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Nyiry Lajos.

legmélyebb

gyökerű

magot

vények s a fennálló
jogrend
i
ismertetése
állal a népet ezek
tiszteletben
tartására

Kossuth Lajos hintette el Magyarország
Az ország tőrein az arany hullámos I
földjébe. A mag nyomán zöldült a kalász
kalászokat letarolták, forró napok lázas
de még mielőtt magba ment, letaroltatott.
munkája takarította be az egész esztendő
A magvető
soha
sem
élvezte munkája
verejtékes eredményét, miét Isten bő ál
gyümölcsét, ám jól ismerte a talaj fogé
dását. A kaszák pengése megszűnt, ott
konyságát, tudta és hitte hogy a gyökér
órai a gazda a búzáját, gabonáját biztos
mindig ki fog hajtani, mindodáig, amiglan
helyen és hordja be a szélükről a tiszta
csak érlelésre nem kerül.
szemet az éléskamrába. Az eredmény ki
Szeptember 19-ike, a mely napon száz
elégítő, panasz sehol sem haitik az ered
esztendeje volt, hogy Magyarország egén
mény miatt.
Megelégedetten, bizalommal
föltűnt ez a csillag, ünnepnap országszerte
és uj
reményekkel
fog a gazda az uj
sőt e határokon túl is, mindenütt, a hol
munkához, nekiveti az ekevasát laz ugar
magyarok laknak, a hol magyar szív do
nak és hinti szét a termömagol, hogy újra
bog a keblek alatt. Külsőképpen lehet egyik
gyökeret verjen az anyaföldben, kalászt
helyütt fényesebb, díszesebb, nagyszerűbb
hajtson, magot érleljen és kenyeret adjon.
az ünnep, de egyforma lesz az érzés, mely
Mert nagy a bizalma, kiapadhatatlan
ünnepelni készteti a magyart.
a reménye és mérhetetlen a becsülése
Hazánknak mindig voltak szabadság
gazdáinknak a magyar löld termőképessé
szerelő vezéremberei, a kik élni és halni
géhez, azért ragaszkodik úgy hozzá, azért
tudtak a dicső eszmékért, mert e nemzet
töri magát utánna, hogy megszerezze, meg
együtt nőtt a szabadság eszméjével, de
tartsa. S lehet-e csodálni, ha a nép < msoha olyan röptű, magasratörö nem volt
borei, kik életük javarészét a termőföld
a szabadság szárnyalása a haza kéklő azúr
megmunkálásában töltik el, a leghálásabb
jában, mint a minővé Kossuth Lajos telte.
szívvel, a rajongásig menő szeretettel em
Itt és a Kárpátok aljában és minde
lékeznek meg azokról, kik lehetővé telték,
nütt. a meddig csak emberlakta hajlék ta
kivívták számukra azt a szabadságot, hogy
lálható, meg nyilatkozik a közös érzelem,
az általuk szeretett földet, életűk munká
mely összetartja, egybeforraszija a nemzet
jának anyagát és alapját tulajdonul meg
tagjait ílnncp ez a vármegyei székházakszerezhessék.
ban, a p Jutákban, a kunyhókban egyaránt
Ezek közül Koksuth Lajos neve unni
de a mi legfőbb és legbecsesebb :
ünnepe
vezérlő csillag ott ragyog az égen, Nem
ez a sziveknektűnt le a porhüvely összeomlásával, nem
veszített fényéből, nagyságából semmit.

Csak említeni kell, 'csak

hangoztatni

kell és megrezzen a szivek mélyén a leg

polgári kötelessége teljesítésére

buzdítani,
irántii
bizalmat
benne felkelteni. Haza és király iránti hű

a jótékony

ségre és szeretelre lelkesíteni, mindig
ha
zafias ér sokszor nemzetiségi missiót tel

jesíteni 1
Hát ez nagyon szép hivatás! Oly szép,
hogy méltán megérdemli, miszerint
az
országos tisztviselői

értelmében

a

rang-lánczolatából ki

szakítva, a sablonos előképzettségtől

e őzéiből lett meghozva az 1900. XX. törv.
ezikk is.

Csakhogy a szó reális érielmében,
a
községi jegyző nálunk a mi
szegénynépü
járásunkban, nem egyéb, mint végrehajtó.

A végrehajtás mellel, pedig nem
rad idő, ama szép és nemes hivatás

Mert az adókozelés és a

veszi. Alig van nap, hogy a
sági, községi

ném sorolható kimutatások és

be szállani ki ; ebhez járul egy 2000—ÖOOO

lélekkel biró községben — esetleg körbtn —

a kincstári,

vármegyei, községi,

egyházi slb. tartozások
dő általános
ezek alapját

községi

jellegű
képező

külön könyvek és

tása, közége jólétének előmozdítása, a tör-

állítása s kezelése . . .

Még sem vagyok az utón
Egészen egyedül:
A királyné alakja
Előttem fölmerül.
Képzelem e, vagy látom ?
Igazán nem tudom!
Mintha mg míg jelenne
Minden fordulaton.

Nem tudja még végképen
Elhagyni e helyet
Ilisa a szive itt sokszor
Mtg meg lcönyelbcdctt.
Sz ntiil hiszem, hogy sírja

Ez órákban üres:
Vigasztalást még most is
A szép utón keres.

Da’mady Győző.
•) Szavalja f. hó 21-ón az Erzsóbet-ünnopólyon Kolozs
Dóra úrhőlgy.

FERENC?

Irta:

ezek

végrehajtások s
az
kimutatások,
külön

nyilvántartások

össze

Nemsokára ezután vulami kis sor miatt Im' rokra kerüli Dubbanes Péter, a ki máskülönben
i elég jámbor embor volt, d-j hu egy kicsit fel ta: Iáit önteni a garatra, sok galibát csinált. Ezért
régi jó isincröso volt már a kapitányunk.
Most, a mint meglátta Gergely ur, egész meg
örült neki.
— No megint elöl örültél Dubbanes ? Üssön
meg a monnykö ! Hanem hát nem baj. Két napra
Ítéllek; Bordás Írásra is veszi mindjárt. . . Azon
ban fiam apelláld meg. Tulod, hadd menjen a
folsöbbség elét e.
Dubbanes megrázta a fejét.
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A mint az alispán elment, oda fordult Ger
!
gely ur nz Írnokhoz!
— Na Bordás, hallottál-o már ilyet? Hanem

*

s

tiljesiten-

hát most csak azért is megmutassuk, hogy min
ket sem a gólya költött. Mihelyt nyűglődő vető
dik, szedd írásra a buját, irj Ítéletet jó hosszút,
tegyél belő valami.’parugrafiist is. No kapezáskodjunak! Bolondok mintha nem mindegy volna az
a parasztnak, akár paragrafu sál zárják be, akár
a nélkül ! — Aztán fal is kell küldeni apellátára
hadd lásiák odú fenn, hogy mi is tudunk annyit,
mint más ha almiunk!
Bordás fogadta, hogy úgy lesz. Mr.jd elbá
nik már ö vele, csak bízza , rá a tekintotcs ur.
, Volt Ö ügyvédi irodában is, akárki sem csinálja
meg ö nála különben !

