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Szolid kivitelünk.
A csemege szőllö termelés' immár n 

mez.igtizdaságmik egyik legjövedelmezőbb 
ágit. Nemcsak a külföldön van nagy ke
lek'. hanem a külföld több ad.ima is 
élénk értl> klödést lamidl a imigj.ir c-u-- 
in g'f ijok iram. Mim i n ilt évi \i nui.i- 
tti-ból is Iái.,tik, fő'eg Nemi lors/.ágb.t tor
iéul mtgymer.il sznlliiá.s jobb fajin ma
gvar >zöllő;b>l. II- a kivilelnus nett cső- 
k ’lv mennyisége inas országok felé is 
gi'-tviláll. Hogy az export mégsem vett 
olyan nagy lendil etet, mim a milyet a 
si.öihi minősége és aránylag olcsó ara a 
ÍI‘ f orgó viszonyok közt lehelövé lesz, 
anmik egyedtr az úgynevezett „szállit:í-i 
1,1 lritk“ a-, okai. \ tökéletes szállítási 
eszközök hiinyában rejlő akadályok el- 
hi'itása véged jöttek össze az Alföld na
gyobb rzöllőtermeloi a múlt héten Szö
geden és behalómt tanácskoztak a sürgős 
teendők fölött. Az értekezlet, melynek 
elit ..'évé Lati n ovit s l’.il or.sz. kép
viselőt vahi-zloltak meg, a következő 
t'edlhásl intézte az érdekeltekhez:

-Az ország nagyobb szabású szöllöte 
le|>ei,iek tulajdono si arra a tap isztal ist-a 
jalottnnk az utóbbi évek alaíl. hogy ter
mesünk, kivált pedig caemege-szöllő ter
mésünk megfelelő ertékesdésének Itt’g 
mindig lénveges akadályai v imml . 'y 
Vet egyesülten és tVIml.nios erdőkből n.c 
löltb és teljesen el kell liaritaninik ha azt 
nem akarjuk hogy a szöllölelepiti-sekbe 
t -'t jelentékeny beriihá ás >k ét féküket 
Veszítsék és hogy ism it vissza K.sék a nagy 
á lozitokkd kil'.-jl.■ .'lett szöllökult ira.

A Gárdonyi Géza havi résszletci.
Mo-i. Ii gy r piaezon m i* j váh.-m áru' ik 

az egyetlen kelendő magyar kőimet: ■ I, |< n 
daiiumot. értékes clnioi doni azt a \ ul m törté 
m- «,l. mely pár év\ei ezelőtt Gárdonyi Gézával, 
a kitűnő nőve listával megesett.

Gárdonx i Géza tudvalevőleg alfele éneik lo- 
pedikus elme : ír elbeszélés kel és költeményeket 
szrnzacziöt k»lt egv történeti regény -vei. i r 
n>< szí lludományi megfigyel sei sok szak Imii 
tudóst inogsz-‘gyeniteiiek : gyermekülései, tréfás 
mól ni általános népszerűségnek öl v«*nd*-nek  a 
kis emberek v lagábiin. <«•»•»• Gáborját pedig a 
legutolsó mag\nr falubeli s «z<-reiik, olvassák 
és iiiegkaczat*jak.

Senki sem esodálkozlmíik hat Imgy Gárdonyi 
Géza egy szép őszi napon szenzácziós könw'l 
lepte meg a magyar ol\•a-ók<”«zön éget : egy olyan 
kalend.íriiimot fir’dnb |J. m -Ivet mindenki 
kétezer < sztendeig használhat Nem kic-iseg. 
t olvas -, h í az cinbe <'«tven krajez rnyi kiadas 
Után el gedotien így szóiba mag Inni :

— A kalendá i.t nnak !■•’) it elv ‘t«*  tem v-dna 
a gondjai Istennek hala, kétezer évig nyugodt 
lehetek ...

A naphírt nagyon megbámulták akönwes 
boltokban, a publikum s/.iveson l—zitrla nzótven 
krajezárt s Gárdonyi Géza dműlten elvezheUe 
zseniális munkáin liatását ámbár akadt egv egy 
Bkep’iklB - íme. aki a kön\\ lapozgatás.! közben 
tnegvakarta a fejidmbját s aggódva igy morfon 
dalt magában: llátii> előbb halok meg. semmint 
n kalendárium lejárt mikor valamelyik regg I 
e^y zöldh jtókás pénzügyőr csöngetett türelmet
lenül a l.ik.isi ajtaján.

-- Kit ker.es ? - kérdezte Gárdonyi Géza 
bni’iíf ságosan.

— Gár.bnyl Géza irómllvész urat, felelte 
a pénzügyőr.

Különösen két irányban van szükség 
érdekeink és a kapcsolatos közérdek gondos, 
er. Ive- belát is,ira Arra hogy a sz.'iilö kül
demények kellő gyors élsz illitas i minden 
termelő részére és minden viszony- 
laiba bizloiilnssélt, másrészt pedig arra, 
h > ív a külföldi, főleg a n'■ ttot trszági pia- 
ezokon minél teljesebben érvettyesüHms-en 
a magyarországi szollá, mely elsőrendű 
minőségével tökéletes és versenyképes.

