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i és Vidéke
a mi’ közgazdasági és irodalmi hetilap.

Negyed évre . 3 kor.
Egyes szám ára 30 fillér' 

nőin fogadunk el.
adatnak vissza. --------——

Mit akarunk'
Az ezredéves Magyarország fejlődésé

nek történetében, a legutóbb lezajlott 25 
esztendő nemzetgazdasági, kulturális, mű
vészeti és közegészségügyi tekintetben nagy 
szerepet játszik. Nem követünk el hibát 
lm kijelentjük, hogy csakis ezen utóbbi 25 
év nehéz és keserves munkálkodása, a tár
sadalom minden egyes tagja állni kifejlett 
czól és öntudatos törekvés emelte a nagy 
állami gépezetei a tökély azon magas fo
kára, hogy az a nyűgöt európai czivilizált 
áll unok körébe beilleszthető volt! Ha vizs
gáljuk és figyelemmel kísérjük azon nagy 
horderejű vívmányokat, melyekkel a lezajlott 
század dicsekedhetik, úgy azt tapasztalhat
juk, hogy a babér a természettudományok
nak nagynevű, jeles eló'harczosait és bú
várait illeti meg. .Mivel-a haladás, a felvi- 
lágosodottság és a jövő biztos sikerének 
záloga egyedül és kizárólag a természetlu- 
douiányi búvárkodások előrehaladásában 
és sikeres működésében van.

E működés sikerének alapfeltétele az 
emberiség egészségének fentarlásában és 
az azokat érő bajok sikeres orvoslásában 
rejlik.

Az. 
világon 
haladást 
ki. Első 
mai tekintettel voltak arra, hogy a tudo
mány nagy eszközei a természet adta kin
csek által kiegészíttessenek és ezekben 
hathatós támaszt nyerjenek.

Az állami és törvényhatósági tényezők 
a társadalom egyes tagjaival egyesülve 
vi"; azokkal váltvetve iparkodtak ezen

orvostudományok e téren az egész 
az ulólsó évszázadban rengeteg 
és áldást hozó működést fejtettek 
sorban Nyűgöt-Európa vezető álla-

A bölcs tekintetes úr.
Irtu: Szívós liúln. (2.)

— Máskor osztún, ha összevesztek; egyoz- 
zeó . ki; no szaladgáljatok mindjárt panaszra, 
árulkodni, mert a ki másnak vermet ás, maga 
esik bele I

atyafit,a hajdu kituszkolta a két 
tudákos krúglis ur: 
tud Gergely bátyám tótul ?

bátyáin

A mint 
megszólalt a

— Hát_______
— Hogy gondolsz olyan bolondot, nagyapám 

*ei tudott nekem egy szól sem!
— Hát akkor miért nem hivatott 

tolmácsot ?
Tolmácsol? Minek? O.-zlán úgy sem tud 

mái a városbau tótul, csuk a rossz nagy Gyurka, 
a< inog lólopásért most is Váczon ül.

Igon, de hát hogy Ítélhetett bátyám, ha azt 
se " tudta, hogy mit beszéllek? Es hogy büntet
hette meg mnd a kettőt?

— Látszik hogy járatlan vagy a világ sor- 
Jái'i .i, meg hogy hébe-hóba holmi boloi d kény 
v'-1' • ülöd az orrod. Ettől aztán meg jobb in el
megy az a kis eszed is, a mi volna. Hat mi 
bú' ,ia órlottod volna, amit ez a kél tót .fecse 
g(,lt ? Az úgy is bizonyos, hogy mindciiik azt 
111' Ita : a másik a hibás, ö meg ártatlan, ^zaz 
tóin a<-s som magyarázott vola abból ki egye1'* ’!. 
1,0 11 ij. — Aztán hogy miért csapattam meg mind 
11 ki ttől ? Hát azért, mert mimi a keltű hibás volt.

— H )gy tudhatja ezt Gergely bátyám.
Hűt könnyen. A veszekedés megvolt ugy-e . 

JJWl különben nem jött volna ide a kél tót. Igán, 
de ha veszekedés volt, azt cl is kellett vh»umy{.1 \ I

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP.

P Jelős szerkesztő: Ny i r y Lajos.

téren áldisdús működést kifejteni a mi 
nagymértékben sikerült is. Olaszország 
Francziaország, Belgium, Hdlandia, Svájc, 
Németország és legutóbb már Ausztria is 
ú gyógyhelyek és azók különböző fajai és 
intézetei tekintetében az előre haladott
ság es tökély majdnem legmagasabb szín
vonalára emelkedtek.

D« nem csuda, ha hazánkban is a 
legutóbbi évtizedben okulva a külföld adta 
példákon, hajlama, sőt tényleges szüksége 
mutatkozik annak, hogy mi is az e téren 
tapasztalt hiányokat kipótolva versenyezzünk 
a külfölddel és iparkodjunk ez iránybani 
intézeteinket olynokká fejleszteni, hogy e 
téren is Nyűgöt Európával a versenyt fel
vehessük és kiálhassuk.

És joggal!
Édes hazánk a természet adományánál 

i fogva bir és rendelkezik mindazon kin- 
| csekkel, melyek predestinálják arra, hogy 
i e téren és a külföld bármely államával 
| szemben a versenyt nemcsak hogy felre- 
. hesse, de abból mint győztes sikeresen és 
í babér koszoruzottan kerüljön ki. Ha igaza 
| van is a nagy költőnek azon fájdalomtelt 

kijelentésével; »Nem nyúlnak oly magasra 
b.rezeid. úgy hazánk édes földje megvan 
áldva gyógyforrások, bérezek és völgyek 
mindazon kifogyhatatlan kincsekkel, melye
ket helyesen, czéltudatosan, tervszerűen és 

' praktikusan kihasználva és kiaknázva kell, 
hogy az áldásdus sikert részünkre meg
hozza és biztosítsa.

A balneológi*  terén e tekintetben a 
kezdeményező lépések a természet nyújtotta 
adományok és kincsek, tudományos és 
theorelikur megjelölése és feltárása, a segéd 
eszközök megjelölése és a szükséges ütőm
nek kezdeni; ez pedig már hibás volt; minek 
kezdte el. Csakhogy hiába kezdle volna emez, lm 
a másik nem tóditja, mert akkor még sem vesz
tek volna össze. De lódította ám, mert hiszen 
csakugyan ö.szevesztek, s igy emez is hibás volt. 
A miliői láthatod, hogy mindenik megérdemelte a 
maga porczióját. Aztán meg úgy sem tört csontja, 
ebanyjának egyiknek sem, s legalább mcgemle- 
getik a városunkat I

S annyi bizonyos, hogy az Ítélet egészen a 
tótok szája ize szerint volt, mert a mint a hajdu 
Janót lerántotta tiz körméről, Gyúró majd meg
fulladt ölöméből) s égre földre eskiidözött, hogy 
ilyen igazság nincs sehol a világon I Nem soká 
áradozhatolt azonban, mert a hajdú csakhamar 
öl is lecsípte, mire meg a másik tót akart örö
mében a bőréből kibújni, s kalapját a földhöz 
csapva, torka szakadtából hirdetto, hogy mégis van 
igazság a földön I

Ilyenformán tette nz igazságot jó Gergely bá
tyánk s kormányozhatott bölcsen, okosan, taka
rékosan közmegelégedésre.