A bölcs tekintetes úr.

aa

társulati,

kivetése

behajtás körül évnegyedenként

bajos dolgaiban tanácsadója, a kinek hiva

El van az ut hagyatva.
Nem jár most senki rajt,
Csak lépteim okoznak
Némelykor gyenge zajt.

él

megkeresé

sek alapján végrehajtást ne kelljen telje
síteni s e végből nem ritkán más község

hódolat és hála érzelem húrja.

Ez a királyné útja
Az erdő közepeit !
Itt andalgott ő sokszor
Vigaszt itt keresett.

bíró

és

bírói slb. számtalan

menő hivség's szeretet, a rajongásig menő

fi királyné útja.

pénzügyigaz

gatósági, adóhivatali, szolgabirói kir

vezetője, oktatója, ügyes

Szívós Hóin.
(3.
Ezeket elgondolva Gergely
ur nem tehetett
egyebet, mint hogy mérgesen odéb rugóit egy
lába elé kei ült birka-kolompot s nngyot fújva,
szó nélkül leült. Szörnyű bosszúság, mikor uz
embor szerelne haragudni, azt ín nincs kiró!
— Az meg különösen szivedre kötöm, —
folytató tovább az alispán, — hogy a panaszokat
jegyzőkönyvre vegyétek, és az Ítéletet bznháyszerű tárgyalás titán mondd ki, aláírd, a hivata
los pecséttel megerősítsd, ha pedig a fél fellcbczni kívánna az iratokat hozzam hivatalból boler. joszd. Minderre nézve kimerítő utasítás van a
vónatkozó miniszteri rendeletben, ctak olvasd < 1.
Födni g azonban, s erre különösen figyelmeztet
lek, hogy nem lnsból, hanem mindig törvény
alapján ité’j, a az ítélet szövegéi)?n hivatkozz az
iiletö paragrafusra, u melynek alapján a büntetést
kirovod. A főispán erre szerfelett sok.t ad, s a
hivatalos vizsgálatok alkalmával, mindig elő szokta
az aktákat is kérni, h gy vájjon paragrafusok
alapján hozattuk-o az ítéletek? Már egy pár szom
széd '3 városban megfordult ő méltósága, s azt
a mit, de hit mégiscsak talált val unit. Remélem
sőt elvárom, hogy . . .
— No hát jól van! vágott közbo Gergely
ur, — legyen lúd, ha kövér! 11a veszni tért a
világ, arról sem tehetek.
j azt n i mondja senki
hogy azt meg rom tudjuk tenni, a mit a szom
széd városok! Mondom: lesz írásos i:élet, lo.-z.
benne paragrafus is. Még apellátára is kerül. Hadd
legyen uz is!

végrehajtás

a jegyzőnek majdnem minden idejét igénybe

jegyző a népnek

_

ma
be

töltésére. . .!

elevenebb húr: az imádásig, az odaadisig

T A R C Z A.

elte

- teljesen speciális

kvalificalióval
Épen
igyekezzünk reá embereket állítani.
kintve

Jegyzőink és az adókezelés.
A szó ideális

intézmények

Engedőimet kérek tekintetes uram azt a csú
fol már nem teszem sem kigyelmeden, sem ma
gamon. A mi strófot rám tetszett huzni az is az
enyém. Rászolgáltam. Leülöm akár mindjárt,
vagy pedig lckapá'.om a kigyelmed szellőjébe)
azt a két napot, mint máskor. Nem mondhatja
kigyelmed, hogy becsülettel nem dolgoztam. No
az bizonyos, h)gy nokom som lehet panaszom,
mert tisztességesen lejárt élelem, ililom. ..
— Nem mondom fiam, hogy uz ombersó-

az egyedül elismert kel
lemes izü természetes
hashajtószer. ---í—i
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IT.’

Tessék érdeméhez, állásához s hivatá
sához mérten megbecsülni a községi jegy
zőt, tessék ennek egyik bizonyságául más

közepekre, adószedőre, végrehajtóra, adó• ttrea rt.tcr..
*
.K-nauuar
w.n>i
wimiii ima—ama
gi : a. — Ezt ugyan jól kaptafára húztad. • Soha
- Liliom volna, hogy ennyi eszed legyen I Min
dig nml.amk gondoltalak. Ncfzp, itt a ztcikó
*
tölt
rá. . . No vajon rr.ii n < nd n őst erro az a
fo.cn ős alispán, n ogrz a sok megyei pennarágó!
Adsza, hadd ir
m
*
a’á, azután csapj rá pec etet szptrán, s l.üldjtd M hadd rágódjanak
i.-j a kedvükre!
*
A mini az alispán megkapta a korszakot
alkotó lk át, itgeltiib is a paragrafus szúrt no-

li srcniit, Í873. XIX. t. ez &£5-ik §-a. Egész
n.cj.ü tüdőit rajta, nm-t ezt a türvényczikl.et maga
Min isimitcs hegy valaha ennek alapján Ítéltek
volna cl valakit, ina egyáltalán nem emlékezett
Ni még, tanul Gergely! n orn ogá cso
dá’, kozva. id á'tk ide c nk ízt a 73-iki lörvo.\l, hadd latom, hogy mi is van hát benne?
A türvcryWayvct esnkanuir clükeiilik, hát a
m i.t 1 lenéz az ;,’,i | á.i székes',ül mnj 1 hányni
vá .í'. k. a: mán
óig (I kezd 1 nczagni, hogy
'• -k u y lá.l.édik bele torzonborz szakáin.
Adtál ii- ;a c: üt de nincs benne köszö
i el ' Oh, G
I”, G ’rgeiy, csak Gergely maradsz
le inig meleg le? zol!
Azzal rscbie r . ap'n í z aktát, s ép n vulami
• t< l is lévén, l.t csira Ült s rr.egii dúlt a
Ge;p!y v.r i:\l.h ive felé. No majd megír ossa
most n fejéi 1
lloidas la j.yn ál eszegetett szalonnával, Geri' y ur j ódig ép
*
n njnklevesl ígéri a lábát mó
ré ; uszlcir.e!, a i. ii.t az alispán berontott az
njúi.
— Vfym Gergely n it csináltatok! Miféle
I
i.i'ls a'; pján i éltétek cl DubLuncs Pétert?
I’z r. . r mégis
csak l.ailnllan, mii cselekcsztek ?
ri.dmd o l aialmi miiül szól az. nz 1878-iki törv njcz.kk? A Montenegróval kötött poslu-szerzöd< i I laiátíin! Ennek :z alapján marasztaltad
<•1 Imid ; ne ol kút m-pia? A/lfn még ennek a
■
' i. < / | nek is a L!5 £-át választottátok, pe
dig mindülze 39 s van !.■ nnc 1
||Ivt. kóv.l

a nép jó.
Talán ér ez is annyit, mint

az

adó

végrehajtások.