Amint egyaránt tapasztaltuk az el 
mull évben is, amikor csak az ország egy 
részében volt kiélégilő térin 's. annak ér
tékesítése körül szinte elhárult itliin nehéz 
ségekkel és csak' kényszerből elfogadott 
árakkal kellelt m igkü'denü ik és ezek a 
nehézségek természetesen még nagyobb 
mérvüleg fokozódnak az esetre, ha az ál
talános jó termés sikere fog bekövetkezni. 
Annál kívánatosabb teli 11. hogy gondos
kodóink szöllöiliknek a hozzáférhető

foglalásáról, amennyivel kétségkívül jogo- 
s in számítunk az állami tényezők tamo-

| gátasára is. Hiszen kétszeres közérdek 
í fűződik törekvésünk czéléréséhoz. Egyrészt 
t az, ami az országra nézve ő’y kiváló Ion- 
' tossággal bír, hogy emeltessék ugv is kor- 
j latozott exp irtunk, másrészt az, hogy a 
| nagytermelőknek tér ad itv.ln kivitelük fo- 
j kozott aránvu fejlesztésé:-', ezzel a közép

■ ,i -.!> sznllöter n • >. imára biz osit- 
I i-s.-k saj a piacz.tikon a -zőllö és egyébb 

' gyümölcs jutáiul.<zó értékesítésének leli-tő- 
sege és hazai piaezuillk általában fölszaba- 
ditlassanak a most mértéktelen és az ára
kat abnormálisán csökkentő kínálattól.

Nem lehet, kétséges, hogy ezen köz-

E . _>ok. szabad tudnom, hogy 
miben lehetek a >zolgálatá-a ?

A tinánvz . erre hhalalot id-'zést mlott 
ii a kitűnő írónak Az idéz. az iidófelügyelő- 

ség irta, szigorúan elti-ndelvéli, hogy Gárdonyi 
kér n.ip lelólya<a alatt jelenjen meg. az mlo 
f< lÜgyeló s/ine időit.

Az iró kissé n egdöhla nve nézett a pipáló 
riuma felé mm lehet tudni, Imgy nem akad; e 
valami d-imneiáit ?) de a mondott napon poii o 
san beálli'ott abbi a hivatalba, mehet az ide/.es 
megjelölt. Rövid másfél órai várakozás után 
sz»-renes- sen lm is jutóit a hatul nos ur el . aki 
a lovaios adóügyeit intézi.

Gárdonyi il'ed.dmcsen hmniit ikozott, mire 
az adófelügyeló un »tr are. cz il tekinie i I I itii 
geteg Írásosom- i közöl

- Hja.Onaz? -mondta i szigora ur ásit v. 
Azért, hivattuk. Illett majd egy k s fizatseget kell 
m jd teljesítenie nz adóhivat il pm/laraban. Il i 
ak írja, át is adom a c éduhit . . .

— Szabad tudnom, hogy micsod i ti/.<-i'< - 
ge| ?

.A kalendáriomokrót van szó. a miket 
l’raságod kiadott. Az illeték ugyanis több \ li 
miv' l almai, mint amit rra*ag--d  mar leti/Hetr . . .

Hal mennyit kell meg fizetnem ? — kér
dezte Gárdonyi Géza bosszúsan.

Az. ad -felügyelő föltette a p.ipaszem *t.  egy 
darabig keresgélt az irá-ok közöl. ín banya 
gul álmosan igy szolon :

Mindössze 7^19 “tilt forintot.
Gárdonyi megdöbbenve k ipaszkodolt meg 

az Íróasztalba -gy perczig azt hitte, Imgy az 
ndófelűgyelő akut idegrohamol kapott) az.ián gé
piesen dadogta :

— Hogy méltóz'aiik ezt értein?
— A dolog nagyon egyszerű, felelte az 

mlófelllgyelő nyugodtan. — l’ras igod egy kaién 
dáriuniot adott ki, mely a saját bevallása szel int 

érdekb >1 is olv fontos törekvéseinkben 
segítsjgiiukre le-z az államkormány, ha 
inogj -ölj ik .-• támogatás módjait és épp 
azért szükségesnek untjuk, hogy ügyeink 
ily iramú képviseletére teljes számban 
sorakozzunk és a lei-mlők megbeszélése 
végett behatóim t m ii skozzu ik, amely 
alkatommal az érdekelts-g tagjai elő idhat- 
jlk a tápisz,tatásaikat és az orvoslást 
igénylő nehézségeket, melyek mi itt a 
Kivit.-l sáros akadályokba üiközik *

Az. értekezlet f. hó 21-én d. ti. 3 óla
kor fog megtartntni Hpesten, a köztelek 
nagytermében Nagyon jó volna, ha sző- 
lőbirtoKosai-ik minél nagyobb számmal je
lennének m 'g rajta, hogy járásunk él'tle- 
kei is kellőleg képviselve lennének.

A király házasodik.
JízóJ Ifiül jan. H 

N'hii zarkozh Imik «*l  mi S“in azon nagyon 
érdekes. pociikus dolog elöl, melyekről bar a 
nagy világnak meg hivatalosan nincs tudomása. 
<1 • amelyek már is bejárták különösen a külföldi 
saj'ór Ősz királyunk hazas-iagaról van sz-> Sehratt 
Katalin asszmiynyal, a kivaló szépségű: világhírű 
művésznővel.

