boldog volt Melinda, hogy a csábiló daemon 
kezei közül kiszabadulhatott.

Ez a szabadság azonban nem volt hosszú. 
Szegény Melinda még nem szabadult ki Halász 
Bandi kezei közül, az üldözlo öt tovább is sze
relmével I S a néhány hét múlva Sárktözyék nagy 
örömére leányuk kezéért ese gett.

Faggatják Melindát szülei, miért nem akar 
Halász Bandi felesége lenni? Mikor ez a házasság 
lenne ízűiéinek egyedüli vágya, boldogsága ! Miért 
dől ja cl a nagv szerencsét magától? Kárba ve
szett azonban minden szó! Hasztalan jár a ház- : 
hoz Halász Bandi, napról-napra csak várva nr-ól 
a szép piros ajakról az elhatározás lo'digitó j 
szavait: »igen.“ Hiába érkeznek a szcbbnél-szebb 
csokrok, úgy tekinti Melinda azokat mint koszo
rúkat a már meghalni látszó remények ravatalán. 
Hiába jő a tavasz, nem hoz neki semmit, sőt 
fösvény kezekkel hárácsolja ol ifjú szive legszebb 
álmait. Mert mrst már azt Iú'jr s erősen fél at
tól, hogy engedni lesz kénytelen, hisz szüleitől 
folyton cs> k azt hallja: „Menj Halász Bandihoz' 
ha szüleid boldogságát nem akarod tönkre tenni! ' 
De hát miért m m vallja bo, hogy ö már Gáboré? 
De hát mikor ő ezt a nagy szerepet Gáborra 
mház/a. Mig várja, hogy már vissza jöjjön s el
mondjon szüleinek mindent mindent. Hisz 
kétséges napjaiban is csuk az< k a tengerről jövő 
levelek vigasztalták meg mindi:. Azokból a leve
lekből merít ő unnvi reményt. mert azokból tük
röződik vissza az eszményi férfi lelkében felhal
mozott energia, mely várja, hogy a rabbilincso- 
kel — a tengerész ruhát — eldobhassa, tettro 
kelhessen s résztvehesscii n létéit való küzdelem
ben < *ak  azért, hogy kis mmiyasszonyának egy 
boldog jelent s egy szop, rcménydus jövőt biz'o- 
silhasson o dalán. Ép egy ilyen levél után vette 
kezébe Melinda az újságot r oly boldogan nézte 
a dálu nőt — augusztus £6 ika van már. nemso
kára hazajön Gábor, az ő megváltója ! De né!.; ny 
perez mu’va ájulton henyal'ik vissza székébe. 
Csuk e pár sort olvusla: Folyó hó 24 én az |

ASZÓD és VIDÉKE

vagy pedig Gödöllő külön községi orvost fog tnr- 
, tani, arra kéri a járási főszolgabíró urat s á’la'n 

a vármegyei alispán urat, hogy az újonnan szer
vezendő közogészségi kör székhelyéül Csömör 
községe jelöltessék ki. mert mig egyrészt föld
rajzi fekvésénél, másrészt nópCsségo, vasúti ősz*  
szeköllclései — közel gyógyszertárai — számos 
és bármily igényokot kielégítő bérházainál fogva 
legal'a'misabb íőrorvosi székhelyül; —elviktz- 
halallanul — a megmaradó Mogyoród—Kerepes— 
Kistarcsa s a legközelebbi jövőben már szintén 
nagyközséggé alakú é Puvta-Szt Miháiytól egyenlő 
távolságra ezek központján f. k-zik s azon rogy 
előnye is van a töl hi községek felelt, hogy Mo
gyoródot kivóvo minden községgel sűrű vasúti 
közkkedéso van;

II. Ha a jelenlegi közogé zségi kör —- min
den változás nélkül meghagyalik — felkéri a já
rási főszolgabírót s általa a vármegyei törvény
hatóságot, hogy a körorvos székhelyét, az alakú- , 
léskor megállapított községbe Kerepesro — he
lyezze vissza, rn--rt e.. a természetes központja a 
közegészségi körne’. mg Gödöllő egészen a 
kör legszélén fekszik ,-s C ömör. de különösen-
az egészen a Bndapo«ti határnál l’.-Szt Mihály 
lakos, .iga — a f. le'te nagy távolság — a fuvar
díjak költséges volta miatt — a körorvos segé
lyét soha igénybe nem vehetik, do járványos bo 
tegségek alkalmával a törvény által megköve
telt intézkedéseket som képes Gödöllőről — a 
körorvos o’’á'ni — és ellenőrizni; — ezen itt 
előadott ind- koknál fogva utasítja a községi elöl
járóságot. hogy az e - re, In a közegészségi kör 
sz . olyo —- továbí ■ is Gödöll n meghagyatni ; 
szánd-koltatnék ezen j ’,.rv ’■ kiayvro való'hivatko
zással — a sérelmes határozatot azonnal felch- 
bo77.o meg és -- P, Szt-Mihálvlyal egyesülve n I 
közegé <z°égi körből leendő kilépés tárgyában | 
tegye meg a szükséges lépéseket.

III. Ibi n kőrorvos választása a járási fő
szolgabíró ur f. évi föl8. sz. a. megállapított 
aránvszámu kiküldőink által fog megejteni -- a 
községi jegy ő által njánlótt róvsort elfogadva, a 
következő képviselőtestületi tagokat bizza meg a 
képviselettől:

C-ömörröl: Bibkev Gyula közs. jegyző, 
Morva .János közs. bíró, Kratochv. ill József, Tőkés 
Gvula, Bátovszki Pál és Szállás Ferencz. P.-Szt- 
Mihályról: Farkas Ignácz, Dr. Csillag Szilárd, 
Pálfy János, L’jváry Ignácz, Ilansa Gyula, Wagand 
Károly. Kropacsek Ferencz, Neszt János községi 
képviselő elöljárókat.