HITNEK.

~

Erzsébet ünnepély. A Gödöllőn rendezendő
Erzsébct-ünncpóly — mint miir előző számunkbnn
jelentettük — a mai nap folyamún fog megtar
tatni. Az ünnepély — melyen a toskrtnai nagyherczeg ós Dartlnyi Ignáez földmivolésiigyi miniízter is részt vesz — d. o. 11 órakor kezdődik
az Erzsébet parkban, programja a következő:
1. Hynrmus, énekli a dalkör. 2. Emlékbeszéd,
mondja alsócsornátoni Csiky KdlmAnnó, szül. Sebosi Gönczy Etelka. 3. A királyné útja költemény
Dalmady Győzőtől, előadja Kolozs Dóra. 4 Er
zsébet óda, irta és szavalja Torday Grail Erzsi.
5. Szózat, énekli a gödöllői dalárda.
Györy Vilmos omléke
Családias jellegű
kcgyolctes ünnepen leplezték le. e héten azon
remek kivitelű emléktáblát, melyei Gödöllő kö
zönsége s az emléktáblával megjelölt ház jelen
legi tu’ajdonosa Magyar Kázmér ur Györy Vil
mosnak a költő ömlőkének áldozott. Györy Vilmos
egyike volt azoknak, a kik a főváros figyelmét
Gödöllöro irányították és jelentékeny része volt
abban, hogy Gödöllő első rangú nyaraló teleppé
fejlődött. Négy éven át lakott ö nyaranta Gödöllőn
a Pesli-utezában családjával együtt s e házat
jelölte most meg a kegyelet. A bronz emléktáblára
rz az Írás van vésvo: „Ez a ház volt Györy
Vilmos nyári lakása 1E81—1881-ig. A bokros
kis udvar és a repkényes folyo.ó kegyelettel őrzik
emlékét".

Kinevezések
A vallás és közoktatásügyi
miniszter Borbély Ferenezet és Oberléné Pontőr
Esztert a rákoskeresztúri munkásotthon telepi
iskolához tanítóvá, illetve tanítónővé nevezte ki.
Bemutatkozás a Nemzetiben. Minden a régi
itt, mintha nem is lett volna nyár. Ugyanazon
publikum tölti el a nézőteret, mely a múlt snisonban,-kíváncsian lesve a függöny felgördü’ősét, hogy
egy régi szinész név hagyományosának egy ked
ves, szép, fiatal lánykának játékát nézzék, ki elötzör lép fel a világot jelentő deszkákra. Kedden,
Dutnas a Nökbarátját adták, melyben Levcrvet
Balbin szerepében láttuk Paulay Erzsikét, ki
Gödöllőn már oly régóta nyaral, hogy mintegy
magunkénak mondhatjuk. Ezért érdekel bennün
ket közelebbről. Játékát meglepő önnállóság jel
lemezte s a mi fő, nemcsak kedves színpadi alak
jával hatolt,, do bájos egyéniségén kívül igazi ta
lentumnak mutatkozik. Nuivilása nem volt sem
konvencios, sem nffeklált, A közönség barátságo
son fogadta s szívesen tapsolta. Kívánjuk, hogy a
művésznőnek ez első nagy sikero csuk halvány
árnyéka legyen ainak. tűni ezután jönni fog.
Kossuth ünnep Gödöllőn. A gödöllői polgári
kör kezdeményezésére megható módon áldozott
Kossuth emlékének Gödöllő népe a nagy hazafi
születésének ICO-ik évfordulója alkalmából. F. hó
18-án este kivilágította a 1várost és impozáns
fáklyás menettel járta bo annak föbbutezáit, mi
közben többen tartottak lelkesítő beszédeket. így
elindulás előtt a gyülekezési helyen, a polgári
kör helyiségében Polner Zoltán mondott gyújtó
szónol.latolt, a Petőfi téron itózsa István leszólt,
Káról! Gyula pedig elszavalla a Talpra ma
gyart. Innen a menet a tomotőbe vonult a hon
véd szoborhoz, hol lapunk szerkeszlöjo, mint t>
polgári kör elnöko és Woíszkopf Adolf tartottak
huzafina beszédoket, melyek után a 3000 főnyi nép
tömeg a polgári körbe vonult sitt kialudtak ti
Itörmenolen csalnom hárem órán át használt
fáklyák és az ünneplő nép a legnagyobb rendben
siélo.-zlott. Más-nap kora reggel 82 taraczk lövés
íAzkcdlalta meg a levegőt, figyelmeztetve min
denkit, hegy ez a r,ap volt 1C0 évvel ezelőtt
szent édesapánk születése napja. D. e. 9 órakor
a községházán díszközgyűlés volt, melyet Dinyr.yés János bíró nogyhalátu cmlékboszéddel nyí
lott meg, mely után llainisch Fcrencz főjegyző ol
vasta fel hazafias izellemtöl áthatott esséjét
Kosiulh apánk életéről és müködésérö1. Majd,
elhulározlatott Kossuth emlékének jegyzőkönyvbe)’
foglalása, azután Gönezy Benő rcf. lelkész mon
dott gyöoyöiíi hazafias beszédet ós imát, mely a
megjelenteket könnyekig meghatotta. Végül Elelánty Béla jegyző indítványára a PeBti utczát
Kossuth Lajos u’.czának nevezték el.
Innen a
rcf. templomba tnont az ünnoplö közönség hol
ifj. Szabó Balázs lartoit nagyhatású beszédet
llyini.us cléneklésévt 1 ért véget a megható tem
plomi ünnepély. A Gödöllői polgári kör Kossulit Lajos hazánk nagyfia születésének 1C0 ik
évfordulóját
megünneplemlő
még egy
ün
nepélyt nendez. Ugyanis a mai napon d. u. fél 4
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‘órakor <’:>zközgyiiié-:t tart, a Röví kezö
roznttn! : 1 llynunit
ónekii u güdéid
2. Elnöki nv. i.jr.u. I).
I v»:i
dalárda. 4. En>l<
> . Wil zky I ■
•