Hogy-e dologról még határozott formában 
beszélni n igyon is korai, az magától értetődik 
hogy azonban a külföldi sajtó arról már luitá- 
ro-ott al.ikbui beszél, az tény. Mi egyelőre csak 
fontartással közöljük bar megbízható forrásból 
nyeri értesüléseinket mert nem talajuk ildomos
nak hivatal »< publikál isa előtt % dolognak arról, 
mint befejező’t tényről számolni be.

(Mernie moreiak.) 
Az ii Ivarhoz közel áll-- körökben már ré

gen sut togmk Ö frls -ge morg inr.tikus házassá
gáról Sr.nt Ki .-din ass< mnval. a kivaló művelt
ségű udvari en -k\síiével E mende mondák töt)- 

k<-’ozor esztendeig használható. Mint tudja, min- 
1 den egyes n.iptar után a kincstárluit krajezárnyi 
| belvmJIIetéket szed. Úgy án\ de a nuptiirHktok.

C'.ik egy évi hasz.n d it-*ri  v in nmgálhipifva ; s h v 
' az urasngod n ipt rat kétezer • víg használjak, 
i liai mindegyik eveit külön jár hat krajezár. És 
i min’Imgy a n.ipt.ir négyezer példányban j-lent 
’ meg . . .

Gárdonyi kisérletet t'*lt.  hogy közbevágjon 
de az adóf.-lügyelő erélyesen folytatta :

4(MK»:Ö az összesen 24.(M)0 krajezár.
• vagyis kétszáz es negyven forint. Szorozza meg 

ezt a számol kétezerrel s eredményül négyszáz 
nyolczi atmzer forintot kap. Mini bog) azonbnu 
az. efso éy i illetéket- szabályszerűen lefizette, a 
h itralék most már nem több, mint mindössze

- 479 7C»0 lórin'.
Es í»n azt kívánja. Imgy a pénzt még: 

ma deleiéit h-rizes-ein ?
Az adofeliigyelő jóindulattal int-f

lln a fizetés net dán imhezere, - esn k 
mondta lyajasan megadom Onm-k a részle’- 

' fizeted kedvezményt Fizess n mimteu hónap 
| t-ls- iei' .39.0)1) forintot, s akkor egy «v alatt az 

, » -sz köi.-lf-zetlségének eleget tesz. .
G; rdmiyi, akiben akkor már felülkerekedett, 

I az ó isméii. sze id humora, hálásan meghajolt 
az adófelügyelő ebit :

- Ha szabad egy kis S/ivességet kérimm,. 
mondtuk. Imgy c-ak 85.000 f -rintot özetek Iih- 
vmikent. Többre jelenleg igazán nem vagyok 
k-pes

Az a lolelügyelő elfogadta az ajánlatot lám. 
Imgy az ördög Imin oly fekete, nmdy.ennek 
latszik. G irdonyi pedig nyugodtan tnvoz.o'r. 
Lefizet e-e már az egész illetéket; Imin tudom*,  
de tekintve. Imgy az ir-'k már IV. Rhams/r?z. 
óla rossz fiz -tok, az is lehet, hogy egy kát 
r- <zlc hl halralokhii vuli.

SzomahAzy I :ván. 

mtgymer.il
ide/.es
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be k»*ve<l»  • lialapozott formakhao cgire laiii.ik 
magukat. 8 ho^\ ezen kmiibinacziok nem md 
külóziiek milldeU alapot. h<I tö'di ol\ f<*IIX  i,i 
zolja melyek joggal igényelnek komoly szillel 
vételi. Ig\ pl. e kmibimírziókkal hozzak kap • 
latba ac. hogy Siatt K.'bdin asszony bo'dogull 
kirak nőnk Ilikéiével j ut a papiiiii hozass ^a 
link er * en \ tel emlőse c«*.j  b 'I lm 4i (1 iZ'dla e- M •;1 i 
Valéria főherczeg asszonyok góilolloi látogat.i<a 
a limit év lavnuzan elmar olt. b.r részökre mar 
lakosztályaik is bereinlez'ett k a gödöllői királyi 
kastélyban es iniiiduil előkészület megtételeit hí
gad sukra Több ily s még több o'\ d iskrét tor 
més<«*:ü  dolgot lio/.n >k nyilvánosságra mostani- 
ball .biztos forrásból'*  a jól értesült bocsi lapok 
térin••-/.-• lesmi meginkább lapot ad» a közteseik allal 
az udvari niendo mondáknak mert a’tnagyar lap >k- 
bán közölt félhivatalos ezáfolatn ik hitelt se.iki 
sem ad.

(Kél hírlapi közlemény:) 
laptársunktól, a „Sz. N.“-iől vesszük at a 

következő fölöttébb' érdekes sorokat :
KIffíglllva. hahózó tollal vetjük papírra 

azon éi tesitéseket, amelvek ma a legelők'llőbb 
bécsi kézből származtak hoz iánk. A legelső ma 
gyár ember ragyogó szivrom intikája kit ne 
illetne meg. s a legszeniségesebb emberi érzel
meknek ilyen nagyszerű megnyi atkozás 1 kit ne 
tenne meghatotta ? . . . A felhős orom, mely 
idők muüuu egészen magában maradt havas te
tejével most; a költészet aranyvirága'al vau 
bmitva s raita szellem fényes színei tündökölnek 
— ennyi piratlan poézis kit ne indítana meg 
ebben a v sori korban ? . . .