Hanem egyszor csak olyanforma hir kezdett 
keringeni, hogy valami uj törvényt hozlak a mi 
fenekeitől felforgat mindent, s Írásra kell szedni 
meg a < cigányok marakodását is. Sőt nemsokára 
rendelet jött, hogy most már rendőrkapitányt kell 
választani, aztán ott a kihágásokról szóló bünte
tőtől vénykönyv, abból tessék az Ítéletet kire-kire 
ruházni; hogy, hogy és miként; megmagyarázza 
az: egy halom miniszteri rendelőt, meg ogy csa
pat czifra lubrikás iv.

Mit volt mit tenni? A nemes város megsze
rezte a s"k paksamétál, Gergely urat pedig meg
választották hozzá kapitánynak.

I gy darabig csak rézegelto Gorgoly ur föl
váltó! a sok koczkás rubrikát, do kézbe ugyan

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Aszódon. Grosz. K. papirkercskedésébcn.

I I irclelósek : *
egyezség szeriül Jutányos áron közöltöt nek. Nyílt-tér sora 

óO fillér. Előfizetőinknek ángy ár kedveznie nv

mindazon hibákat, 
ezélzatos vaiy esetleg 

elkövetnek jóvá 
u remélt sikert

tatások megadása megtörténlek és ha da
czára ezeknek e téren nemcsak hogy hát*  
r.imaradva, de jóformíii még csak a kez
deményezés stúdiumában vagyunk, úgy 
annak oka legmgyobb részt abban rejlik, 
hogy fajunkban és nemzetiségünkben min
deddig hiányzik azon gyakorlati felfogás és 
kereskedehni érzés, mely ezen természeti 
kincsek kiaknázása és kihasználására első
sorban szükséges és nélkülözhetetlen.

A vállalkozási szellem hiánya az egye
sekben ■— vagy a mennyiben az tényleg 
megvolna, úgy ennek sikeres kihasználása 
az országszerte dívó tisztességtelen rabu- 
lisztika előtérbe nyomulása folytán a sikert 
csirájában lehetetlenné teszi.

Legyünk őszinték, az állam gépezet 
vezetői minden lehetőt elkövetnek e baj 
orvoslására és nem rettennek vissza sem
miféle morális és materiális áldozattól, mely 
hazánk e nagybecsű és kifogyhatatlan kin
csei sikeres kiaknázását előmozdítaná. A 
társad lom, illetve annak összeségének le
het csak feladata mindazon hibákat, a 
melyeket egyesek 
czéltudatlan eljárásukkal 
tenni és munkálkodással 
elérhetni.

Ila valahol és ha az 
vidéke természeti helyi és társadalmi elő
nyeinél togva hivatva volna természetadta 
kincsei kiaknázására és a szenvedő vala
mint üdülést kereső emberiség jóvolta és 
hasznára való fordítására, úgy az első 
sorban vidékünk.

Fekvése az ország szive ésgóczpontja 
közelében, egy mérsékelt emelkedéssel biró 
hetven erdősség és völgv, források és vizek 
nem veit volna cgyot sem, Icgfcljobb u pipaszár
ral piszkálta meg néha egy iket-másikat, hogy mé
gis milyen lehet a belseje.

-— Nem tudom még utoljára mi lesz a világ
hét, — mondd, —• hanem már én csak majd a 
mugam esze után járok! Bordás, pusztítsd el in
nen ezt a sok czifra haszontalanságot I

Bordás szót fogadott, a hajdúk apródonként 
feltüzelgették n sok irka-firkát s megint ment 
minden a régi kerékvágásban.

ország valamely

Egyszer azonban az alispán hivatalos vizsgá
latot tartott s elkerült Gergely úrhoz is a kinek 
különben régi kenyeres pajtása vol*.

— Nos, hogy vagytok, Gergely? hogy van
nak kapitány ur, hogy folynak 
törlónt-e valami nevezetessebb 
vagy egyáltalán. . .

— Dehogy nem, dehogy 
bosszankodom. Hanem hiszen 
kezem közó azok az akasztófára való czigányok ! 
De, hogy megérezték a sáfrányillatot, mind oltá- 
gultak valan.erro.

— Hogy-hogy? Valami nagyobb mérvű ki
hágás, vagy súlyosabb eljárás alá eső büntetendő 
cselekmény forog fenn ?

— Korog ? Kunforcgí? Szerencsére már nem, 
mert kiállóil a jószágból a dög — bár hiszen 
sok felfordult a múlt hetekben benne. Hanem 
más most a baj: a birka<zinem dőlt össze bará
tom s az nyomott oda három ürül, de még a jó 
kosomat is mogcsaptu; szoroncso, ha nz is kihe
veri. Épen ezen evett most n.méreg. Pedig nincs 
két hete, hogy ezekkel a lüzro való ez gúnyokkal 
reperáltatl un is s. . .

Az alispán eloinle csodálkozva hallgatta eme 
szavakat, majd megértvén a dolgot, csulódva fújt 
terebé'yes szakállába.

az ügyek ? Nem 
mozzanat,^vagy. . . 

nem I Épen azon 
csak kerüljenek a

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes 

hashajtószer,
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állal övezve lerinéazeli hites inéi fogva 
üdülőhelyit ik van termelve.

A mel'etl nz a környé beli uradal
mak nagy gazdaságánál fogva ennnen- 
ler érdekkel bir a h;iy fejlesztésére, emel
kedésére ér szépítésére. Ili du -ára mind
ezeknek városunk a mai nap g sem tudott 
a magasság ama színvonalára emelkedni,, 
melyre öt fekvése és társad .Imi faktorai 
praedesztiná'ják, u ;y első sorban a hiba 
és a baj magban a tar- d dómban kere
sendő, in ,-ly ami tarnn-s.-.. adta kincseket 
feltárni, kihasználni és hasznavenetövé 
tenni vagy n in akarja, vagy nem tudja, 
mellyel e hely a természet állal megáldva 
van. S mit látunk lakosságnak körében? 
Azt, hogy a nyarat alaalmas üdülő hely 
hiányában valannly költséges fürdőn tölti, 
vagy utazni megy, vagy legjobb esetben 
kimegy a l nyála (ha van). Az előbbi dol
gok sok pénzbe ló rii nek, az utóbbi nyara
lás pedig nem mi gtelelő és az igényeket 
ki egyáltalán nem elégíti.

A másik, szintén jelentkező és mind 
kényszerítőbb szükséget jelentő dolog, egy 
közfürdő szüksége.

Fürdőnk egyá'talán nincs, s hacsak 
magánosok szívességét igénybe nem akar
juk venni, Llidapeslre kell m nniink liszla- 
sági és üdülési eselleg gyógyfíirdőzés végett.