Figvso
th.Te.lu"
,.|(ii »

kíséret.', en niogkoszoruzza Ko sulii Lnl s nrczkópét, 5. Kossuth n4to, énekli n dalárda. 6 F liá-.-z
Itákosv \
I. F. ;
, J,
,,
. s llr Szózat, éneli a d .Járda
Domwy, Az, t v u j. ( „ „!Om|)an |sl()ni (
telet vo.l Kissath l()J-,k .< .i,.;ós
t
,-, r,
melyen Szilárd János JHIr,-. ....... .
tásu beszedet, melyet a hívői a llymi.iii
ónoklósóvcl lojezkk I. >. F i >
f,. IV
gitás volt. Móg ti lóg
, nvobb ' földmlvolö abla-

kában is győri-a ■, j.
köz ég t tintán mállóképpen ! . t
inegiiin.cp.ini a m;.i
Kossuth l.i'iu 1( 0 ik
szüloléso na
Az ü,;n pélv műsora a köveikwö: Roggc
óra!
c |ekik , s
ünnepély kezdőiéi. Azu'Gt a űi zz'.and'-riii n körmonetö fo.; követi ózni. |). | ,;{. jo ónkoi ünnrpi
isteni li8»l let lesz n i
t mj |< mban‘; 11 < rakor
u Kossuth Lnj >s lón n lesz a tulajdoni | eni ün
nepély niolynck n.ü-orru n kövei’e. ók: a) Ilyirmis
ói elei a dalárda, b) elnöki megnyíló, tartja
Halász D.zsü. <>) Mi fű töiög énekli, a t!:.l Vd’’
d) ünnepi beszéd (úrija d? Z Inay .Imiö. o) S ó’zat énekli a dalárda. — Délben lakoma, este
népünnepély lesz.
Az aszódi Iparos ifjúság szüreti ünnepélyére
előzetes folü.íizitóit a kővetkező miipártoló urak
tettok ; Ur. Podinaniczl y Géza (Kis Knrlr-I) 10
kor. Nagy Sándor
< \r. d) 3 k-r., Vas Béla
(Budapest) 5 kor.. Kovács Imre (Budapest) 8 kor
Nóm Mh Lá
(13
) [(
r a
zók fogadják o nagylelkű feliiltizolésckérl uz ifjúság h lás köszönd ót.
Bílleöot. Ilii leli Béla dr. járá-bírónkat ■ ijdnem végzetes ki ■ cielclü s,. .rcncsét cnség értő a
napokban Karván, hol mii íVim rln rep dgármeslcr
vendégo vadászott. Epy vadászat alkalmával, ugyanis
avadá z legény fegyvere cJ.-iill s v*gy
32 terét járásbiránk teslébj luród It, szorrneséro orvos volt
a közelben ki hamar c t v .li'.olta, a sörét.két (ör
vendve vesszük tádomásul, hogy járásbiránk már
minden veszélyen túl van.
A filrdft r. t. ügyo. A gödö ön
ndö
hidogvizgyóáfintézőt, fii dö és szálloda ügvrben
kiküldött \
1
ti
hálásának fö kérdését á viz zeizós r d/zalait lelte
tanulmány tárgyává első sorban. A bizo’tság fel
kérte dr. Szőniaáxh Taa.á.gi (.r z. fögC( 1 \ üst és
Farkas Ká’mán t;.u •/.•?/ tan:-■/'■('it, a föbl. juiv.
köz. eg. ügyi mérnöki hivat: Ilónak főnöki’l. bog/
a Méhes forrá-nin ik \i.-...a nnyyiségéro i.czv o moIld
jarak véleményt. A két s : k!Aé/liu a köz.- ii nap/k
egyikén jön ki Gödöiiöv- he!ílysziui vizs; álat v gett. Az c'őkóf-zitö bi/.o'l ágl nagy su’yl 1 e.V' z -o
arra, hogy a fürdő ké dé-ael o.ryul'.a! tir.a?1ich forrásai is megnyíló .-a; : k s a:s.l reméli, i c;gy a ferfásokból csővezeték utján ni
ínnyi vizet t
Iliihal
egy nz Erdő uteza tűjén c'.lihelyezői
*dő
vi:/*: rt ínyha, hogy onnan (löd l ő vizsszük-églolo 1!a nem
is egészen de valós/Jniih'g j<jó részben f.edezhelő
volna.
Nem lösz áílatvásár. A l.nsi’ott hu-mü álla
tokra nézve a v; s:'r< kát ez év i.k’ó!
lő-:/, tekiötöltél a járványosán fc I patt . : • .1 • *» ■■ ■ ■ ' i
betilotta a vármegyo I-.tü' t i :. fő,. o s
y f 1. *
29 ó? E0 án
lesz állatví -ár, l kinh
*
! 1 í it i, i: gy lóvásár ná
lunk alig szokott lem::, egyébb áraira rézvo pe
dig a fenti tilalom inlózkul.k.
Kirabolták az ikladi templomot. A mull bé
len az a h r terjedt cl jáiá-u. kbun, hogy nz ik
ladi templomot kirab Pák onnan a perselyt és
különféle órtókos : gA i i iá -nyakat elloptak. A
A dologbol annyi az ig; <. lm v f. hó 10-éa a
templom udvarából n<; árny . I <!< '.' l át és né
hány darab h-g'ál mi l-.g; 2
1: ’. ::a órtél-.bcn
ellopli k. A t t c s 11 j
I .
n
jh pl< ni
szomszédságában lakik s kinél a lopcíi lio'ir.i is
megtalál latoit.

R&volvorc-s támadás. D .*-o:; b n f. h > 13-án
d. u. 5 Ó3 6 ó:a l> -,d
Már! m 1. uv. k-. .!•>
s ■
géd rá lőtt az u(c.:á i i-’i '-’c.t .1
ibné •. ült
Si
mon Róza koroskedö mjé:?, midőn uz a i>
:•> 1
hazafelé tartott. A r »
I ?.é; ii'án m.'iífmdul:
ói futva moro’.ii.l, mlkő-zl cn Bií'/ier ircg Imi zer
utána lőtt. A lóvé, ik a-< nban n<?-.. I:.'.üt-.Bi
ler azután magára jzt g /!■: rcvolvi ré.i. »s l.vt lö
véssel súlyos in im’g.s1. b’-itillo mag;?.. A doh/
a konkurt ncziábólá: n.: zó i égj clk ;■
I < dé.-l öl
ered, mert Ficchcrék és Bi ,;lerúk ii.’lcli r." n'Szülök D.-mombiin, s Fixhcinó nyill ulcz.nii "
’zöleg már több i. ben mcglámndta c< cy-'a ó
szavakkal sértcgcBo túinridójál i ’.i aztán icv 1verrel ukurl ma/énak ( légióit ll s.:: rezi:i.
Lopás vlczljöl. F. 1 ■» J-Sé:i ellopták azhaszegi kisbiró nikkel óráját. Fdjc’rn'.cltc a.5 ese
tet u csendársógnól, akik mogia'..i’.lák a le páll
holmit Lővy Vilmos iaiszogi községi végrehaj'ónól. Lővy azt ad a o'ö inonlsógóro, hogy ö viezböl
lopta el az órát és azért tartotta magánál, hogy
a kisbirót megijcs'zo. Az eset foljolentctctt.