Azon esetre ha ezen kiküldöttek száma kc- 
vesbitetnék - a leghátul irt nevek lesznek cl- 
hagyandók - - úgy a Csömöri mint a p.-3Kt nri- 
liályi kiküldöttekből.

Végül meghagyja az elöljáróságnak, hogy 
ezen határozatokat a közegészségi kör összes 
községeivel és a kiküldöttek mindegyikével hala
déktalanul közö’je. A felvett jegyzőkönyvet pedig

Adria tengeren dühöngő vihar alkalmával S. M. S. 
Plútó tisztjei és legénysége, legnagyobb erő meg
feszítés daczára, - a későn érkezett külső segély 
folytán — a nagy koporsóban eltemetve az 
Adria tengőiben elvesztik . . . Elég volt e pár 
sor, hogy elrabolja az ifjú leányka nyugalmát, 
ősszelöijo szivét, tönkro tegye élete boldogságát.

Nagy volt a hullámtorlódás az Adrián, 
Melinda és Gábor állal épített fellegvár talapza
tát rongálta kegyetlenig. Már bo is omlott a 
lonperbo . . . Talán utói is érte; Gábort erős 
váiuknak egy hatalmas talapköve — a megtört 
réméi.y. Melinda édes anyja ijedten pillantja meg 
szeretett leányát ájullan kis szobájában, de a 
gondos anyai kezeknek sikerült öl eszméletre 
hozni. Az eredmény esik múló! Ettől a naptól 
fogva Melinda hervadt rchamosan. Szüleinek 
még mindig nem szólt semmit. S mily közöny
nyel hallgatja, midőn az óriási tengeri szert n- 
esét lem égről beszélgetnek. A izogény szülők 
kétségbeesetten veszik észre kis leányuk herva- 
dását és beteg kedélyét. Orvosok tanácsát kérik 
ki. kik tengeri fürdőt ajánlanak a kis beteg rózsa
bimbónak.

Már ősz vun! Abbáziában élvezi a fürdő 
közönség a nagy világ ezer örömeit. A ccursa- 
Ionban a czigúnyzene szívhez szóló nc- 
coidjai mollott boldogan beszéli Hidász B ndi— 
ki Sárkt ö yékft ide is elkisérto — hogy csak 
kissé jobban legyen Melinda, azonnal me; tartják 
az eljegyzést. Addig u Hotel Ccntral egyik szo
bájában borzasztó gondolatok kergetik egymást 
Melinda agyúban. Kedélye a rideg őszi nuppiil 
összhangban van. Esik az. cső, szeszélyesen al
kot az Adria hatalmas hullámhegyeket és völ 
gyeket. M> I nda az ablaknál ú'.l s. látni véli Gá
bort a hullámokon u felcsigázott képzeletétől 
elragadtatva siet az Adria partiéra h onnan a 

| képzeletben látni véli G..bor kínjai közé. Talán 
találkoztak is olt s moglőrtént uz annyira vált 
dJ.ó! erdei vi-zontlálás! ? A J ullnmok öss>o- 
c«i‘pirk fölötte s a tenger méla mormolása mondja 
ok: Circum de duunl me .

egész terjedőimében a járási főszolgabíró uihoz 
terjos’ze f. I.

Kmf.
Ezen kivonat az eredeti jegyzőkönyv ide 

vonatkozó részével megegyező.
Kelt Csömörön, 1902. julius 13 án.

Bitskey Gyula, sk. Morva János sk ,
közs. jegyző. közs. bíró.

HÍR E K.
Személyi hírek. I.énárd Pál m kir. csend 

őrszáz o os f. hó 20-án tért vissza eredményes 
gyógy fürdőzés után Mehádiáröl és átvette a gö
döllői ese ndői'különitmény parancsnokságát. — 
Stróbl Vilmos kir. nljárásbiró c-aládjával 
együtt visszaérkezett négy heti szabadságáról, 
melyet i irlokán, Yeszkényben tö’töll. A bíró ur 
f. hó 21-én vette ál hivatalát és ezzel együtt a 
gödöllői járásbíróság vezetését szabadságon levő 
járásbiránk bolyéit.

Uj tanító Szvoboda Ödön, Szvoboda Ignácz 
róm. kuth. kántor és fötanitó, a gödöllői da’áida 
érdemes elnökének a fia f. hó 14«én elnyerte a 
kántortanilói oklevelet.

J.tpáni tudós Gödöllőn. Dr. Siratori, a japáni 
kiváló tanár és a lermószettudományok tudora 
már több nap óta Gödöllő.! tartózkodik. Dr. Si
ratori februárba jött a fővárosba, hogy a hazai 
közoktatási viszonyokat tanulmányozza. Egy botot 
szándékozik Gödöllőn tölteni, hogy szép vidé
künket, mely neki annyira megtetszett, közelebb
ről megismerje. Az exotikus vendég Gödöllőn 
Rédl József urnái lakik.

Képviselőtestületi gyűlések Gödöllőn. Gö
döllő község képviselő testü'olo f. hó 26-án d 
u. 3 órakor a községházán rendkívüli ülést tar
tott, melyen lotárgyaliatott az 1902. évi költség
vetés továbbá N ck Ede kir. tanácsos ur lemon
dása az egyes bizottságokban elfoglalt állásairól. 
Aí ű ésen közó tételeit, hogy folyó ho 28-án 
d. o. 9 órakor az lt93—19C0 és 1901 évi köz
pénztári számadások letárgyulása végett rendkí
vüli közgyűlés lo‘7.