A világesemény, mely alakulóban vau 
újságírói tolitól még illetetlen. Síit meg semmi 
■sem ..befejzett dolog'*.  — nem tudjuk, nem ál
lítjuk, meg fog e tört nni majd ; ki latna he a 
le •felsőbb l’r titkos szDredöibe . a melyeknek 
emh -ri érzelmeit tdan meg nem is hagyta jóvá 
az uralkodni fo ?

Ezért nem is írunk most állító mondatoka'. 
Azt írjuk meg. amiről legbeavatott ibb bécsi kö
rökben titkolózó szájjal suttognak.

— A király házasodik . • . csitt I . . .
Igen, igen, a magas régi k romáinikaja 

nem nyitotta ki utolsó, legszebb, legcsodálato
sabb \iragat. Orth János regénye Seel'ried barokk 
bajos története. Stefánia csodás házassága. Ee 
rencz Eerdinánd és Chotek Zsófia meghat" eme- 
sülőse. mind példa nélkül álló csodalatos vimgai 
voltak az uralkodóba/, romatikajamik. de e 10 
malika lám. még esik must kezdi kinyitni a 
Viki ••na R •giájat .

. . Nagy feltűnést keltett, mi' or Schratt 
Katalin asszony eltávozott a Burgszinbaz köte
lekéi) d. E'.r követte. a mit. szinten nagy érdek
lődéssel vett tudomásul a világ: Schrali asszony 
fogadtatása a főherczegnőkiiel. Akik a dolgokkal 
ösmeio ök voltak, ’udták. hogy a nagy művész
nőhöz az uralkodót másfel évtized óm benső 
tiszteletreméltó barátság fűzi s Irigy az iiralko 
siónak mennyi elvet tudott nyújtani a ki'ah nő 
4‘gyenis -gemdi varázsa, nőiessége es szelleme.

Nemrégiben aztán j"tl a másik feltűnő do 
Jog. Schra't asszony R 111.r-a utaz ti. egyenesen 
a pipi szilié elé s ez uij dián Trani grófim, a 
király Migornoje is vele tartott.

So’lelek péti magyaraz’ak ezt az ua/.á-t 
udvari körökben, de most mar határozottan tud 
jak, hogv Sebt alt asszony Kiss Niki-ssal (Ki-s 
Erim aradi vértanú unoka öc<é\e|) való ha a> 
fiágának felbontását kéri 11 papatói Azt híszí. 
meg lo^j 1 tneroi. Irs "ti emlékezetben van m 
hogy a pap 1 gróf Evsteiieh T.is/.ilonénak Hmnil- 
loii herc'eggel val ■ h izass.-igat bar a hozás 
társaknak tm vénves gy •rmekiik is vöd — ér
vénytelennek ii\ Ivmiit tt 1.

Hogy 8-ar.ri ufóit a ar v dili az iratéi? 
Az! mondjak, a miiv -szim nagy r.> vágyó ; a *zel  
leint arisziokr irzi 1 elvűmé "‘-A híve s ol\ 
mértekben biri 1 ••*  uralko lő 1 -ét t-a
rútságát. l|Og\ ieg iiefesz"td» all omló s *m  lehet 
a jo .’isult-a 401 im gtagadni. 8 bar Valéria fo- 
lierczegii" akmek 11 így befolyna van királyi 
e<les atvjar.i. ellenzi is Schrait házassága ak 
ervetiyesile•"!. a dolog már annxiru eio va 1 ká 
szít ve bogi a művésznő utazásának mar csak a 
farm ilii.armk elintézése a föladata

mos! Sebt alt aszó- 1 immár lián visszaér 
I ezik Bee be a papai d Spu|IZ;.CZÍu Vili ! . A
c>a-zaivaroshói kapóit ériesii|é>ünk szeriül azu 
tan iitmisokar>i 1 <1 rt epe 1 kikeletkor ki 'fog nyilai 
Szent István írottjának legnagy szerühb romantika 
viraga — az uralkodó *. nmrgmialikus házassága 
Schr-itl Kntaliti iibsz* miyal .. .

Ki mond írni ma meg. hogy Schrait asszony 
íilma li"iii fog <• teljesülni s viszont ki V -Halmi 
magara azt. hogy az eseményeknek elébe vágva, 
világesem•myket jövendöljön.

Vz wnih ri k/ív hét gébből vérző kml ly. 
ha Im-szti gy sz urán végre tündöklő fénnyel 
telik meg s pg\ n igys/erli hangulatban nmresz m 
klvirigzik a b millió -s meghatóit világ hon
nan LnJná ezt, hogy e/ az óssziil nyitó rázuifa

o't a fehéres ur kertjében félénk bimbóiból ( 
fog e d.a lalmas lezsákol leiemiii? . . .