Betörés Aszódon. F. hó 12-én éjjel dr. (hal
Illek aszódi ügyvéd nz aszódi
jogtanácsosa lakásába, mely a

takarékpénztár
tukarókpúnziár

*épül 'él en van mig ö Gödöllőn volt álkulesal
1 'étik x onnan egy csomó ruhaneműt elloplak
mir.''-gy 80 körömi értékben. A esendői3 ‘g <z
i'. xel.en a nyomozási bcvczollo, uzomban tdddig
cr -lményre nem vezetőit.

Pályázati hirdetmény.
(’’v* ^0-} ker- na fizohj-sc-l javadalmazott
l. j anyukürnyvezelö h lvep.esi állásra ezennel
p.dyazal bírd !l -i.k. A pályázati kérvények a kel
lő okmányokkal felszerelve a gödöllői anyakönyvi
hivatali/ z szcplomber hó végéig adandók be s a
nrgyméil-'. ;í;u in. kir. Bolügyminiszlor ur czimóro
mlök. l’.ilyá/lia'ir k kellően kvalifikált nyug'bjas egyen R is. ll.iiaisch Ferencz s. k. anya
könyv vezető holyeltcs.
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Mezí'^azdasííoi kiállítás Pozsonyban.
Ikzscnyból jelentik nekünk, hogy Frigyes
Főherczeg Ö esá?z. és kir. Fensége, Széli Kál
mán mimszterelrök,
valamint Darányi Ignác
*,
lőldmivclósügyi mini-zter és a mezőgazdasági
kiá’liiás Igizgalóságánnk kisére'öbon meglátogatta
a M a g y a r királyi
áll a m vasutak
g e p g y á r a v e z é r ügy n ö k s ó g ó n o k
kiállítását, ahol hos zabb ideig időzött és a be
mutat. tt l.ü'öabö/ö fajtájú uj szerkezetű mező
gazdasági gépok iránt a legmelegebb érdeklődési
tanúsította. A föhorczcg többek közölt felemii
*
telte, hogy r.z állami gépgyár minden tekintetben
kiváló pyáitalányait igen jól ismeri, mert uradal
mai már évok hosszú sora óta kizárólag o gyár
ból szerzik bo szükségletüket.
A gép k szerkezeiéről is caodálalra méltó iájókozi;lt?ápgal beszélt a Föhrrczeg és különösen ér
deklődő.t :i kiá lilolt leguj ibb szerkezetű gőzcsóplőgép és ulimozdony. továbbá a „Milleniumi
*
aratógópgyártmányok iránt. Megemlítendő itt, hogy a
ma yar királyi államvasutak gépgyára az ogyodüli
gyára kontinensen, amely aralógépek gyártá
sira sp <-’á!:-. n l e van rendezve és ezen gépe
ket nagyban előálliija. A „Millenium6 kévekötő
r.rclógép kü.'ö.ibcn is az első ily fajta gép, amo'y
a kontinensen készül és szerkezetileg oly kitűnő,
lv . y hiva'va van az amerikai hasongyárlmányol at neir.C'iik a belföldről kiszorítani, hanoin azok
tól a k nlir.enlalis piaczokat is elhódítani.
Meg"'ég' d<-ss 1 vclto tudomásul Ö Fensége,
hogy az állami <■ p várm.k, hazánk eme leghaP lm. a b ip !'b !c| ■ ick gyártmányai ma máméin■
k a l). I !d-’>n dominálnak, liánom a magyar
:paitermék jó h i< l messze külföldre is elvitték.
\ gyár inc/őgiu da-ági kivi ele rohamosan emel
kedik és mi már a Balkán államokon és Oroszor.-z gon kiviil Franeziaorszá^ és Olaszország
r lamló phu: a p g\ár niányoknak. Éideklödéssel
I:." ’ íi’tji m g 0 Fensége azt is, hogy ez évben
több gőzeséj hikc zh lel szállitolt a gyár Argen
tínába és az oro-z-kinai határvidékre is.
D r;’myi fö'dmivi l. sii. yi miniszter púiig a
Vezérügvnöl.'ég j-len volt képvi élőjétől felvilágo• i ./t 1 ’-rl a gözek< k ( yárlásának ügyéiül és öröm
mel vel'e tud i'.á ul, le gy a magv, kir. álluniv. ii' \ gép.'vára tanulmányait ez irányban már
rég t'la l’t l.i; tja és igya magyar gőzei,ék gyár

id ámík m :: l már mi sem áll útjában.
D.’.rá’.iyi min szter c re hangsúlyozta a gőz
ekék ' V.utasának fontosságát, úgy « magyar mező
gazda ág, mint pedig a hazai ipar szempontjából
éii mept légedé- <i.ok adott kifejező !, midőn a Vozériigyi ö- -ég képvi-.előjc kijclenli lle, hogy a sziik.-e;. " - inlézk
*
dósa k már megléteitek aziránt is,
ho, y gőzei,ék külön o ezélból alakítandó szövet
ke//, lek re zére gyár’.a;samik, hogy a kisebb gaz
dák is 1 éi-s; áulás uiján kilmsználh-ssák a modern
talaj . iiv lés nagy előnyeit.
A F ’i r- ;:-g lávo. árakor még az államgépgyári V
iii •ynökíég kiá’litásának ízléses ebendéz.ÓE-ről is dieséröleg nyilatkozott és a látottak
felelt u1 d.-g megelégedésének adott kifejezést.
Az állami ;/•; gyárak vezér ügynökségének ki
állítása u‘án Ö hn-tgo magas kitérőiével a Fe
li é r M i I- I ó s
g é p g y á r
rés z v é n yl
r s a s á g n’gyszabásu külön pavilonjában
c helyozelt kiúliimát ‘.mi’éllc meg. a hol a l emiilabitt kií.éul ö.-ő fa táji tejpa> da'ág. gépek
ii.'u.t élénken cidvk ődöll és különös tetszését
*
nyelt'.
<1 egy müköde-ben bemutatott teljes tejgazd sági berendezés.
A Fehér gyár mintegy két óv óta nagyban
f.iglal'nzik a falmi tej-zö
*
elkezdek, mngán-tej;; .z'lii.ok ős min’atchcnészelek berendezésével.
A ti.pga dmápok berer.deésúKcz szükséges fontes; bb gépeket és esi közöket a legújabb rendsze
rek szerint legjobb minötógben gyárija és hozza
forgalomba.
Kcirtruk’iv előnyt i folytán a ezé-g óllal ela
dóit „M. II ollew r lubzcrü ..Siegcnu“ scparalorok
mindinkább terjednek Magyarországon és mind
számosabb tejszöveikczet és magán-iejgazdusóg
rendezi bo telepéi ezen b jfölözö gépekkel.
A Főherczeg a lálolluk föleit is legmagasabb
megelégedésének adott kifejezést.