Mulatság Gödöllőn. Augusztus hó 2-án Ká- 
roli szállójának nagyterméten Tcrpsihorénak 
ismét áldozatot mutatnak be az öt imádók. Ihla 
czigánynak ismét vig lesz a hegedűje, ismét vig- 
ság fog uralkodni u mulatságra vágyók bús szi
szivében, mert hiszen a farssng óta ez les? az 
első nagyszabású, tisztán csak a táncznak szen
telt mulatság. A Meghívókat e héten fogja a 
rendező bizottság sz.étküldeni. A tiszta jövede
lem Gödöllőn létesítendő Petőfi szobor alapja
vára fordittatik.

Tűzoltó gyakorlat. Városunk buzgó tűzoltói 
f. hó 27-én rendkívüli gyakorlatot fognak ismét 
tartani. A gyakorlat d u. 2 órakor veszi kezdetét 
a mikor is az egé-z csapat teljes készenléttel 
kivonul a tüze Ló laktanyából. A gyakorlat első 

R o n d g y a kori a t, Riegler István so- 
vezeféiévcl. A gyakorlat közben riadó

vonul s ottan 
Gyakorlat alatt az

a mentési mun- 
örszobábt n 
István szi-

szán.a: 
gédtiszt 
jel fog adatni s az. egész készenlét a képzelt 
vész színhelyére 
kólátokhoz fog.
őrséget tart: Duha Vilmos és Szabó 
vallyus.

Házi bál Egymásután kapjuk a meghívókat 
mulatságokra, melyek mird egy uj és nemes czél 
érdekében lesznek rendezve, a „Petőfi szobor 
alap" javára. A gödöllői hímző iskola növendékei 
is hozzá szándékoznak járulni valamivel s ezért 
elhatározták, hogy augusztus hó 10-én egy csa
ládias jellegű tánczrnulatsógol fognak rendezni. 
Belépli-dij szomélyi nkint 50 fillér. Kezdete este 
fél 8 órakor. A főrendezői és háziasszonyi tisztet 
Szckléner Mariska kisasszony, az intézet vczctöjo 
vállalta magára.

Ünnepély. A gödöllői önkéntes tüzo’tó-tes- 
tülot mentő-kocsit kíván beszerezni s erre 
néz.vo szélesbőlü mozgalmat indított, melynek 
első eredményo az a nagyszabású mulatság, 
melynek 210 tagból álló rendező-bizottsága f. hó 
25 én d. u. 6 órakor tartott gyűlést Gorán Dániel 
elnöklete alatt a Károli s>á lt hun. A mulatság 
augusztus 10 én lesz megtartva a Gödöllőn nya- 
ra'ó elsőrangú művészek, az u. n. öreghegyi tár
saság közreműködésével.

Gaígapartl történet. Nem messze tölünk, 
egy kis falucskában történt az alábbi nulatságos 
eset egy clöke'ő állású öieg úrral, ki egyaránt 
híres járá'unitban humoráról és fösvénységéről. 
„Ti p<-dig ne tagadjátok meg az alamizsnát a 
szőj, ényck'öl, mert ezáltal magatokon segíte
tek" . . . hangzik a szószékről, A szó repül, 
tartja n 1 özmondáH és vele a n i öregünk, Li 
arról nevezetes, hogy a kaput mindég zárva tartja, 
nehogy vulaki — hacsak pénzt nem hoz — beko 
poglrsson injta. — Szép tavaszi nap van. A vá
rosi ember vágyi kozik a szabadba. Történt pedig 
egyszer, eztn a napon, hogy három pap barátja 
a fővárésb-1 látogatni készült hősünket. El is 
mentek. A k: pun csengőim k, derék öregünk 
ösfzerezzin: Jaj pizdasszony lelkem zárja ráiu 
: z < jló.t, mondja liogv nem vagyok i'thoin



ASZOD ÉS VIDÉKI-.
190'2 julius 27.

- lllli n vilii a nagyságos in- 
n gazdusszonyt u látogatók.

— Nincs kérőm alAssan, még kora reggel 
el inon t.

- ké,rtlik i$m"' “ látogatók 
-'Zonyt, JI'I mdyiir, hogy nz öreg ,,tllllmzn .

- Nem tudón), váluszo't ismét a kérde/í ■
— Es mikor jön haza .
- Bizony kérem ulikaan azt fl- tudom. il« 

l.-öi-űibolül úgy estefelé.
- No nem baj, pihenjünk ej.-, k-v. 

gyerünk be s majd akkor eldöntjük, ’ho-'y mii 
, -utáljunk.

— Gazdasszony! csináljon nekünk ebédel ’
— Kézit csókolom a fötisztolendő uraknuk 

gazdám mindent bezár', r.z éléskamra ku <at is 
elvitte . . •

— Hát itt van három forint, hozzon anai-v 
korcsmából ebédet, itt meg egy forint, ezer: 
kártyát.

Azután \igan folyt az „alsós-. Ezalatt a 
i jgazda már díihebon a szenteket is lehozta n 

míg is égbö1. A hold ezüst sugara már hi.cgatú 
lúg bakaudikált az ablakon A mulatságból i 
c'ég volt, no meg már késő is van, haza keli 
menni, mit szólna a f-zoretetremél'ó házigazda, 
h.i kártyázva látná vendégeit, (’gy i3 lön. a ven
dégek haza mentek, Szegény öregünk meg a mii- 
• k szobában bezárva — honnan szorencséllen-

• több ajtó nem nyílott, mint csupán az, 
hol a jókedvű barátai kártyáztak étien, szom- 
jan, mozdulatlanul, nehogy neszt kel’son, várta a 
szabadulás édes perezét.