Ily nagy h lyen az abnormis állapot 
és nézetűnk szerint előbb való közegész
ségügyi szempontból mint akár a — kü
lönben s i tén nagyon fontos, - közvilá
gítás vagy járdakövezés-i ügyek. Pedig ezek
ben már sokkal előbbre vagyunk.

Ezeket előre bocsátva és kiindulva 
azon alap-ivekből, melyeket felsoroltunk 
okulva a múlt hibáin és szem e'őtt tartva 
az előrehaladott külföld serkmlőés buz
dító példáit, f.-lhivju'< a kifzség néhány, áldo
zatkész, buzgó és v.íl alkoz) polgára fi yel- 
mél egy, a kor követelményeinek teljesen 
megfelelő és azon nagyszámú, jómódú, a 
kényelemhez hozzászokott közönség igé
nyeit minden tekintetben kielé.itő nyaraló 
vagy vili -telep gőz- és k id-fürdő vállalat 
lét silóiéra Aljon elő valaki, aki erre hi
vatást érez magiban és képessége', vegye 
a kezébe az ü yet és a siker el nem 
maradhat.

Ezen vállalat rövid kő vonalakban 
követrezőleg volni létesíthető:

A kereskedelmi törvény határozatainak
— De Gergely, hiszen tűm bíróikról beszé

lek én, hanem sokkul fontosabb dolgokról melyek 
a közigazgatás. ..

— Hát hova kell ennél fon'osabb dolog ba
rátom? Il it nem elég baj uz, hogy egy-zerre 
három jó ütiim is oda s még ráadásül a kosom 
is húzza a hátu'jál I

Az alispán végig simogatta a szakállát:
— Hm, hm, bajnak b j, dn hát nem ilyos 

mikot kérdezek én most..............llogy kozol'.etik
a k8zrandesz.it, forditlatik-e megfelelő figyelem az 
állategészségügyi szabályzatok szigorú régiehajtá 
sárii, hogy és mi módon kezeltetnek a büntető
törvénykönyv paragrafusai állal kihágásnak minő
sített s elbán.-s végett ide utalt büntetendő cse
lekmények ; a szükségesnek mutatkozó eijárás 
foganatositásu alkalmával szigorúan idkalinuzkod- 
tutik-e az illető törvény,znkaszboz, valamint az idő 
vonatkozó miniszteri rendeletekhi z ; sz'goru ell.i 
rálés alá jő o az iltotékossőg, s ennek meg nem 
állapítása esetén a szabályszerű eljárás követtetik-c ? 
Iglalókönyv, kihágások nyilvántartása, pénznapló 
cselédnyilvántariás, X minta, betüsoros mutató’ 
toloncz-kimutalás s egyéb hivatalos rubrikák sza
bályszerűen vezettetnek-e ? Ezek tárgyában kívá
nok most én táj<kozódá,t szerezni. . . N >, de ve
gyük sorra : kérem legolébb is az igliitukönyvot.

Gerg-ly ur egy cseppel sem értett minde
zekből többet, mint minap a tótok panaszából. 
Csodálkozásában szemei kerekre nyitlak, „ pipá
ját az ablakba lániii-ríva, Bordásra't-kin ott. Hát- 
ha történetesen tudna valamit ezektől a veszett 
dolgokról, különben is az afféle iiodalmi áll, pó
lók C rá tartoznának azért hívják Írnoknak I

Bordás azonban semmit sem lendített, ha
noin Itj.lra -zepp.-nve, mentői kiesebro összehúz
ta magát, . r |,.mf Luzgósággnl egy ócska ló- 
passzus i_-yiiiijirs.it igyekezett kisimognlni.

— Nj-, Írnok ur, adja elő az iglntót — 
szóla l, meg u.ru, ros.-ziit sajd.tva uz alispán.

Igenis, nyekegell a szeroncsétlen Bor
dás, s lázasan elkezdőit a lom között turkálni, á n, 
bár jól lud'n, hogy ócska p iszusnál és egy fel

megfelelőleg részvénylársulat ni .kitlatnék, 
' később meghatározandó nagyságú tőkével. 

Mielőtt a társulat végleg megalakulna, 
el .ős irhán a szükséges lelek megszerzése 
és az egyéb előmunkálatok telj -sit se czi'l 
jából egy szílkebb köril bizottság volna 

. kiküld-ndő, melynek feladata volna
u) elsősorban mozgalmai indítani és 

úgy személyes érintkezés, mint felhívások 
! kibocsátása ál'al az érdeklődő közönség 

körében a részvények átvételére kötelező 
aláírásokat gyűjteni;

L>) érintkezésbe lépni az illető sza't- 
i emberekkel és azok által, a szükséges ter

veket és au azokra vonatkozó köllség 
előirányzatot elkésziletlni;

c) mindazon lépéseket előkészíteni 
melyek a szükségelt lelkek akár örök áron, 
akár más módon leendő megszerzőjét 
czélozzák;

d) A részvényt irsiság végleges meg- 
] alakulására szükséges alapszabálytervezetet 
! és egy.-b a törvény' által megkívánt fo tna-
1 rágok elké szitásét eszközölni, hogy' a tár
saság megalakítását mi sem akadályozza 

M'gvagyunk győződve, hogy az ily- 
kép létesíti nd 5 vállai d, amely szállodával, 
vendéglővel, kávéházzal ér egyéb szóra
kozó helyiségekkel öss«ekött“tésbe volni 
hozandó, czéltudatoe és szakavatott veze
tés mellett nemcsak virágozna és gyara
podna, de abefektetett tőkét jól gyiimölcsöz- 
télné és a részvényeseknek tetemes hasz
not hozna.

í í í R E K.
A toscanai nagyhe-cieg Gödöllőn. IV. Fer- 

dinánd föherezeg ö fensége Gödöllőn tartózkodása 
óta állandóan igen jól érzi magát. Testi ereje 
szemlátomást gyarapszik és kedély hangulata is 
kitűnő. Naponként kikocsizik vadászatra s az er- 
erdöben nugyobb sétákat tesz, mi közben egyre 
tréfál környezetével sőt többeket kitüntetett meg
szólításával a „régi ismerősök" — közül. Memó
riája kitűnő, éveken át nem látott egyénekkel 
fel tudja venni a beszéd fona'át, s olyan dolgok
ról intéz hozzájuk kérdést melyekről már azok 
rég meg folejtkeztek.

Szüreti mulatság. Az aszódi iparos 
ifjúság f. hó 21-én a Zöldfa vendég'ő kert
helyiségében ren lezendő szüreti mulatsága 
iránt már is nagy nálunk az érdeklődés. 
Az agilis rendezőség 'az Ízléssel kiállítóit 
meghívókat már szét küldötte s a jegyek 
egyre kelnek Rah Vilmos és L-ngfelder és
perdült szélű kalendáriomnál egyébb irodalmi mü 
a hivatalban nem találtatik.

Az alispán mentői hamarább átlátott a szilán.
— Úgy o, Gergely, cgybolü irományotok sincs? 