/ A K. V. E érte-ülése.)
A Se'iárit K itiilm :■« zony. a Bmg színház 

volt tiigvhiiii milvesz mjeiiek a válás ral ,'s az 
1 ezzel kap í da' h m ' irha > ■ irténel. jelen usegü j 

esem myr.il kd<-» t Irrt részben ellhilzatH. rész- 1 
ben kv < lk-ib-sel fogadta a sajtó Imii ar a kül
földi lapok is szólaltak a fejedelmi roinaiitikáról,

' a mm po-t 1 pedig az események újabb nagyér- I 
dekcssegii folvt ilas.it jelenti nekünk, mely a vár- 
iiato n így megoldást közelebb viszi a iímgv iló- 

I -álláshoz Jelenthetjük bécsi megbizhat" lorrasunk 
mii h!"e nyomán, imgy Sci.ralt Katalin asszony 
római ínja ki mim megírtuk, a király
sógornőjével. Trani gr »fn >.e| azért jelent meg a 
pipmd, hogy a Kiss Miklóssal való frigyét

I lem sa tel, r,i mhve szerencsével v-'g od iit
A pipi — mim hifiink jelenti -- Schrait 

Katalin asszony kívánságát teljesítette e,s Kiss 
Miklóssil való házasságai érvénytelennek nyilvá 
niimta

Ezzel 1 ni'V •? I n ■ tv ty d tért vissza 
Sulint K talin ass' oiy Trani grófn iv-d B •e<bo. 
ahova mint hírünk jelenti — januar lü-én

I érkeztek meg.
Hogy Schiatt Ka'alin asszony tényleg 

I házasságán ik felhőmasa mi dt járt a pápánál, 
i azt megerősíti a .llerald.-

A .l’.’sti ll>r ap" pedig a párizsi (iil Blas
' erre vonat ozo hírét közli a kővetkezőkben :

A (iil Bla- n jmi most mar Ermiciaország- 
| bán és biumviri iii’s orsz igh ni is tudomást 
I vesznek az erdukes Iliiről, a mely nálunk mos- 
1 tan<ág egy k'-i vidéki lapban I'lőtt napvilágot. 
I A (iil Bla< elmondja, h gy Shralt Katalin, a 
1 Biirg-szinh z volt tagja. Róni di 11 időzik Trani 
, grófnővel, mdiai Erz>ehet királyé nov- revei, A 
; pápánál ifei-li !<•« Miklóssal vd» házasságá

nak felbon ás.it kéri Vz.tán visszatér B'csbo. 
Végül még ez j *gyzi  meg a (i l Bl is: Madame 

' Schrait szili ’szao épp <«ly híres tehetsegéről, 
j mint arról a harats.igr I a mulylyel Ausztria 
’ császárja 01 kiiiin ette. Bizonyos körölt ben még 
I azt is besz.dik. hogy az u ilkod i kifejez'e szili- 
! dekát, hogv a művesm 1 >ul morguiatiktu házas- 
1 ságra lepjen.

Hírek
Pestmagj’o közgyűlése Pesi-pjlisSolt- 

Kis'uin varmegyei irvé iy 1 1 híi^i hi/.ot.t.4.1 ’1 f. hó 
í 14 és 15-én tarioűa éviH'.'X edes közg\ülését Be- 
1 niczky Eerencz v h t. 1. lőisp.-i i eln ikl *se  mel

leit. Az disp in iehmiése. melyei b'.i ,eka< (iu-ztáv 
főjegyző ferp-'/f élt e|ó. .1 ki'ellvZo lóim ndat i- 

i kai foglalj 1 mag •hun . Eajdalommal jel Ilii be az i 
alispán. Img |n.e\ Sándor n\ugalin izett főjegyző, J 
Kis> Ignáuz arv iszéki iiy\ *sz  e- S.iits András ! 

, udva;-; kapilans 1 lalazoii. A le'ólyt ••vm-gyed- l 
1 ben a legtöbb idol az országgyűlési k<‘p\ise|<» 

választások névjegyzékének ósszealJia.'.i loglaba 
el A választok >za n 1 44-’i'li. inig tavaly 41.1GH 
volt s 189:1 ben <J7.ti '3. A közegesz.ségi állapot 
az PJ3U. ev ui dso negyedében által ibm kielé
gítő volt A g izd isagi viszonyokéi vonatkoz.olag 

; niegvinliii a/, alispán, hogy a nóták.író t'\elésekre 
1 ke séghdenÜI jo h it issal van. A grz I ik takar

ni <n\ hiányról p 111 -is/.kodn.ik. A im-zogazdasagi 
; visz-itiyok a? inban, a szép kila' i-ok ellcii d'e 
, sem moidhöok j > iák : az ur •■k".Mie-legkevésbé 
’ seai ellj iyÖ4, 1 péitzviszonyok ép az'rt nagyon 

rosszak s ennek megjavításáig a imzog izdiság 
t’-dlen-liiie-e nem v írható. A mvzóg.-izd isa J mun
kás, iszony ok az elmúlt évnegyedben kielégítő 
módón ahknli.tk : szoe/.tali-z ikus törekvések 
v.u.y 1 "inlz.iv urasok a t< tu eny hutósag területen 