A váczi püspök Szent Mihályon. Otky K l- 
j•)'■/ gróf vasárnap f. hó 20-án Rákos-SzentA’i- 
b t!von járt, hogy megtekintse a templom építé
sét. A püspök meglátogatta az épilö-bizottí-ág 
v zo'.őit s fgy órai időzés után eltávozott.

Kárpátok oyöngye l’rencsén-Tcplitz fürdő
iül értesülünk, hogy az alaposan elrontott június 
titán végre a pompás julius meghozta a fürdő- 
vendégek nagy karavánját a jogosan „Kárpátok 
gy i: gyének" nevezett híres fürdőhelyre. Többek 
közöli Liotternich-Sándor Paula herczegnö is, ki 
tavaly ugyancsak ott töltötte nyári kúráját, oda
érkezett, állandó látogatója a Hege igazgató ál
la igyeson vezetett szin áznak h és egyáltalában 
nagyon lelkesült tisztelője Trcncsén-Tep’itznek. 
Olt. valóban rendkívül jól érzi magát mindenki 
es Heinrich dr. fürdőigazgató szorgosan gondos
kodik arról, hogy a fürdőközönség kitünően 
érezze magát ós a legjobb szórakozásokban ré
szesüljön. z\ thoomaforrások száma nemrég egy 
ujabbival szaporodott és valószínűleg a jövő évre 
omo uj meleg forrásnál is szép fürdöpalola épül- 
mort a főidényben a kü'önfélo fürdőhelyiségek 
gyakran kicsinyeknek bizonyulnak a sok gyógyu
lást keresők befogadására.

Mulatság Aszódon. Az , Aszód és Vidéke 
jótékony nőegyesülct*'  f. hó 26 án kedélyes mu
latságot rendi zelt Aszódon a Zöldfa vendéglőben 
.'önt pénztára jivára. A mulatság — melyen n 
bál anyai tisztit hr. Podmaniczky Gyuláné töl
tötte he, — már délután 5 órakor kezdődött, a 
mikor is a sok szép üde ifjúságában pompázó 
vii asszál, a fehénuhás 1 ányka és menyecske s 
»:■ elegáns fiatalság csakhamar ellepték a táncz- 
teret. Midőn c sorokat Írjuk még javában folyik 
a mulatság s igy arról bővebben csak a jövő 
.'■/ómban számolhatunk be.

Ké.dik

büszkén

II s
herne

-- Lehetetlen!
András g<c.da motl sértődötten néz rám cs 

vágja ki:
Hit r-id; kalandáriumja is van az em- 

'T vagy mi!?
Kalendáriumju ?
Az' Oszt nbbü má' én óvadam aztat.
Lehetetlen!
Ibit én e’ 
előkerül a 
gödi el énül

Éi < 
gyönj!

hoztam a kalendáriumot is. 
belső zsebből a kalendárium 

nyomja termetes hüvelykujját 
„Apáczá“-ra, aj G. K. lárcza- 

- rám vetett tekintete ped;g

ós v .......... ....
András gazda az 
ezikkenek czimére, 
azt mondj i:

En tudom, a mit tudok!
•'‘vasom a kalendáriumot, olvasom tárcza- 

czi.Áet. Ali zomon lehet valami inegilletödés féle, 
mert András gazda sajnálkozó hangon szólal 
meg:

x<0- m>' • Hát azé ne vegyo az úr olyan
n.igyon leikire a dolgot, mert hisz tóm én, hogy 
az ur orr . nem lőhet

Elolvastam a kalendáriumot, el a tárcza- 
czikket, s egész niegkönyc•bbülten mondom:

Hat biz ezek még som egészen egyfor
mák. Lássa még a czimök is egészen más, masok 
b .mnők a szem : vek és a leírás sem egészen 
egyforma.

Nem egész egyformák! ? Hisz lehet, hogy 
egyik káposztába több a Lm. mint a másikba 
ő zt tán egyikből szívesebben kanalaz az ember, 
mint a mánkból, ’ • •
meg, - csak

— Igon, 
még jobb.

— Gmk
mer i

de azér akar melyiket ettem 
káposztát ettem.
igen ! í)o a jó káposzta melegitvo

hogy ez a bizonyos rosszul mele
gít: tt, mer a kalendáriumba okosabban van 
leírva a dolog . . . Magyar jány nem haggya el 
azé a szeretőjét, mer a’ háborúskodik; oszt a 
kalendárium valójába német jányia fogta rá ezt 
a csúfságot.

Kedvetlenül kezdtem cl járkálni. Magam is 
tollforg i'. i ember vagyok. Milyen véleménye lesz 
ennek a földművesnek rólunk? Ilii ha még tudná 
ez az ember, hogy a legelső i e (lánya ez a ,.G. 
K.‘-nck? . . . Hm, hm! Valahogy el kellene 
o-zlatni a gyanúját. Kezembe veszem még egy
szer a lapot . . . Meg van!

— Nézzo kigyelmed! . . . Ért maga ugy-o 
a gyümölcs oltáshoz?

C S A R N O K.
Ez az András gazda! . .

Irta: Obernyik József.

Beállít a szobámba András gazda . . Újságot
I '.'olt haza, a mit olvasás végett kapott kölcsön 
tő om.

Hát clóvastam!
Lassú mozgással ereszkedik le egy székre.