Ugy-e, hogy semmit a kerek világon Írásra nem 
vosztek ?

— Hát biz úgy van uz barátom, — mond 
Gergely ur megkönnyebbülvo. — De hát mondjad, 
minek is ? Hidd el. hogy nem kell a mi paraszt
unknak semmi efféle. Jobban fél az nz Írástól, 
mint nz égő tiiztöl. Eligazítjuk mi annak a sor
ját amúgy is, n hogy ezelőtt szoktuk. Nem a ka
lamárisban torom minálunk az igazság.

— Jahaj, barátom, nem addig van az! Tudod, 
a világ nagyot változott, büntető-törvénykönyvünk, 
eljárási szabászatunk van, ahhoz kell alkalmaz
kodni. Aztán meg látod, föképen, hátha a föis- 

I pán ki talál jönni vizsgálatra, — pedig szándéko- 
| r.ia, mit mutattok akkor neki ? Ez lenne aztán 

a nagy baj I . . No, hát hiszen most úgy van, 
a hogy van, do hál jövőre mégis mozogjatok. 

I Legalább a főispán hadd lásson valamit. Meg hát 
nézzed, u szomszéd városoknál is mindenütt van 
már valami, csak ti maradnátok el szégyenszemre 
u többitől ? Kinevetnek bennetőket. Mind azt 
mondják, hogy nem azért nem csináltok semmit, 
niert nem akartok, hanem, mert nem tudtok I 
Tudod, milyen u világ barátom I Megszállónak, 
esu.fá tesznek bennotoket. Aztán meg hát — s 
itt roppant tekintélyessé változott az alispán ur 
hangja, akármeddig csűrjek csavarjuk is : a 
mi törvény, csuk törvény, s meg kell azt tartani 
nekem is másnak is I . . . Olvasgasd a szubályza- 
toknt, pajtás már csuk unalomból is. Nem sóvágás 
az ; majd meglásd azon veszed észre, hogy e -v- 
szer csak belejösz.

Gergely ur szörnyön felfrotyant arra a gon- 
d,dalra, h. gy neki az- a sok huszontalanságot el 
kellene olvasni, másrészt azonban belátta hogy 
az alispánnak részbon igaza mn, különösen u mi 
U i.",ISl-l'ní "í2* íegfóképen a szomszéd váro
sok . Ezek bizony anélkül is minduntalan izol'en- 
kédnor, Rcsegnek, áská'ódnsk. (Folyt. Itöv.) 

Hermám uralt üzletében. I,apunk legutóbbi 
számában inár közöltük az [érdekes mulat
ság előlegosen össze állított műsorát, — 0 
közlésünket nz alábbiakkal — mint már 

I végleges műsorral kívánjuk kiegészíteni.
Rendező: Tömösközy Gyula. Délután 8 
órakor a csőszpásztorok, csikósok és a 
szüretelő közönség lakóiunk dis'felvonulásit 
Cserebogár vezetése alatt, a Főulczán vé
gig a Zöldfa vendéglőbe, Fél négy óra
kor az ünnepély kezdete: I. Alkalmi 
dal, előadják a Csikósok. II. Megnyitó be
széd, tartja a Hegycsősz. III. A szüret 
kihirdetése Általános lopás. IV. Must kós
tolás. V- Magyarok bejövetele. VI. Confetti 
csati. Szerpentin dobálás. Világpósla. Pol
gári ltásnss.’g. 8 órakor este: A táncz- 
vigjlom kezdete lampion és gázvilágitás 
mellett; kezdik a körmagyarral a Csősz 
párok által. Minden táncz után monológ és 
szavalat adatik. 12 órakor éjjel: a 
jutalom tárgyak kiosztása. Az első jutalom 
tárgyat az a hölgy nyeri, ki a confetti, 
képes lapokból és szerpentinből a legna
gyobb összeget árulja, a második és har
madik dijat egy férfi és egy hölgy nyeri, 
ki ljgtöbb lapot kapja a vi'ágposlán. A 
negyedik juta mai az az ur nyeri, ki leg
többször házasodik. Az ötödik dijat azon 
hölgy nyeri, ki legtöbbször válik a férjétől 
a pjlgári házasságban. Táncz világos 
viradlig.

10 százalékos útadó. Pestvármogye közigaz
gatási bizottsága f. hó ál-én Benitzky főispán 
olnö.dote alatt tartott ülésében Kemény Kálmán 
tb. főjegyző előterjesztései s az állumépitészeti 
hivatal kiszámításai alapján hozzá járult ahoz, 
hogy a közigazgatási bizottság kérje a legkőzo- 
lobbi közgyűléstől a jelenlegi 7 százalékos út
adónak 3 százalékkal való felemelését. Útadónk 
teliét ozentullO százalék lesz. Ez már a második 
adónem, amoly felemeltetik az idén nálunk a 
községi pótadó omeléséröl nem is szólva. Lesz 
tohát dolguk az adó végrehajóknak, csak az a 
kérdés, hogy meddig ?

Kimutatás. A péczeli ov. ref. népiskola javá
ra f. évi szept. hó 2-án rendezett tánczmulatság 
alkalmával történt felülflzetésokröl: Özv. Zsig- 
mondy és Szontgyörgyiné 10 korona, Kossá Fe- 
rencz és neje 10, id. Fáy Béla 10, Dienes Már
tonná 8, Korányi Frigyesné 6, Pekáry Istvánná 5, 
Hiigel Honrikné 4, Péch József 4, Ruster György- 
né 8, N. N. 3, Sánta Elomérnó 8, özv. Domonyi 
Istvánná. 2, Konkoly Elemér 2, Perudl Ignácz 2, 
Szabó Albert 2, Komócsi Albert 1, Hollofreind 
Oltó I, Péch Ödön 1, Jeszenszky Sámuel 1, Je
szenszky József 1, Botlik János 1, Szilvássy Gé
za 2, és Sullay Páter 80 fillért. Fogadják a no- 
meslelkü adakozók e helyen is, az egyház és 
iskolaszék hálás köszönetét. Péczel, 1902. szept. 9. 
Arany Gusztáv lelkész, iskolaszéki elnök, Botlik 
János gondnok.

Bstörés. F. hó 7-én éjjel ismét olyan 
dolog történt városunkban, ami egyszerűen 
gondolkodóba ejti az embert. Feltörték 
Englender Lajos Aszódon, saját házánál 
levő jégvermét s onnan 4- hordó sört és 
egyébb apró élolmi szereket elloptak. A 
tettesek, •—■ mert a nyomozás szerint töb
ben voltak — föltétlenül a helyi viszo
nyokkal ismerős, tehát helybeli emberek 
voltak, csak így hajthatták végre könnyű 
szerrel munkájukat. Kiemelték sarkából az 
ajtót, a mi tekintettel arra, hogy erős zár
ral volt bezárva, nem volt könnyű munka 
s csak a ki már előzőleg ismerte az ajtót 
tudhatta végrehajtani. A nyomozás e» ügy
ben folyik, ez ideig azonban eredményre 
nem vezetett.