' nem fordult d« elő. Miiiikashiany u iies s munka 
| 1; dkii val'i mezei munkás is esik key -s van. A 
1 munkásy i-zotiyokb m nagy javulás várható tíz 
: PJill. évben é| thelépetl törvénytől, a nie|v a 
1 balesett -s rokkantság kóye.kuztebm munkára 
j kepttdenné lett mű ik <sok és cse'é lek és azok 
I c< ila Ijatt d< a S"g-d\ezés >1 cz.élozx 1. \ 'gül föl- 
I ken az alispán a törvény hatos igi bizottságot, 

hogy intézkedjék a varmegyei szék.'pilléi gyöke
res tatarozás írói, a mely k iriilbelü G'I.O IJ koro
na: igényel. A közgyűlés az alisp.au jelentés'4 
tu lomasiil vette s e határozta, hogy a székház 
megjavitt dasára pul-olói vet ki es bizottságot 
kiild ki annak a tm r.yizsgalasára. Irigy mik a 
szükséges munkálat »k s meiiiyi.i teityiejjes költ- 
> g. Háromszék varmegye közönsége átiratára a 
közgyűlés hozzájárul < kérelem pártolásához. A 
hidiigy aiiniszler leiratil ig hiy ju fő a varmegye 

I kő ■ '•nsegel, hogy az esküdt bíróságok l'<d szóló 
1 törvény értelmében megal ikitniidó bizottságba 
I v.ilas<zu meg a biz.a mi férfiakat, A közgyűlés 
i kik ild öle a bizalmi fe ljik.at a pus vidéki, szol- 
' hoki, szabadkai, kalocsai ■•S kecskeméti lörvény- 

sz.'dxek területére nézv •. A nem régen alkotott 
tö' v ny "Irutid di. hogy a Magi arn szagon levő

- összes városok *s  kozs-gek nevét, revideálni 
kell az országos törzskönyv bizottság utján. Ell
nek során í'zegléd varos pulgarm stere bejelen

tette. ma a közgyűlés előtt, hogy’a városi tanács 
és képviselő testület a régi Czegléd név fdatar- 
tásat óhajtja. Ehhez a közgyűlés is hozzájárult 
s ilyen értelemben ért-sitik az országos törzs
könyv bizottságul. A Mocsy Antal, Csányi László, 
VörÖBS Karo'y us Sárközy István elhalálozásával 
megüresedett megv ebiz dtsági tagsági helyekre 
február 15-én lesz a választás. A közigazgatási 
bizottságba b •válasz olták gróf Szapáry Istvánt, 
lniro Prónay Dezsőt. Holló Lajost. Hatós •Józse
fet és Eörster Aurélt. A tisztviselők nyugdíj 
választmaayáiiak a ingj d lett-k : Vásárhelyi Gé
za. böldvarv Miklós, ’l’diy Lajos, Baross Pál, 
Vanesó Gyula. Ereysíuger Lajos es előadó: Dub- 
roviczkv László t. I'ojegy/ö Megszavazott a köz
gyűlés 50'1 koronát a Vörösmarty szoborra és 
2U<> koronát iu orvosi országos szövetkezet 
segélyalapjára. Ezzel a k 'Zgyúlés első napja vé
get «*rt.  Masnap, f. In') 15 un folytatták a köz
gyűlést melyen a vármegye első ügyészének 
Zlinszky Istvánt, második ügyészének Székely 
Györgyöt választottak meg. Végül a községek 
költségvetését intézték e|.

Kinevezés A pénzügyminiszter Bemják 
Rezső adóhivatali gyakornokot adó liszté nevezte 
ki a gödöllői m. kir. adóhivatalhoz. Gratulálunk!

Gyászrovxt Remele-pogáiivesti Sebasti- 
ani JenŐné szül tolcsyai Bónis Mária, remvle po- 
gáliyesti S-basiiani Jutio igazgató neje és néhai 
Bónis Sámuelnek, a kir. hétszemélyes tahin 
egykori elnökén-k leánya, f. hó Id én hajnali 
fel egy órakor életének 54-ik, boldog házassá
gának Il ik évebmi P' C'.eleii meghalt. Az elliu iyt 
uriasszony jótékonyságiról volt ismeretes, nagy 
buzgalmat fejteti ki különösen 11 budapeMi 
protestáns áfaliiz .-dapiiasa körül. H Hálát fér
jén és gyermekein kívül kiterjedt rokonság köz• 
tűk a tolcsvai Korányi Erigyes es Hirschler Ag"St 
egyetemi professzorok csaholj 1 gyászolja. A nagy 
gyászpompaval rendezett temetes f hó 16 mi 
d. u. 4 órakor ment vegbe a ref. tg\ ház szer
tartása szerint óriási közönség jelenlétében 
Péc/.ele 1. — lfj'ihb .\'é/er \dolf\ id Néger Adolf 
min. os<t. t.inac-os es szádéi nagybirtokos fii 
éleiének 27.ik eveb.m f. évi januar I3.au elhunyt 
Budapesten Temetése f. hó I5,en volt nagy 
részvét mellett Az uiigesx'elö szent m.se áldozat 
f b ) 16. ni mutait :o.i be Bpusien a Eereiieziuk 
templom.1b.111