fi
|
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A L'. 'lólli.i kir.
jl.iro- i» mint tl,v| liam^au
I.. /Ii.ire te./i, liogs ,i m. kir áBantklncatár végrrlh,jt.it..inik

Árverési hirdetményi kivonat.
Pályák András ős neje ós Pólyák Julianna
\ i^n li.ut i't
.y.<-iivei|.-.k ,1'oih 179 kor. H| fii), tók,. kővot-lí-s ót jár.
iránti \ rg'cliajtáö u j, .•|.< n a imilöllól kir. jbiroaág térü
lőién levő (iodüll.'i
községben
(• kvö .1
göt|ö||üi 94.
beteli.VII potyái, Andlá- és neje l.anko Mari.
Puhák
■h.liánná nevén ál ó A 1 I
2. sor IO9S-1099 hisz. 2F>
keltre 951 kor. ezom.el inoga|la|iitott ki
»z árverest . liendelte < < Ii..g\ .1 fonm bb
ineujolölt ingatlan az 1002 évi november hó 20-lk napján
d e. 10 örakorekir. jl.iió-ág hivatal.,. |,..)y isógóben a nm-.
éllapitott kikiál tási án n alul is oludatni fog.
Árverezni számié ozok tarlóinak az ingatlan bociárának 10 százalékát készpénzben, vagy az lHSj. GO tör
vény.zikk 42. paragfnsál.nn jelzett árfolyammal számított
és az 1881. évi november ho 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszleri rendelet 8. jj-ában kijelölőit ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az
ő. 1. <z. Iiaz
kiáltási nrbi.n

1881. évi C() t.-er. 170. paragrafusa ói tőimében a bánat
pénznek a bíróságnál
előlegen
elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt át szolgáltatni.
Gödöllőn a kir jbiroság mint tkvi hatos’g 1902.
augusztus 25-én.

Téchy fi. k.
kir. jbiró,

(!’• HA

(Í18I. sz. tkv 902.

Árverési hirdetményi kivonat.
_A gödöllői kir. járásbíróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy Bellczay Béla
végrehaitatónak
Schmlfltlleohner NAndorné szili. Sivoboda Jozsefa Cnrola \ égrehajóst szenvedő elleni 612 kor tőke kővetelelés és jár.
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság
területén lévő Csömör községben fekvő 1) a csömör szent
mlhály pusital 1097 sz. betétben Szvolioda Jóséin Carola
nevén álló A t 1 sor 3289 47 hisz. Ingatlanra .M) kor.
kikiáltási árban, 2) ugyanottani 1098 sz. betétben ugvanannak nevén álló A + 1 sor 3280 48 hrsz. Ingatlanra h
az azon épült, do telekkőnyvlleg mégfelnem tüntetett házra
3250 kor. kikiáltási árban, 3) az ugyanottani 2370 íz.
betétben ugyan annak nevén álló A
|- 1 sor 3489 29,
3490, 3492-3509 hrsz. ingatlanra 121 kor. kikiáltási árban,
29
4) és az A f 2 sor 8489, 8490, 3192—3509 hrsz. ingatlanra

121 kor kikiáltási árban, azzal, hogy a mennyiben az.
ujahb árverésen az 1) alatt rész’etezétt ingatlan f>50 kor.

vételárnál, a 2) alatt részletezett ingatlan 3350 kor. 50
fill. vételárnál, n 8| alatt részletezett ingat'an 131 kor.
20 fill. vételárnál, a 4) alatti Ingatlan 133
kor. 10 fill.
vételárnál magasabb vételárért el nem adatnék, árverési
vevőnek az utóajánlattevő Krammer Károly budapesti la
kos fog tekintetni. — az árverést elrendelte, és hogy a
fonneblt megjelölt ingat'anok az 1002. évi szeptember
hó 30. napján d. 0. 10 órakor, Osömör községházánál
megtartandó nyilvános árverésim a megállapított kikiál
tási áron a’ul Is pladatnak fognak..
Arver- znl szándékozók tartoznak az ingat'an becs
árának 1(1® „át készpénzben, vagy az. 1881 évi I.X. t. ez.
4í J;-ában jidzett árfolyammal számított és az 1881. évi
november hó I-én 3333. sz. a. kelt igazságügyndnisteri
rendelőt 8 íj-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a
a kiküldött kezéhez letenni, nvaay az 1881. I.X. t
ez.
17i) íj-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál időleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervény átszol
gáltatni.
íötlölliin 1902. évi augusztus hó 13 ik napján.
A gödöllői kir, járásbíróság mint tkvi hatóság.
Dr. Cssngey s. k.

(P. H.)

kir. aljára
*

bíró.

5865. sz tk. 902.

Árverési hirda'ményi k'vonat.
A gödöllői kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság
közhírré teszi hogy a m. kir. államkincstár végrehajtató
nak özv. Szvaboda Józsofné oz. Vanltsek Terézia végre
hajtást szén ve vő elleni 2G8 kor. 10 fill. tőke
követelés
és járulékai iránti
vógrohajtási
ügyében a gödöllői kir.
jhirö-ág területén lévő Gödöllő községben fekvő a gö
döllői 158 sz betétben Szvobyda Jozsefné szül. Vusitsek
Terézia nővén állá A. I. 1 — 2 sor 608—609 hrsz. és379ö. i.sz.
házra, kertro 244: K. ezennel megállapított kikiáltási árban
az árveré t elrendelte, os hogy a fennehb megjo ölt ingat
lan az 1902. évi november hó 12-lk napján d. e 10 órakor
kir. jbiróság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron a’ul is el
adatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan heesárának 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881.60. t.-e.
1-2 § óban jelzett árfolyammal számított és az 1891.
évi
november ho 1-én 8333. sz. a. kelt
ipaz.sagügymlnlszterl
rendidet 8. pnragfusáhan kijelölt ovadékképes értékpapír
ban a kikkldőtt kezéhez letenni, avaey az 1881. 6(1. t.-e.
17<) paragrafusa értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervény t.
átszoigáltatni.

hatoság

Gödöllőn, a kir. jbiroság mint tkvi
augusztus ho 25-én.