— Hymen. I.övy Antal péczeli koreskedő 
oijegyczlo Rosenberg Katiczu kisasszonyt Váczon.

Névmagyarosítás Waczula Rozsö, a nálunk 
is általánosan ismert gödöllői Hubertus Kennel 
volt tulajdonosa belügyminiszteri rngedélyol nevét 
— „V a r s a n y i r n“ magyarosította.

Szépítés! egyesület. A gödöllői fejlesztési és 
szópilési egyesület f. hó 7 én Vasárnap d. u. 5 
órakor tartotta alakuló közgj ülését Gödöllőn u 
városháza nagytermében. A közgyűlésen nagy 
számban jelöniek meg úgy u gödöllőiek, mint a 
nyaraló közönség soraiból. Ott voltak: Ripka Fo- 
1-oncz, Pirkncr Ernő, dr. Orbay Dénes, dr. Bökő 
Benő, Witlenberg Adolf, Alberty Pál, Eötvös Jenő, 
Szeder János, Szvoboda Ignácz. Rózsa István, 
Szabó B. Géza, dr. Kiéin József, Gold Ignácz, 
dr. Rózcnfe'd Sándor, l’olncr Zol án, Nyiry Lajos,
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1902 szeptember 14.
A.Li.n l-Vi-ce-z, ji,,,. |.(,]S.C|, R ■
Híljiliseli leri.iK-z, Z.rer lléki, Tó:|, Sundur 
közgyük*  n >gy lelke e.lrtnel k:i>:or.<lv:ii> mogulé- 
kilhbat, elfogadj az nlnps/abá v«. a! a tG-ii-
kurl kövelkező'rg vál -z'j i rm g. E | (", k Rjn.
ka Ferenc/, a I*  ici.< z .lozsrl’i-c7ól lovrj j , a 1 |-
n ö k Garan !» mi I, l i i k á r Nvii v I. i'f..,’ j P .. v.
zö dr Orbav Dóm-, p <s n z t á r o 
da Ignácz, li g y é s , (1..t Hó
s z á ni vizsgál ó |{ Rotloghy |-\ r..., -/ 
Dinnyés János és Egyed Lajos, v á I a s z. i In , 
n y i tag o k Á láai Fcroncz, Gallo Antal 1 
Gold Ignác/., Fenyvosy Emil, Kapr/.y V.lmos Ma- I 
gyár Kázmór, Nánásy Andris, \ ck Ed., dr. Pm- , 
zsinszky József, Pcrsler Kálmán, Pirkner Ernő 
Róz a István, dr. Sebőn Gvula. dr. legzo Lajos’ ) 
Waller Sámuel és Willenberger Ad ;lf, póttagok- 
galánlai Fekete Imre, Szabó B. Géza, Bermann 
Mór, dr. Rózsii n István, B.u nenlbal M mó lellek ! 
Ezzel a köz’yüb-s óriás lelkesedéssel ért véget ' 
Az a megjelent lelkes publikum, mely már régen 
érzi ezen ac’.ió hiányát tudja, hogy Gödöllő ér
dekében végtére is már kel tennünk va'ámii, igaz 
elismerés.cl adózó t nz eszme mcgpendilőinek s 
annak, ki azt a jelen alkalommal felszínre hozta: 
Ripka Ferenc/, elnöknek. Hogy mily visszhangra 
talált ezen egyesület alapítása Gödöllő polgársága 
körében mulatja az a körülmény, hogy már is 
igen szép számmal léplek tagjai sorába illetve 
jelentették be belépési szándékukat az egyesület 
titkári hivatalál)..n (Gödöllő, Aranysas házi)

Gyászrovat K r a m m c r Terézt a m. kir. 
opoiaház kiváló művésznőjét súlyos csapás érte. 
Atyja: Kraminor János volt cs. és kir. főhadnagy 
nyugalmazott magy. kir. posta- és lávirda-főnök, 
a katonai érd 3 in kereszt és több érem tulajdonosa, 
szeptember hónap 8-án, életének 70-ik, boldog 
házasságának 38-ik évében hosszas szenvedés 
után meghalt Csömörön. Temetése f. hó 10-én 
délu'ái ment végbe, nagy részvét mellett.

Asphalt. Gödöllő járda kövezési ügye még 
mindig a kezdet stádiumában van, a mit csupán 
a vármegyei közmunka bizottság késedeímezésének 
tudhatunk be. A kövezési térnek ugyanis már 
hosszas és többszöri sürgetése után agilis főjegy
zőnknek — mégérkezlek, de a költségvetés mai 
napig sincs elké.‘zilvo. — így azután községünk 
nem lehet semmit. Megemlítjük itt, hogy a kü 
lönböm magyar és idegen kövezési és asphilt 
társulatok és ezégek egyre járnak városunkba sőt 
már munkát felvonni is kísérlettek meg. Óva 
intjük azonban háztu’ajdonosainkat az ily válla
lattól. Saját érdekükben cselekszenek, lm bevágják 
a község szerződését, mely részükre egység árat 
fog biztosítani, Nmn is olyan soká kel már várni 
különben.

Magyar Hírlap a közönséghez. Szeptember 
hónapban uj előfizetést nyilunk a Magyar Hírlapra. 
Szókimondó, szabadelvű, minden pár lói és be
folyástól független orgánuma a közvéleménynek a 
Magyar Hírlap. Vezérczikkoit a legkiválóbb pub- 
liczibiáí ir,ák, lárczaro’alát hírneves és népszerű 
íróink látják ol, értesülései gyorsak, himerilőek és 
megbízhatók. A Magyar Hírlap megszorozta Z-la 
uj regényének ,A z Igazságának köziéi 
jogát. Közlését szeptember 12-én kezdjük meg. 
Ezer korona ti-zleleldijat tűztünk ki pályáyalként 
előfizetőnk részére, a következő feltételek mellett: 
A pályázat feltételei: 1. Kívánunk Kossuth Lajos
ról jellemrajzot, tehát nem életrajzi adatoknak 
összefüzését vagy egyoldalú költői rapsodiát, ha
nem egy olyan munkát, amely öt élete legfeltűnőbb 
és logjel'cmzetesebb fordulataiban ismerteti é3 
méltatja. A jellemrajz fő feltétele a bű ég és az 
egyszerűség. 2. A dolgozat terjedelme lel.előleg 
sornál több ne 1 gyen. 3. Pályázhat a Magyar 
Hírlap minden előfizetője. 4. A legjobb munka 
díja: Ötszáz korona. Az ezután következő leg- 
jobbb jutalma: három-záz korona. A harmadik 
helyen kitüntetett dolgozat kétszáz koronával dijaz- 
talik. 5 H í ezeken kívül niég érdemes munkák a 
talál a zsűri: azokat a szokásos liszteletdijban 
részosiljük. Valamcnyi jutalmazott munka a „Ma
gyar Hírlap" lu'ajdona és közlésüket szeptember 
19-én kezdjük inog, 6. Kérjük, hogy a pályázatokat 
tisztán írják le és a szerző nevét és pontos lak 
cziinét rejlő jelligés levél kíséretében küldjék Lo 
a Magyar Hírlaphoz legkésőbb e h n ip tizenket
tedikéig. A bíráló bizottság - melynek névsorát 
rövideden közreadjuk — szeptember lizennyolcza- 
dikán dönt és döntését szeptember lizenkilencze- 
dikén adjuk hírül. A régi Pest ti'kai czimmel 
szcnzáczióscziksoroz.Hol kezdtünk meg — Kará- 
Cionyi ajándékul a Magyar Iliilap minden c’óf.ze- 
töjo annyi kötet regényt lu.p te'jcsen ingyen, 
ahány hónapig egyfolytában az clöli'-Otök sorában 
volt. A szeptember hónapban belépő uj clötL'.i lök 
tehát karácsonykor négy kötet regényt kapnak 
teljesen ingyen. — Asszonyok rovatja czimmel, 
minden vasárnap, a Magyar 11 rl; p, női olvasói 
részére, nagyérdekü köz’eményt hoz. A logkilünobb 
képei gyermoklapot ncgyedévenkiul 1 lo rónáért 
kapják meg előfizetőink. Előfizetési ár : Egy hó
napra 2 korona 41) fillér. Negyedévre 7 Korona. 
Félévre 14 korona. Magyar lbrfap V., Honvéd*  