II ly műveletében ki van fejezve, hogy érzi 
u n, hogy nem a légi lendöbbon cselekszik, a 
'-■■r kínálás nélkül leül, de van benne bizonyos

önérzet is, a mi szavakban kifejezve azt 
.Teríti, hogy ült ö már nagyobb urnái is szó 
k "... Előkotorássza csizmaszárából makra 
I át. Meg se kell tölteni még csak félig vari 
ki ' va. Hatalmas tenyereivel körülelnyözi a kénes 
r. d, erősen pimpog, hogy fiislro hozza a kapa- 
'! 'nyt; én meg tűnődöm, hogy mely oi.-zágos 
k‘; dósben kel majd az atyafit megnyugtatnom.

Elégedetlen egy hosszú fű-töt bocsajt most 
András gazda, azután azt mondj i

— Nem ezt nz újságét, szokta nekem Hi
ndui az ur! — és néz rím kóm’olő, lur.tészo 
tekintettel ... ,

Mognézeiri a lapot, látom: „Gódőllu Ko-- 
. Azt felőlem:

— Az ám 1
— De azúr clóvastam .
— Jól tclto kigyelmed.
— De ha (útiam véna, e' se olvasom.
— Miért?

Mór má óvásiam én ezt • •
— Mit olvasott?
— Iliit u mi ebben tíz újságban von írvn

— Értek.
— No lássa. Tegyük fel, hogy maga beol

tott egy fát. Szép nemes hajtása van. Büszkén 
mutatja meg a komájának. Mit gondol, mit szólna 
a maga komája, ha azt állítaná neki, hogy a 
gyümölcs oltást maga találta ki?

— Pofon vágna!
— Ha azt rém is, de kinevetné magát. 

Mig ha őszintén megmondja, hogy ettől, vagy 
attól látta, azt fogja mondani, hogy ügyes ember. 

Hir az úgy igaz!
— No lássa'. Így vannak az írók is. Nem 

tud mindegyik kitalálni, hanem a mit lát a má
siktól, azt ö Í3 — megcsinálja, csak az a fő, 
hogy azután ivzt ro mondja: ő találta ki!

Do csak hogy ez egy szavába se mondja 
hogy ö ezt a .Magyar szabudsághösök*  kalan- 
dáriumjábú Unuln !

— Do hogy nem! Nézzo meg csuk, mi van 
írva a czikk végéro! ?

I . . vet . . te! De hisz ennek semmi 
ertélmo sincs!

— Épen azért, mert nincs értelme, arra 
kellolt volna mindjárt gondolni kigyelmcdntk, 
hogy bizonyosan a betűszedő tévedt és egy betűt 
kifelejtett.

— A’ biz meglehet 1
— Azt is meg.nondom, milyen betű maradt 

ki. A „k" betű. Lá-sa. igy mindjárt van értelme. 
Az ,.ivclte“-böl „k.vette” le;z, a mi pedig őszinte 
bevallás, hogy nem 6 ta'áita ki ezt az elbeszé
lést, hanem kivette v.ib honnan, hrlj e most ma- 
kigyelmcd ?

- - Most má’ értem műm . . . Hanem szép 
is ám a, a ki azt h el tudja óvasni, a mi ki van 
felejtve az ujságbű 1 .

i gyszerro c mk nev< lésre fogja a dolgot 
András gazda, s nz., mondja:

__ Szegény Pista fiam is megjárta Őzzel az. 
ui'ígga': Tsndtam benne egy számításos rószt, 
magamból intem mingyá n gyerikcl, hugy mive- 
lögyön ö is . . I- vöt az itt. o! . . . (Mely 
szavainál az regy kis statisztitdU mutatja a 
gazda.)
" __ Aszongya! Dtltányzik G75. Ebből sziva
rozik 173 giii'Cttázik 127. pipázik (5-1, bugóz.k 
3 lm mittdgyá beleláttam a dologba, oszt
igy nttam föl ti szót a gyereknek: „Fiam! Ha 
17:) ember .•■zivaro1, 127 czignrottál, 01 pipákozik, 

csak btigóeskán van, hánytól dohányzónak 
égyiilívóve? Aszmtgya a gyerek, hogy o könnyű! 
p„'|,i t. m g pnlajbfiszt vesz 0'6, ots.l egy-kettőre 
1-ei'dbon v.4 vele.Ö szeginy nőni futta, hogy én m:V 
tm'o:, ez ujságbu hogy 077-nek kő kigyilnni, hál 
csuk i:gy e' nagyóla ti s.-.ámtlásl, de nőm ts gyűlt 
ki in ’.i az — igazi! Egyol mosolygok, oszt nszon- 
,1, I a gyerei.net.: -- Csináld meg csak (hun
nj .i' e' nem jó! Töri a gyorék a feji!, oszt

a zongya : de biz ú j • csinálta. Aszondom neki 
hogy nem igaz, ö meg uszongya : ért is iihhu 
koe! Szórú-szórti annyira mentünk, hogy jó 
e. vertem a gyere ke !....,.........................

Bosszúsan mormogtam magamban:
— X mi ii gy.-i-ckot k. Ile t volna elverni.

N \1 LT TI •'.!<■)
Nyilatkozat.

A közelgő gödöllői főjegyzői választás al
kalmából személyemet illetőleg több olyan hir 
szárnyalt, melylyel olyan Képet nyert az állás el
nyerése érdekében kifejlett aclióm, mintha ezek 
a rosszak:iratu!ag terjesztett hírek vetlek volna 
ol kedvemet a pályázattól.

Ezekkel szé nben ezennel kijelentem, hogy 
Gödöllőre a megüresedett főjegyzői állásra azért 
pályázom, n ível már sokkal kedvezőbb állás el
nyeréséről vagyok biztosítva.

Budapest, 1902. julius 23.

Homonnay Szilárd, s. k.
i E i mvat alatt közhittekórt nem vállal felelősséget 

a szerkesztő.