1902.

Dr CSENGEY bíró helyett :

Dr. Rudolf s. k.
kir. nljlilro.

fiSK) sz.dkvl Ü02.

Árverési hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. jhir’ság mint te'ekkőnyvi
hatóság
közhírré teszi, Imgy a m. kir. államkincstár végrehajtóid
nak özv. Török Jáno9né sz. Sahmt'il Judit é
*
Török Andrá/
végrehajtást szenvedő elleni 76 kor. tőke köxetelés és
jár. iránti végrehajtá«i űovében a gödöllői kir. járásbíró
ság területén lévő Gödöllő községben fekvős a gödöllői
522 sz. betétben özv. Tőrök Jánosié szül. Salamon Judit
és Törők András (nős Szűcs Annával) nevén álló A. I.
1 , 2. sor 2672, 2673 hrsz. szőlőre az árvere-t elrendelte
és hogy a fenneldi megjelölt ingatlan az 1902 évi novem
ber hó 7-lk napján d. e. 10 órakor n kir. járásbíróság hi

vatalos helyiség-ben megtartandó
nyilvános árverésen a
megállapított kikiáltási árou alul is eladatni fog.
Árverezni
szándékozók
foltoznak
az
Ingatlan

becaárónak tíz százalékát kószpéiuben, vagy az 1881 :
I.X. t.-ez. 1V2 ij-ában jelzett árfolyammal számított és nz
1881. november hó 1 -én 3333 sz. a. kelt igazsngűgvminisztorl mndolet 8. -óban kij (lóit rtvadékképe
*
értékpa
pírban a kiküldött kezéhez

letenni,

avagy az 1881 :

60.

t -cz. 170. ij-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
előleges éli:o'yozéséről
kiállított szabályszerű elismer

vényt átszoigáltatni.
Gödöllőn, 1902. augusztus hó 22 én.
/\ gödöllői
kir. járá
l)irósjg
*
mint

telekkönyvi

hntós'g.

Dr. Caongoy, s. It.
kir. aljbiro.
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péliz/el. továbbá halálozás < s. i n megfelelő halálozási
•jajnak
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PÉNZ

tn.tgavsze*1,V;1.'

kölcsönök leggyorsabb és legolcsóbb eszközlése

hetik, átok ajánlatai!.at az ’f.t/ga’ó--. -hol -Budapest \ 1.1.
kerület Zer-’- -ut< za 13. szánt s.i.at ha/ czim-zv.- 14 nap
alatt elküldhetik Mogj--gyeztvtik, hogy < ak az fog kinevfZ.tetni aki bi/ta-it-kot k-’-szpénzb n vai.’y államilag
eltűnőit értékpapírban képes adui

—

>
>
>

Uradalmi tejet
<

házakra, földekre

Az Igazgatóság.

500 — 1
*209
liter nap; terméke, kere'ck
októberi kötésre. A i n titok ír •
r-'sz e’.ez it
feltételek’o BLOKNER I. hrdotesi irodájába,
Bud?p‘8‘. IV, SOtö uloza 6. ,.Tej“ jé _'■■■•
kérőinek.
■ ■
■
=
-

-l’j’ . os kamat nelklt
ugvszinlén

köz-

50

évre is

katonatiszteknek,

ellenében,

kereskedőknek,

Somogyi Bankiroda

>

bej. ezóg.

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

iij >ik'l >si;i.

(Vátaszbélyeg csatolandó).

1902. vgrh. 537. szánt

m
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ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
ffi
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Árverési hirdetmény.
Alulírott k-:.ü dött l>irósá_-i végr- hajt-- ezennel k--z-

j

hírré teszi h<-u\ a gödöllői kir. jára-bjrtoágnál l.M>2. évi
V. 2
1.
*
számú vég7.- -- t>l Dr E'.lenbtrg S. I | ' -ti ügyvéd

által képvi—:t Ftvarosi kerekki dclml hit. Int \••ereliajtaló
részére Schmkdlt-chr.or Nándor cs mje ••Víirvhajt -t szen
vedettek ellen ffi-t0 k«-r. k<‘-\- t-1-- és jár. erei-ig elren
delt
kielégítési végrehajt.,- folytán végrehajtást szen
ved- teknél lefoglalt 179’, I er.-ra ii1 csőit ingóságokra a
gödöllői kir. járá-bii---ág fenti számú végzésével az ár
verés elrende l, t \ én,
annak a Gödöllői
takarékpénztár
C0U kor. Walla
Jőz-ef 24'- kor. 76 fill.
Eucl.s Síim n
112 kor. és a többi felülfoglaltatók köv. -telese (-fjéig is,
amennyiben azok tönéryes z.;.| -g og< t nyertek
volna,
végrehajtást szenvedett l’ik ^ ia Rákos-StbM htlyon leendő
megtartására
határidőül 1902. évi október
ho 13. napján
d e 10 orájira tíiz-tik l.i mikor a bfr<-il.ig lefoglalt billatd
*
asztal, kás-öázi I - . rab-zés
lé. 8zcbabtitarok, zongora
varrógép, kocsi - .gyéb inuó-iágok a legtöbbet Ígérőnek
készpénzfizető-. im llett, szükség esetén b. esáron alul is
el fognak adatni
Eelliivatnak mindazok, a kik az elárverezendő i.ign-úe’ok vételárából a végrehajtató kőv«-t-Jósét megelőző
kielégittet-'-sliez. tartanak jogot, miszerint elsőbl.-égi beje
lentéseiket az árveiés in gke'.d-eig aLlirt kiküldöttnek
vagy írásban beadni, avagy pétiig szóval bejelenteni tar
toznak.
A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság
tábláján kilügge-zté-ét kővető naptól - / .1 Ilii 11 at Ílí.
Kelt Gödö'lön 1902 cvl Jzrptcmbcr hó 12-lk napján

Trszlyánszky Káhrán
il'. II.1

jntalók-fizelés

utólagos

iparosokink és minden liitelkép s egyénnek diseríten eszközöl hitelt

Aki ájuló-, görcsök é- n ú’
ily en
ii<-gl»átitalniakban
• n\ ed kérjen brossür:
arról. Ingy • n- - bérmentvo
kapható a hattyú gyógy
szertár
tán
(Schwane.l
Apotheke Frar.kfurt a. M )

1902. V. 281/3 számhoz.

Kizárólag

magántisztviselőknek,

és

s.

ffi
»

Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs.
--------------------------- G
Nem tetszőért
a pénz
visszaadatik.
--------------------------- #

Schönwald Imre
ékszergyáros, órás és látszerész.
PÉCS.
Ne k'lldjök pénzünket külföldre 1

Három óvi

Írásbeli
jótállás.