í’estmagyai szibaialvü párt Pe«fin • 
gye S/.abadelvü párna mi értekezletet tartott 
mely elnökévé P nlm uiiczky Géza bírót, jegy
zőjévé pedig Eöldvary M h ily <>rszági\iilési kép
viselői valas/.iotta m‘g. Az ugybegyűllvk elha
tározlak. hagy S4ÍII <1: 111 mik az a..iziggyülé
sen kifejlett programi 1 alapján inegalkitják Pest 
vármegye szabadelvű p injai e> tnegvilaszto/'ak 
mind a központi bizottságot, mind az egyes va- 
laszi ‘kerületek bizptt4 ig iíi A központi bízat- 
sag eimHuve Podiiianic/.ky Géza hatói, jegyző 
jev ! Eöldvary Mihailt válasz oitak meg. inig 
a gödöllői választó kerület szabadelvű partjának 
tagjai 1‘ttek: W.diner Tiadar, Beniczky 
Adám, Pollner Lajos., (i nán Dániel, Miesiimy 
Érni), llek Vincze, Áladay Lajos. 4od 1 Jenő, 
Eriedmann Annin. Ladányi Zsigniond.

Az érfukezh-it azután S/.ell Kálmán minisz
terelnöknek a következő táviratot, küldte: A 
pest-pilis so'l kiskunvármegiei szabadelvű patt 
am u nap m m -g d ikulva i, m dogén üdvözli 
Nagyméltóságodit es ax egész minisleriumut es 
biztosíthat ja rendilhelet leli bizalmáról s arról, 
hogv hazafi is tttvékenys ‘g-'ben miadenkor híven 
’o ja tamogiuii. Podmanicziiy Géza báró elnök, 
l’iildv íiy Mihály jegyző. A g.\ ülésnek szeii/.ácioj 1 
is volt Majlh nyi István dr. Hets Ölön (eddig 
48-asok Csavolszky kanonok (eddig neppiiili.) 
l el.'ptek a sz diadelvű punba, megjideailek az 
értekezleten es be is választattak a bizottságba.

Gödöllő lakossága: A tiép^zámlalas 
Gödöllőn m ír tel jese i In*  vau f-jez.v •. adatai a 
következők: Lakosság szama: .5872. Lakóház van 
10D1. 1890-ben volt 4843 egyén. Lakólmz volt. 
747 drb Szop-iriil.it lehat a lefolyt 10 év alatt 
1029 egyén e< 254 ház, ami nem a leukíelégi- 
told) eredni ny, mert alig felel meg 23'6 száza
léknak.

Fösorosás. Járásunkban a fősorozás f évi 
márcziits II 15 napján fog megtartatni.

A gödöllői fehér kereszt egyesület 
f. hó 19-én d 11. 5 őrikor uirloita meg évi reu- 
des közgyűlését elnökének Kapczy Vilmosnak laká
smi annak elnöklete alatt. Tárgyai voltak : l évi. 
jelentés. 2 szammlások megvizsgálása, 3. a jövö 
évi költs-'gvetes inegalbipitasa 4. Titkár és vá
lasztmányi tagok megválasztásti; 5. Indítványok; 
A közgyűlés lapunk zárta után tartatván illeg, 
arról meg bővebb értesítést nem adhatunk,

Eljegyzés. Legutóbbi szamunkban 0 czim 
alatt közölt hírünket a következőleg igazítjuk 
lielvre: TKppi>r Gyula eljegyezte f. hó 6-án 
X’ersegen Bleier lés nem Steril) Szidóniát, Blvivr 
Sándor kedves és bájos mostoha leányát.

ilas.it
alisp.au
iriil.it
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Aszódi polgári kór bajai Ez a jobb sorsra | 
nagyobb erkölcsi és Hiivagi támogatatni ér le- • 
mes egylet most iguz.m válsággal kiizil Nem 
fizetik tagjai a tagsági dijakat bár az egyesül- 
tét használj <k szorgalmasan \z egylet elnöksé
ge most felhívási bocsátót ki a tagokhoz az 
egylet tán ugatása iránt. Igazán nem értjük • 
mi k«»z• niségiink magatartásai ily iigyekbeii. S i- 
ját éid-k- it nem tartja izem "lőtt, nem igyek
szik elő uuzdiiaiii. Ha inén ez a jóravaló igazán , 
szűk*''u< ‘s kór is im*  sHbó A vöd polg'fs tgn 

seii mag ra le y>a. Hun les-
j otíl v.lihkezili polgártársával, meg •••szelni 1 

,i fo'yo ügyeket, a mindennapi dolgokat |)o ■»/ 
— úgy latszik itt Ászodon mi' d gy a ; mi 
denki csak önmagát ismeii a k •/. ügy m inké
ben senki nem tesz, nem áldoz s mit. Az ■• kot i 
három nemesebben gondolkozz pa riota pedig 
amely Aszódén már evek ót • m*  g Hozza áldo
zatai, farad, agitál, lesz’ ve? 'mn beleunt a 
dicsössegbe lalvn hogy púig rrars i színié sza u- 
ilIlik s/inte pályáznák raja. Ha valami történik 
Aszódon olt latjuk Benisi k József. Eeueriminn 
József. Weil M< r, Brnlsok János. Sárkány Lász
ló Dinmaii' Marton s még egy pír Aszód érdé- 
(leken n sz vén viselő polgár nevét de Imi ma
rad a töbi. küló.ö-en a vagyonos osz'aly hoz tar
tozó polgára Ászaidnak? Kelre vonii' és várj t 
azL hogy részére mások kaparj .k ki a geszté 
n\et a parázsból! Derék inteligei.lia! Derek 
polg-Hu !