11)02 V. számhoz. 11)02 vgrh. 397 siám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bíró átti végrehajtó ezennel köz- 

liiti ’• In,i tödöl öi kir j irásblroságnál 1901 évi
I. o. -/.UHU SÓo/e- Ve! Bcntsik J'ZSCf ■ /‘<li 

i’l'\\. | .ilial képvi-i h a gödöllői borászati szőve.kezet 
. i. t. vü Ii.ii r , . • Schmledlechner Nándor végre-

hajtó-t szenvedett ellen 508 K. kő\etolós é< jár. ereiéig 
j elrendelt kii !• -.-ité-i vgieh.iit.is folytán végr«'hajta-t 
- .- eiivedettenél lefoglalt 1S1 0 K. — l’.-te Ix-csult itlgósá- 
[ jókra .< gödöllői kir i. ..• -’-ii• ■ -.1-r fenti szánni véuzésévol 
í ;</ .1: .er< - elieiid.'i1' t. n. :■ : ik .. HeUczal Béla I-Í2 kor.. 
I Gödöllői takarékpénztár ií'ii km., Walla József L’IG kor. 
j 7ti fill.. Aszódi takarékpéi zt.ír l>9í é- a többi felül- 

foel.ilt.it<»k követelési- ere éi?- js, a mennyiben azok 
' tor\en\i- zálogjei! ’ BVertek Vidlia \ ée-rehajtá-t -Z.eliVe- 

■I. lek l.iká-án Bákoj Sz! M It.i'yo.a leendő ii.ogtatf.i-uira 
1902 vi tio avg is7tu ; 7 Ik napjan d t'eli tt 10 órá- 

jíra ■ tik Ki, - < foglalt ki vt hód be
rendezés, zongora, szobabútorok, va rógép. biliinrd tisz
tul s r-gvéb ingó-áeok a |e_iobl>et Ígérőin k ké-zpénz- 
fíz.eté- mellett. SZ.Ükség eset -!| liei -ónoll .'lllli Í1 el fjgllilk 
adatni.

Eelhivatiiak mindazok, a kik nz elárverezendő in
góságuk vételárále’d .1 végrehajtató követelését nie-jelözö 
kíelégittci 'sliez. tartanak jogot, miszerint elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldöttnek 
vag\ ii.’-bau beadni, avagy pedig szóval Lejelenteni tar
toznak.

A törvénye- határidő a hinletinénynek a hirösüg 
tábláján kilÜL’ge-ztését követ., naptól -zámittatik.

Kelt Gödö.löo 902 évi j llus ho 5-ik napján.

Trsztyánszky Kálmán s. k.
(P. II.) kir. bir sági végrehajtó.

V. 364/12 számhoz.
1902

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó ezennel közhírré f:-.;i, 

hog\ a gödöllöi kir. járásbíróságnak 1902. évi \ . í 11 
szánni végzésével dr. 1< á l> a M i h á 1 y budapesti ügy
véd al’al képviselt S i n g e r t es I v é r e k e z é g 
végrehajtató részére S c h \v e i ez e r M á r k végre
hajtást szenvedett ellen 2’>9 kor. 87 fillér hátralékos kö
vetelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtás folytán végrehajtást szenvedettnél 
lefoglalt s 2 .35 kor. bee-ült ingóságokra ;• gödöllői 
kir. járásbíróság fenti számú vég-zésével az árverés 
elrendeltetvén, annak a Mi kó Vilm?.s fiai 1-IS2 kor, 
36 fillér, Eeierm itin .Józ<"t 061 k<>r. 15 fillér, W rtner 
Jakab 894 kor. és a többi felűlfoglaltatók követelési 
erejéig is a mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, végrehajtást szenvedett lakásán Ászodon 
leendő mei’t.irtá-.ára határidőül 1002 óvl augusztus hó 
12-ik napján délelőtti 10 írájára tűzetik ki, mikor a 
blróilag lefoglalt u . rtheimszekrénv, ezüst éra, óralánez 
kávéház. s szállodai berendezés, billiárdasztal, hordók s, 
egvéh ingóságok .1 legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség e étén beesáron alul is el fognak adatni.

Fe'liivatnak mindazok kik az elárverezendő ingósá
gok vételárából a v . ^tehajtató követelését megelőző ki
él gitéshez tartanak jogot, elsőhb-ógi bejelentésüket az ár
verés megkezdó.-eig alulirolt bíró.-ák’i végrehajtónál vagy 
Írásban beadói avagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján kifügges.tósót köve’ő naptol számltatik.

Kelt Gödöllőn 1902 évi julius hó isik napján.

Trszty.lnszky Kálmán s. k.
kir. hir. végrehajtó.

A Pesti Napló karácsonyi ajándéka.

Zichy Mihály filhum.
A Pesti Napú, a mely cddigcló Madách 

Ember trapúdiáját, Arany i'nlliukiit Zichy Mihály 
kópoivol, Katona J.izsef Bánk-bánjál, Kisfaludy 
Sándor Hi.iify szoivlmoil temek albumba foglalva 
ős legutoljáin a Költők Albumát ad'a olvasóinak 
karácsonyi ajándékul az idén az eddiginél is nu- 
gyobbszabáMi díszben, lai'inlombun nemc-ak az 
eddigi ajándékokat felülmúló, do a könyvpiac/on 
h tiikaság számba menő d színűvel, a

Zif’hx XJihúlv \ll)iini()t 

szánta olvasóinak karácsonyi njándókul

gyerei.net


ASZÓI) és VIPIvKE 1902 julius 27.
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Árverési hirdetményi kivonat. O