n cza 10 szám. ,
Orvosi körökben már lóg ismert lény, hogy 

a Ferencz József keserüviz vahnnennnyi hasonló 
vizet, t rt )s hashajtó huiá-u és emlilésro méltó

ASZÓI) es VIDÉKE
k» Hornos izénél fogva, már kis adagban is tele*  
iro-en felülmúlja. Kéijünk katározollan F e r n <• z 
J " x s e f koséi iivizet.NYILTTÉ IC)

Uüii szerencsém ci I. Közönség 
fudoniásói.-a Kozni. hogy 

ügyvédi irodámat 
Pesti utcza 4OS. sz. (a l’lcsz.nik fél? 
házba) helyeztem át.
Ilirafafos órák naponta </. e. 8

dr. /eke
üuv Ved.

Szóllö eladás.
VAlogntntl, vegyesen sasselas, muskotály I 

télire vilié szöllöl helyben Gödöllőn bálhoz szál
lítok és erre nézve előjegyzéseket elfogadok. 
20 kilónál kisebb mennyiség nem luiphalú.

Kilója 36 fillér.
GARÁN DÁNIEL Gödöllő. 

------------ Posti-utcza.--------------
*l E rovat ?’att kőzlAt tokért nőm vállal felelősséget a 

S’/.orkeszt ő.

1001. V. ;;i 6 sznmlioK. 1002. vgrh. 761. szám

Árverési hirdetmény.
Aluliról 1 kiküldött hiiós.'mi vAurtdiajtó ezennel köz- 

hirm teszi, hogv a gödöllői kir. iára-hirőságnál 1901. évi 
\. 714. szánni vvgz.ésétrl Suhayda István hpesti ügyvéd 
által képviseli Guszmonn Károly \égrehajtatd részére 
Sclimiedlechner Nándor végrelmitá-t -/envedeti ellen 
G00 kor. követel •- ég jár. ereiéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végr.dmírást szenvedettnél lefoglalt 
1A88 kor. ra h esíilt ingóságokra a gödöllői kir. járás
bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
.innak a Groszmann Mór 186 kor., l-’ui hs Simon 112 kor., 
Gödöllői takarékpénztár G00 kor, és a többi felülfoglal- 
tatók követelése erejéig is, amennvihen azok tőr
tör, énvei zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenve
dett lakásán Rákos Szt-Mihilyon leendő nu gtarlá-ára ha
táridőül 1902. évi október ho 7. napján d e. 10 orájira tűze
tik ki, mikor a bíróikig lefoglalt zongora sz babuto- 
rok, kávéházi berendezés, kocsik, szecska vágd, biliárd
asztal s egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

^íistill Sde
+.^4+ temetkezési vál|a|ata GÖDÖLLŐN, Váczi-utcza 46o. szám. ++ 

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vagv hnye ott <1 óljhól, 
kisebb-nwyobb nmeiben Szemföthlek, virágok. >zil.f8ok. sirkoszoruk, viasryyer yák. 
Szübabehnzások, ravalal-felálliiás. n személyzet díszes egyenni■ rtlur. a pyasz <>cS1 
melleti fáklvával, — nyilull h iloltaskocsi vagy díszesebb uvegkocel, akar vidékre 

is, minden fölszereléssel < lfogiidlalik.
ESjr Gyászjelentések I óra alatt elmzittolník. -U&i

3
l*e|hivati,ak  mindazok, a kik az. >1.1; \e:ezemlő in 

go-agok vételárából a \ ögi-clmjtafó követi |e-et megelőző 
kielegitfef >shi*z.  tartanak jogot, nii-zi Iliit ehóbli.-égi beje
lentéseiket az. árverés ni ■'kezd • i'dTt kikildotttiek 
vagy iia-ban beadni, nvagv pedig -z<ival bejelenteni tar
tozni- k.

A törvénye*  h'itarldő a hirdetménynek a birőság 
tál laiati kifugee</l<-el követő naptol • /.imiltatik.

Kelt Gödödön 1902 évi Szeptember hó 7 Ik napján.

Trsztyánszky Kálmán s. k.
ír II I kir. bír vglitó.

V. 41 □ számhoz. 1902.

Árverési h’rdeimény.
.Viliiről! kiküldött bírósági vCgrcbtjló ezon- 

nol közhírre teszi, hogy a gödöllői kir. járásbíró
ságunk 1902. évi V. 41 5 számú végzésével dr. 
Steiner Lajos ügyvéd allal képviselt Flaschner 
Artliur felperes rcszéiM Bac3kay Miklós alperes 
ellen 49 ki r 50 íill. követelés és jár. erejéig el
rendelt kié építési végrehajtás folyt.in alporeslől 
lefoglalt 1161 kor. 40 fiit, becsült ingóságokra, a 
íenlidézetl gödöl öi kir. jáiásbiróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak l’eliil- 
foglallalók követelt sj erejéig is, a mennyibon 
azok törvényes zálogjogot nyerlek volna, alperes 
lakásán Rákos Szt Mihályon leendő megtűr.ására 
határidőül 1902. évi szoptomber hó 23 ik napjának 
délelőtti 10 órája tüzelik ki, mikor a biróilag le
foglalt bútorok s égjél) ingóságok a legtöbből 
Ígérőnek készpénzfizetés melleit, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Fclhivalnnk mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtó követelését 
megelőző kielégilleléséhez tartanak jogot, a meny
nyibon részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna, és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nőm tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árvo- 
rés megkezdéséig >«lolirott kiküldöttnél vagy Írás
ban beadni, vagy pedig szóval bojelon'eni tartoz
nak. A törvényes batáridő a hirdetménynek a bíró
ság tábláján való kifüggesztését követő naptól számit- 
tátik. Kell Gödöllőn, 19U2.óvi szcp'ember hó ő-ón.