Hazai Iparunkat élőm ózdi ló czégemnól mind-nnemii arany és ezüst tárgyak, órák és minden e szak
mába vágó csikkek sokkal octóbban. jobban és megbízhatókban szerezhetők be, mint a külföldön.
Valódi ezüst pánczél óralánezok m. kir.

női remont.
óra frt 6.—
Upvanez dupla fedélh-l

Valódi ezüst

fémjelzéssel.
15 gramm Fttlyl»an frt

frt 8.—
Valódi 14 kar. arany női
rt-nr óra frt 14.—
I gvanez dupla fedéllel
frt 18.50

2 '
30
40
50

gramm
gramm
gramm
gramm

súlyban
súlyban
súlyban
súlyban

63
70
80
100
150

frt
frt
frt
frt

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

súlyban
súlyban
súlyban
súlyban
súlyban

Valódi 14. kar. aranylánezok 40 fé o

divatos mintában.
gr. súlyban
gr. Milvbán
gr. súlyban

frt 24.—
’ ‘ 30. frt
frt 37.—

.}0 gr. súlyban
50 gr. súlyban
60 gr. .-u y bán

Egy 25 grammos aranylánezhoz egv 15
mos köves függelék véve összesen 40 gramm
34 frt 50 krajezárba kerül.

14 kar. arany pecsétgyűrű

frt 6.80
kar.
frt. 3 5)1
*
Doubk
arnnv
frt 1.50
Mértékül elegendő egy 1

Nagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve

gram-

bárkinek

\ alodi ezüst rém. őrá
frt 5.—
Dupla fedéllel
frt 7.—
Valódi ezüst ankre rém.
dupla fedéllel frt
8.—
ffi
papirszallag.
Ugy anaz erősebb 9 frt. Ugy anez arany szeg. 12 frt. — Tula ezüst ankre remon. dup'.!a fedéllel 12 frt. Valódi
,,
. ............................................
...........................
........................................................................................
ffi
14
kar. arany ankre-rem
nitoir ..
öra
24 frt. — Dupla fedéllel 35 frtffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiföffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi ffiffiffiffiffiffiffiffiffi

l’j aranvból 6

k.

kir. bir. vghtó.

6181 az. tkv 902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A gödöllői 1 ír. járásbirdság mint telekkönyvi ható
ság közhírré teszi, hogy Be'hzay Béla
végn haitatónak
Schmiedkchner N. doi.é s:ü
S.voboda Józsefi C-rJa végrehajá-t szenvedő el'eni 6Í2 kor töke követeleles és jár.
iránti végrehajtási ügyében a gödöllői kir. járásbíróság
területén lévő Cs ’mör községben fek'ő 1) a csömör szent
mlhály puszta! II-Ö7 sz. betétben Szvoboda Josefa Parola
nevén álló A t 1 sor 32'9-17 hrsz.
Ingatlanra .'0 kor.
kikiáltási árban. 2) ugyanottani 1098 sz. betétben ugyan
annak nevén á Irt A v 1 sor 3289 18 hrsz. ingatlanra s
az azon épült, de te'ekkőny vlleg mégfelnem tűntetett házra
3250 kor. kikiáltási ári. n. 31 az ugyanottuni 2-370
betétben ugyan annak nevén álló A t 1 sor 8489 29.
8490. 3492—3509 hrsz. ingatlanra 121 kor. kikiáltási árban,

küldetik-

5000 hcl tuüternyi legjobb minőségű hibátlan hordó minden nagyságban
G—70 heklolitviig — h-íktóliterenként 1 frt tO kr. — 2 frt 60 krig
---------------------------------------------------------- k a p h a tó-------------------------------------------------------------

L i n d m a y e r Mihály,

vendéglősnél. BUDAPESTEN, IX, Angyal-utcza 2. sz
(a Mcster-utcza sarkin.)

29
4) és az A t 2 aor 8489, 8490. 3Í92—3509 hrsz. ingatlanra

,

3Ó
12! kor kikiáltási árban, azzal, hogy a men -vibon
az.
újabb árverésen az. Ii alatt ré-z eh-zdt ingatlan i 50 kor.
vételárnál, a 2) alatt részlet izet». ingatlan i35j kor. 50
fill. vételárnál, a b) alatt részletezett ingatlan 18! k< r.
20 fill. vételárnál, a 4i alatti Ingatlan 133 kor. 10 fill.
vételáráéi maga-nhb vébdár-'rt <1 nem adattuk, árv-rési
vevőnek az utdajánlattevő Krummer Károly budapesti la
kos fog t-jkint-tni, — az ái 'érést i lrendelte, h Ingv a

fonneldi megjelölt ing. t'anok az 1902. évi szeptember
hó 30. napján <1. c. 10 érakor, Osömör kőz-ógh..zái ál
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron a’ul is cladatnak f -gnalc.
Árver. zni szándékozók tartoznak az ingat’.un Ix-csárának 10® „át k/szpénzben, vag\ az 1881 évi I.X: t. ez.
44 Jj-ában jelzett árfolyammal számított és az. 1
81.
*
évi

november hó 1-én 3 >3.1. sz. a. kelt igazságügyministeri
rendelet 8 £-ában kij- lóit ovadékkópes ért. kpapiib in a
n kiküldött kezéhez letenni, ava.x az lss|. I.X. t ez.
170 §-a értelméb na humtp-irzink a bíróságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabálysu-i ü elismervény átszul^áltatni.
Gödöllőn 1902. övi miL’iisztus hó 13 ik napján.

PHstUl Sde

A gödöllői kir, járáslilró-ag mint tkvi hatóság.

|P.

H.)

temetkezési vállalata GÖDÖLLŐN, Váczi-utcza 460. szám.

Dr. Csn^gey « k.
kir._aljárás liirrt.

Mindt nnemü

Szorgalmas utazó
Itcnesfcfih egy jól beoczcfell útmcsihh eIadó8úva Négy kereset. Hjó 11 •
lafoli K. 0. 13. t4ő- jel alóli thosse
íbidolCItoz O'iiatihl.TiiH o. illáin)
htildendóli-

koporsók

kaphatók érez-, keményfa-

vagy fényezett diófából,

kisrbb-nagyobb méretben Szemfödtlek, v;i ágok, rzilagok, sirkoszoruk,
Szobabelmz.tísok, ravatal-felállitáu, ti személyzet díszes
egyenruhában,
mellett

ftiklyávitl,

—

nyitott halottaskocsi vagy díszesebb

üvegkocsi,

is, minden felszereléssel clfogadtatik.

Gyászjelentések I óra alatt elxóazlttetnak. -"Ha

GödJilöi Er_’xb?t köty/nyomda

viaszgyertyák,
a

gyászkocsi

akár

vidékre