A uödőllőí Kir. járá-hini-m.’ mint telekkönyvi hatd- 
kó/lilrré teszi, hopx Elcis*  bniaiin M<r és társa bu

dapesti cz<veiíi-eliaitatőnak Armdd Antal végrehajtás*  
szc .v<-.lő . I'eiii 1980 körtéké köteteié- ó< jár. iránti 
végrehajtási ügyében a gödö lö kir. járó linfsij.’ C-'üo- 
tón b 'A Csömör községben fék <1 a csömör b'z.t-Mihály 
pusztai 1090 sz. betétben Alliobl Alttal nevén álló A- I. 
(1-2 sor .3292 41. 3292/42 hr»r. inpatlania é< a rajta épült, 
telekkönyrilog fel nem tüntetett házra 2’1-1 koronáiul) 
ezennel megállapított kiki.t’(á-i ,1‘l.an az árv« ré.-t elr n 
(lelte és liogv a lennehli ine. i< lö't ingatlan ;z 1902 

évi AuquizIih lió !6-lk napján d e. 10 órakor c.-öniör köz
ségházánál m ■•gtartandó nyilvános árverésen a me állapí
tott kikiáltó i áron a'id is óladat i fog.

Árver. zni szándékozók tartoznak az ingat'an liecs- 
árának ál k'-/pénzben, vagy az. 1 8| évi I.X. t. ez 
fi íjában jelzett árfolyammal számított é- az. )SSI. évi 
november hó I én 3333. sz. a kelt igazságügy minist éri 
rendelet 8 íjában kijelölt óvadék képe*  értékpapírban a 
-i kiküldött kezéhez letenni, ava \ az. 18-81. I.X. t ez. 
170 §-a élteimében a hánntp 'űznek a hirősávnál előlege*  
elhelyezéséről kiállított szabálvs'orü • li-inervénv átsz I 
gnltatiil. törtödön 1902. évi Április hő 26 ik r; pián.

A gödöllői kir, járásbíróság mint tk'i ható-ág. 

II'. Il i Dr. Csergey *.  k.
kir. átjárás liirö

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs. 
------------------------------/—\ i b a B o- 
Nem tulszöőH

n pénz 
visszaad i’ik.

----------------------------------A

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerész.

Maróin vvi 
írásbeli 

jótállás
PÉCS. 

Ne kuldjik pénzünket külföldre!
Hazai iparunkat (lörrózdi.ó czÓQrmnól mind nnernü arnnvéseHIsl lórppk. órákés minden eszi k- 
inábn vngó czikkek i okkal oc óbban, jobban és mogblzhatóbban &zorazhötők be, mint a külföldön.
Valódi ezüst női rcinont. 

óra fit 6.— 
Ugyanez dupla fedéllel

frt 8.— 
Valódi II kar. arany női 

reur óta frt 14. 
Ugvanez. dupla fedéllel 

fit 18.50

súlyban 
>ulyban 
sulybai

Egy 2' ;

Valódi ezüat pánc?ól óralánezok m. kir. 
fómjelzétsol

15 gramm. ulyban frt 1.20
2 gramm sulyban Irt 1.50
30 gramm .ulvba'i frt 2. 0
40gramm ‘iilyban frt 2,G0
50 gramm súlyban frt 3.25 

Vak dl 14. kar. aranylánezok 40 fé^o 
divatos mintában,

fit 24.— j ,|0 gr. sulyban
frt. 30. 50 gr. sulyban
írt 37.— GO gr. su’yhan

grammos aranylánczhoz egy 
mos köves függelék véve ö>-ze.-en 10 gramm

31 frt ŐO krajezátba kerül.

6' gr. súlyban
70 gr. súlyban
80 gr. savban 

100 gr. sh yball 
150 gr. súly ban

1168 .-/. 
tki 902

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői kir. 'ará-ldrósáir niiet telekkönyvi ható

ság kö/J.i. rr -eszi, hóét Beliczay Béla véur« hajtaténak 
Schmifd’echner Nánőor v.'u’nbai’á-t szenvedő el’eiii 012 
k<>r. töke kő t te'és és j.-ir iránti végrehajtási ügyében a 
gödöl öl k.r. járáU-ir - g területén ... Coömör község
ben fekvő a c-ó.mé.r -zt.-Mih.ilv -pusztai 1133 sz bitéiben 
Schmidlecher Nándor nevén álló A v 1 sor 3293/18 hrsz. 
ingat aura 1025 kér. kikiáltási árban.

a .--ömőr -zLinihá!} pu-z.tai 2451 sz. betétben ugyan
annak nevén álló A t 1 sor 3335/4 hrsz. a. jegyzet ingat
lanra 1514 kor. kikiáltási árban az. al, hogy a menyiben 
■ <’ 5 alatt őzv. Seliminlcehner Györgyim Sturm Anna ja
vára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartása mellett 
ezen lieieey/.e-t f.'Ilgsorbatl megelőző CG r.lafti tehertétel 
fedezéséhez szükségelt 3640 kor. árverési vételár el nem 
éretnék — az ingatlan és szolgalmi jog f. ntarta-a nélkül 
nyomban újra el Tvcrezetidő, az árverést elrendelte, és 
hogy a fenébb megjelölt ingatlanok az 1902 dvl augusz
tus hó ll-ik napján d. e 10 órakor dr. Gyöngyösi .luzsef 
ügyvéd ko/.benjöttével Csömör község hazánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékszők tartoznak az ingatlan bee«- 
ranak 10’,-át készpénzben, vagy az 1881 XX. t. ez. 72 íj á- 

I au j. l-. tt árfolyammal számított, és az 1881 évi novem
ber lei 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminisG i i rendelet 
•**'  íj-abán. kijeié' t óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez. letenni, avagy az 1881 I.X t. ez. 170 jj-a éttel, 
i.iélie a bánatpénznek a bíróságnál előlege.*  elhelyezéséről 
kiállított s/abálvszerü elismervéi vt átszolgáltatni.