(P. II.) Böhl Ambrus s k.
kir: bir. vógiesajto.

I€) >il(M >siu.
Aki ájulás, görcsök és n ;n 
ily un idegbánta Imákban 

szenved kérjen brossért 
őrről. Ingyenes hénnentvo 
kapható a hatlyú pyÓQy- 
fcZHrtár út ián (Schwanmi 
Apotheko Frankfurt a M )
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Arverc-si hirdetmény kivonat
A illői hu i h'wbh ■ >r mint t.-l-köuyvi liatdaig 

................. PíS'l n;ag,sr ker.sked.lml baak 
vöurplinjuiónnk Kr.us: Bersát végivhajlust «eu''0do 
.lloul 8D kor. töke követ lé. és jár. Iránt 'fgrehoiO.1 
,',1!l.l..-ll ., gödöllői kir, ....... ulrónlrólró--
|<-köz-égbeii tekvü a r.,!;"-lró,--'tm, I■ 
ll,ri A : 1 .-or <'27 1 lirszalatt 1,-h.tts Kimu-z

in. IX.
Bern it nevén álló inga'l.mra 
fel nem tűnt tett házt.t a ’ 
ezennel tm-f.ili ipito*t  kilő- ’.'.: 
a főnnel !• m< rp !"lt ing i*'  " 
napján delelő t 10 on.k.r 
házánál .Ír Gl. -H rom / _
jöttével megtartandó nyíl 
kikiáltási álon ah I I- el.td.'tlli fog.

Árv- !■•/•: -/. I' 'okozók tárté • a .: az »t• •_*  »tlati he*  
árúnrk in .-.,1 l..,t 202 korom, 80 fi) hit
ke-/:' /í. .). t.i.'t a/. ]**<!  I.X. törvén)e/ikk 42 > aban 
jekó ti .irfóhammal számított, és az. 1>3I. évi nevein 
j,, .r |,,, j.én 8333 *z.  a. keit igazsá'_rü--'\ minist éti rendelet 
.- - „l.an, kijeié t ..vadékképp’ <•«tékoapiihan a kiküldött 
keiébe/.'letenni, aV.lgk az 1'1 1 X i ez lé' yt-a értI *i • 
im-hen a bán.cp.-nznek a bir - ••Jiiál <•!.»!«■< elhelyezéséről 
kiállított s/ab.ilV’/.erü elisinervényt at-z dgaltatni.

Gödől'őii. l'.'te.'. évi -julius ho 2í-ik napja". ,
Gödöllőn, a kir jáiasbit "ság mint tkvi hatóság,

ír. ii.i Dr. Cser.gey s. k.
kir. al-járósblró

j

.< azon épült, de tkyilcg 
árvéré*t  2028 koronában 

< lrendelte s h( gy 
«? 2. tvl október ho 6-ik 

|;.'ie -keresztül*  köz><g- 
. éil Vaun helyett.■< közi..11- 

,,i \ i -en Ji megállapított

V. 1221-:'. számhoz. tllüO.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági vögrelmjlö ozonnolköí- 

l,i,i. |„>„ L...I. l.-.i l,ir. i.!i.i.-l'iro<!L’n:ik 11'00. .-v:
1221 számú - i ,dr. Wrrknor Mihály ügyv./l M,tal 

Ma-d M I. - • . , -zT'-C.ály Arm-n é.
MH ni,., r- - . Il.-i; 70.1 kor. kövem-!,'-és jár. cn-p-ic i-lie.i- 
d.lr ....................... ..XT.■I....U- lolyn,,, .il|mr'-stöl l;f“B i;11
2-l-t'J kor. tu i-sült iiigi'.-ugoki.i. a lenliilezett u'ul"ll"i Ur- 
iár-isbirösáu b-iiti -z.umi , v'-I „z />rven'-s c-irondrl-
h-lvvl, Mu.uhúlor IVtisz 1-i-i.z A t omp, ,-zi'ir
7HI kor 22 fillér kövlel.-si- ,-rejéig is ,u meny- 
„víIh-11 t'u-véin,., Z.,:<IL'.ÍORO1 nyerlek volna,
ni,..T...<-k 1‘V.ü'i l'l. '- 'U I kö-zsí-v'lmz t-irtuz-.
Matt -,-r: 1,1 ! I- - : • !.- tat ■ ra liatárldööl ,902. ovi 
azrptemlier hi 16. rnpjinnk d.k-!ötl 10 órája >uz.:il, ki. n... 
kor n blrói'ág Idtoglnll hlilorok a egyek ingóságok .a 
l,mtöl,lml Lm !.-•■■ LLm ■ ■ m-L- ". -zuk-'-u- 
b<-<-áron alul i- •! f<"-':mk adaiiii. # ,

. Eelliiva’u-ik nii:i>l;i7< li luk az t iárvorezendő imrosa- 
gok ,.-!. I..,a > _■ ■l„il-!'- k- v.-l.m-.-’-l „K-L- IÖZÖ kl-
.lóinl-., i ,-. ki...>. !■■' I -é-..! l-j.-b-t ,c>-k<l ■
érveié- „Tel - - alulirról I !'■ „ ' éirrel,:, Íróim! víis"
írásban pedig d ' j, lonloui tartozna

A .H.: Ám-*-  'ii.in-élö ■ máin mk ;
tábbíj: n itll , - ró-éi kővető napt, I száiill atlk

K >11 Oi dölli 1802 évi szí pl, hibcr lió 2.

(P. ||.) Bűid Ambrus, s. k.
kir.. bir. vétrrehajto.

I

kölcsönök leggyorsabb és legolcsóbb eszközlése

házakra, földekre
4'/s “/„-os kamat ír ellett- 50 évre is. Kizárólag utólagos jutalék-fizetés ellenében, 

t.ovJnlén köz- és magántisztviselőknek, katonatiszteknek, kereskedőknek, 

iparosoknak és minden hitelképis egyénnek diseréten eszközöl bi'elt

Somogyi Bankiroda
bej. ezég.

BUDAPEST, VI. kér., Prófétautcza 5. szám.

(Válaszbélyog csatolandó).
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Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.

Nem tetszőért 
n pénz 

vissz.aadntik.

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerész.

-wtecO PÉCS.
Ne küldjük pénzünket külföldrel

Három évi 
írásbeli 

jótállás.—
; ffl Hazai iparunkat élőm ózdi ló czégamnól mindennemű arany és ezüst tárgyak, órák és minden e szak

mába vágó csikkek sokkal ocsóbban. jobban ós mogbizhatóbban szerezhetők ba, mint a külföldön.is 
£ft 
Bt
lg
Bt

Valódi ezüst nőt romont.' 
óra frf 6.— I 

Ugyanez dupla födéllel I 
fit 8.—

Valódi 14 kar. arany női 
rém*  őrá írt 14.— 

l'ifvanez dupla fedéllel 
fit 18.50

Valódi ezüst pánciél óralánezsk m, klr. 
fémjelzéssel.

súlyban 
súlyban 
súlyban 
súlyban 
súlyban

R1'- 
gr- 
gr. 
gr. 
gr.