Gödöllőn 1902 évi April hó 12-ét
a gödöllői kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 

*’ “-l Dr. Csengey s. k.
kir. al-járásbiró

1 4 ka-, arany pecsét, uhu ^flgy képes árjegyzék Ingyen ős bérmentvo bárkinek 

Uj aranyból 6 kar. küldotlk-
frt 3 5 1

Honidé arany fit 1 őO
Mértékű! elegendő egy

papirszallag.

I

fr-

Ftf 
ra
«
&

\ ab <11 ezüst rom.
frt 5 — 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezüst nnkro rom.

..................  dupla fedéllel fit 8.—
Ugyanaz erősebb 9 fi t. Ugy anez arany szeg. 12 frt — Tula ezüst ankre romon, dup’a fedéllel 12 frt. Valódi

1 í kar. arany ankre-rom ntojr öia 24 frt — Dupla fedéllel 35 frt.

w
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Mc Cormick Harvestlng Machine-Company
(Chicagói aratógípgyár)
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i iiK’i )in\\rBNY.
\ .ni ‘szerencsém a u. é. közönség szives figvel- 

mélif ajánlani Hatvaiil>an. a Morval-féle házban 
levő s a kor követelményeinek megfelelő 

ílííicsigyárló-lizlslemsts 
hol mindenféle kocsikat, bintőt rendolós szerit t 
s ug\ javításokat is tartós kivitelben pontosan és 
gyorsan teljesítek.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri 

tisztelettel

Kontra János 
kocsigyártó.

í * S

Hazai ipar 1

Kévekötő aratógép, Köszörülökészülék, Szénagyüjtő gereblye 
Fükaszálógép, „Daisy“ marokrakó aratógép és kévekötő fonal.

gyártmányai.
No vásároljon, mig gépoinkot nőm látta s árainkat nőm kérdezto. Olcsó tarlalékrészok óriási raktára.

— 'fessék mintakönyvet kérni. .... —

William J. Stillman, Évi termelés: Budapest,
igazgató. 362,000 gép V. korülot, Váczi nt 80. szám.

Eladó esetleg kibérelhető
nyárilak Péczelen.

A vasútállomástól gyalog 10 pereznyi 
távolságra fekvő KÉNYELMES ÚRILAK 

a hozzátartozó házmesteri és családla

kással s mintegy 1100 |~|'ölnyi udvar-

és kérIterüleítél szabadkézből eladó és azon

nal átvehető, esetleg mint nyári lakás, vagy 

egész évre is kibérelhető.

Bővebb felvilágosítást nyújt a tulaj

donos Szőllőssy Gáborné úrnő (Buda

pest, Baross-utcza lő), vagy megbízottja 

Ujszászy Imre ügyvéd Gödöllőn.

Viszontelárusitók kedvező feltételek mellett kerestetnek I

>>,EMKE“ padlófénymáz!
_________________ ____________ Magyar gyártmány! 

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk BerkeTféií----------- ---------------------

”6íDH6„ padlóftenymóxf,
' 8 ékftnvezá^^ ‘ -ol«“>unk, mert 5 százalék

,u_iu ,, , * * ■■■ “'"""iiaoi mert b
izobapadló fénymáz: szagtalan, tehát 'n^cm kMralkeínenietkn\erni>ra|mi'IVa baszní',atbl1 vehető, 
szobapadló fénymáz: mosható, s szárazra törülve fénye még fokizo tabb SZS8°l nap°kiB a subában tűrni 
szobapadló fénymáz: víztől nőm lösz foltos, iránt a többi lakk 
szobapadló fénymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között leoin„ai i, . .
szobapadló fénymáz: üveg keménységűvé válik s Így legkovésbbó ko ők^ ar J°’ *' ’4t lcKtai'(Ó!abb-
szobapadló fénymáz: szoszszol hígítható. ’ * 0 kopik,
szobapadló fénymáz: kilünéou alkalmas'konyhabútorok és n.a. i .
szobapudló fénymáz : a ragadós padlókat szárazzá teszi, 6 basznii|alnak kitolt tárgyak mázolására.

1 kg.-os üveg bérmentve bárhova, 2 korona
Berkes Bertalan Nagyvárad. — Eladási bolyok : Murczkó Endre

Pál vaskoroskedöüjpost, Berger Vilmos Jász-Borény. Boros B., Péter Mór Szolnok Kl8'n Cz°gléd’ Turnay !

-<>» -K»y «<; »■ ^<1

’SFMktFuUvi?Uk' b?By, kitÜ!"5 ,cfjobb inaevar gyártmányt kaphatunk s o mellett kiváló közniűvolfidó.i
A B k f70lerMv "e',k<? fél° ■■EMKE" "adl0 lakl“ a ^apadlók fényezéeéero kivMéji°álkaím« 
a ?.er‘‘0s h-'1,0 .1-MKE Bzotinpadló fénymáz : lögtön szálad s iuv a fénvezelt szoba mitr 1 a ' 
a n!ÍLS«.- "EÜEL ^obapadló fénymáz: szagtalan, tehát nőm kell a kellemetlen iern.mt™' 

A
A
A
A
A
A

Borkes-félo 
Beikos-félo 
Berkes-féle 
Borkos-félo 
Berkes féle 
Berkes-féle 
Borkes-félo

,EMKE“ 
JCMKE*  
.EMKE“ 
.EMKE“ 
„EMKE*  
.EMKE" 
„EMKE“

Gyártás és föclárusitó hely :

az

Göilöllöl Erzitbet künyvnyomda.