15 gramm súlyban frt
2) gramm súlyban frt
30 gramm súlyban fi t
40 gramm súlyban frt
50 gramm .súlyban frt

Valódi 14. kar. aranylánczok 40 féle 
divatos mintában.

gr. súlyban frt 24.— | -|0 gr. súlyban 
gr. súlyban frt 30.— i 50 gr. súlyban 
gr. súlyban frt 37.— | 60 gr. súlyban

Egy 25 grammos aranylánezhoz egy„K, .. ................ .. .............. ........ -........... -o. 15 8™m-
mos kővus függelék véve összesen U)_ gramm nalam

V. L'é'.t 1 -/.iinhoz 1ÍJO2.

Arverési hirdetmény
Alulírott birósógi végroha' 

bog) a EÖtUdléi I.". l.ll.'l'l !!>■-. 
. záiHii v. •• I Ddlsy Imre új 
hisz Miklós f. |..*.
70 kor követ, lés . - ; ,r. >
végrehajtás folytán alp- : -t« 
Ih . -íih itig -.tLí.'ki.i j I. ii'id. 
ság fenti -zámii végzésével 
annak felülfoglahatók követelése 
azok tör\én\>'< z.iI'.'..’iegot merte 
Oo.ronyb.'n ’. :..L 1 ..Jár: - . • h
lember hó 15 r 
biróilag I"............-............
i.i„ . .. I -t hí k készpénzfizetés mellett,
s/.nk> . -• téli I. . - :i.n ali.l is el fogi nk adatni.

1‘. hit., i c. i . i •!.--..k kik az elárverezendő inuő- 
. ! . L’ie’ia’t.'to köTelelés'-t megelőző ki-

.. t -! • • i • ■ I. i<> ,,t. a mennyiben részükre fogla- 
l.,~ !. . L au i-z’dtvl.-tt vi lii.! és ez a végrehajtási
• „-t/ 1 :,\vh‘.| l.i mm tűnik. öld.ségi bejelentéseiket 
„z , r\i t- megkezdéséig alólirottt kiküldöttnél vagy 
irá-L.n b< .ölni, v.i \ pediu szóval bejelenteni tartoznak.

\ t. H\ .. |i;it,‘iridö a hirdetménynek a bíróság
táblaim l-.il.i•■«zté-é*  követő naptól szárnittatik.

Kelt ’ i .il.'d ",i, 1902, « vi augusztus ho 24. napján.

Böhl Ambrus s. k.
lP. j| i klr. bírósági végrehajtó,

£«► ♦<>*  *0*  *<>•

V Viszontelárusitók kedvező feltételek mellett kerestetnek I

„EMKE“ padlófénymáz!

< / ímel közhírré teszi, 
í'.í 2. évi V. 23*.'  t 

.1 t .1 képviselt Hl-
• CriifT L'pól alperes ellen 

’ i_> elit lldelt kioléljitéM 
I. 'o.'l.tlt !*.)■'  kor *.'4  lill.

•zelt gödöllői kir. járásbiré- 
. z írve!é« elit ndvltet vén, 

ereií-ie is, amennyiben 
■k \ ólma. alperes lakásán 

ÍŐfll 1902. évi szép 

neppnak délutáni 1 órája tűzetik ki, mikora 
! i t i ' .rí i. I j. ko< -i. hol i aruk s < gyéb 
légtől ...................................... ...

I

34 frt 50 krajezárha kerül.

14 kar. aranv pecsétgyűrű 
frt G.80 

t i aramból 6 kar.
frt 3 51

Doulde arany frt 1.50
.Mértékül elegendő egy 

papirszallag. |
Ugyanaz erősebb 9 frt. Ugyanez arany szeg. 13 frt.

Nagy képes árjegyzék Ingyen cs bérmentve bárkinek

küldetik*

■ ■’-zg-
Valódi ezüst rom. Őrá 

frt 5.- 
Dupla fedéllel fii 7.— 
Valódi ezüst mikre rém. 
dupla fedéllel frt 8.— 

j in. uK««vi. ........ Tula ezüst ankro reiuon. dupla fedéllel 12 frt. Valódi

14 kar. arany ankre-remontoir őrá 24 frt. — Dupla fedéllel 35 frt*  nj-tiriirllíli

II I 5000 hektoliternyi legjobb minőségű hibátlan hordó minden nagyságbanIÍOIuO SlíludS I hektoliterig — hektóliterenként 1 frt 80 kr. — 2 frt 80 krig

I indmnuoi*  M i h á I w vendéglősnél. BUDAPESTEN, IX, Angyal-utcza 2. sz L I II 11 III d y e I ül I II a I V, (a Mestor-utcza sarkán.)

Hazai ipari

Nem kell osztrák, nem koll német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyünk Berkes Tála

Magyar gyártmány!

pcidlófíénymózt

{
s igy elölhetjük, hogy kitűnő legjobb ínagyni*  gyártmányt kaphatunk s o mellett kiváló közművelődési czélt szolgálunk, mert 5 százalék 
,,EMKE"javára szolgál. A Berkes-féle ,,EMKE“ padló lakk; a szobapadlók fényezésésre kiválóan alkalmas, mart j

Berkes félő
Berkes-féle
Berkes-féle
Berkes-féle
Berkcs-íólo
Berkos-félo
Borkos-félő
Boikosfélo

az

A
A
A
A
A
A
A
A
A' Berkot-fúlc

Gyáriás és főelárusiló hely :

Fzobapndló fénymáz : 
Fzobapndió fenymáz: 
izobupud;ó fénymáz: 
szobapadló 
szobiipndt'ó 
szobapadló 
szobapudló 
szobapRdló fényináz : 
szubapadló fénymáz :

1 kg.-os üveg bérmentve bárhova, 2 korona.
Borkos Bertalan Nagyvárad. — Eladási bolyok: Murczkó Endro kereskedéso llulvan, Klóin Adolf Czcgléd, Turnay 

l’ál vuskcroskcdöüjpos.1, Uergor Vilmos Jász-Ileróny. Boros B., Péter Mór Szolnok.

fénymáz: 
fény máz : 
fény máz : 
fónyináz :

töglön szárad s igy a fényezett szoba inAr 1 óra múlva használatba vehető.
szagtalan, lóhát nem kell a kellemetlen torpentin szagot napokig a szobában tűrni 
mosható, e szárazra törülve fénye még fokozottabb.
víztől nem lesz foltos, mint a többi lakk.
fényót a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
üveg keménységűvé válik s igy logkevósbbó kopik.
szesszel higilható.
kitünően alkalmas konyhabútorok és más erős használatnak kitett tárgyak mázolására, 
a ragadós padlókat szárazzá teszi,

•V
V 
I
V
V
V
V
V 
A 
A 
i 
1 
A
V 
A 
1
V 
A I

Qtiriöliöl Erzsébet könyvnyomda.