Mindenki nagyban 
2 án megtartandó 
tam-zvigalm ir:i. A 
szokatlan iikcziót

Mulatságok Ászodon, 
készül a drj is kör február 
h. ngversHiiny el egyb? kötőn 
rendezőség óriási es szinte
feji ki a bal sikere érdekéi en. Egész esomo 
országos liiiii ir- t és művészi nyerlek meg a 
közreműködésre de helybeli művészét kedvelő 
uiaink es hölgyeink Iczül is számos jó hangzású 
nevei I Imik • meghivón levő progra n p mtozatai 
k i' i.t. Eebr.i ír I mi meg a Beiófi szoba bizottság 
r» ndez bál.'l Ászodon : ez iránt is nagy az ér
deklődés Mim ette sülünk Túrán is rendeznek az
idén Peu fi luilat az aszódi Belüli szobor alap- 
jav ári, Ez is február 2 an fog megtartatni Kar
lo.y e mipra esik a dalos kor bálja is, igy so
kon akik mind két ha ra angazsalva v innak- 
valószínűleg < g\ikie sem fognak elmenni. Szóval i 
van most nálunk mulatság elég. 

Gróf Ridiy András és Ta.ényi Irma. 
A hűd iposii hü-iii'tötörv nis*z “knek ismert, két 
alakja volt gróf Roli.y A -órás es a szép szőke 
Xerenyi Irma Mindke’tö ellen számtalan bűn
ügyben folyt a vizsgalat sót a gróf b*  is volt 
tar'ozt.iiva Alig hogy s abadlábra érült Toro
nyi irmával ••gyű t kiszökött küdöldre. Hosszas 
bolyongás u m Birisba vetődtek s itt egy ék
szerészt Kopt*  Eülö rit c.i ipl.iv b*  több ezer 
frank -r jeig s azután onnan is ’ inegsz.ikiek. A 
budapesti biintetöióryénvszék most min ike.tőjü
kéi országszerte körözteti.

Tűz Vorsojen E. Ii • 13 an este 9 u-ikor 
kigyuladl. Szenasy Galmr háza. M illeni azonban 
a korom sóiét időben mmi leheled. annal is 
kevésbe, mert a havas leio •■ly füst,el egeit, hogy 
közelébe férkőzni lehetetlen volt Hozza járult 
eliez. még, hogy a tűzi fecskendők be voltak 
fagyva és nem működlek. A tűz gyiijiogatasból 
szármáz t.t s a gyujtog it-'t lati ik i--. midőn 
elmenekült, elfogni azonban nem sikerült. Úgy 
látszik, Versegeii egész szervez-lt gyújtogató 
banda működik. Kar hogy n lakos-ág nem 
éberebb e*  nem tudja csak egy tágját, is elcsípni.

A Vérségi Közművelődési Olvasókör 
f. évi január 2)an. saját pénz ara | ivari mii 
kedvelői • jótda-sd egvliekökö l. za.iKÓrii t uicz- 
tnili i sagot rendez. !<••'Ide ponlbin este 7 
órakor Belépii dij szem Lenként | kor. Hl Üli. 
csalidjegy 3 kor., c-ak az előadásra Tvényes 
szeniélyjegyek 1 kor. J > é'elekrd es il dókról, 
valamim a vidéki vendegek fogmltui isira intéz
kedik h rendezőség. A< estély miisora : I Nyitány. 
Előadja a zenekar. 1. Az orr. Vig monolog 
BrterJtlól előadja Miksa Gyula 11’’ 3 Vi raj bi
kád is Vígjáték 1 felvo l isb in Mii ai Királytól. 
Személyek ' Kovács Rder Kivéts -i.mos ur. 
Martba felesége: Érmesek Jo mi k. a.. Nelli: 
Varga Margit, k a., Lnczi: Eck l’éier, ur, 
Ödölike: Miks< I unka k. a.. Káli, cseled: Emlí
tsek Réz i k. a Történik egy vidéki városban. 
Rendező: Gáspmy József 4 „Népihl egyveleg*  
énekli h.irm midin kiséret m • lett Erane-mk Róza 
k. a., 5 Tanez kivilágos kivirad ig. Műsor este 
h pénztárnál is kapható.

Ai as-. Síi dllos'.ör Báró Budin laiezky 
Gáza Ó nagy n Itósagi é>r jláró födni i'dczky 
Gyula, Gróf R 11 iv G?.l ?.i i 0 m d "s i;- dk véd- 
nőkségu alatt, m ;;al ikul i-i költségei j svar i a 
nagy ven légió dísztermében hangversenyt, ren
dez. A mulatsig k *z  lef.o 8 órakor. BMép’i díj: 
első hely 3 korona, második hely 2 koron i, kar
zati jegy 1 korona, .legyek előre vált bitok Sár
kány László ur gyógyszertárái) m és llolly Jenő

úr kereskedésében. Felülfizetó^ek köszön ttel 1 
f ,'adt'tnak és l ipiinkban hirlapdag nyuj.iaz.la - 
Il ik. A mulatság jnilsora u köveik-z i: I Magyar ' 
népdalok Beliczay Gyulaiul EieJi a vegyeskar. |
2. x csárdában Chován K»'m>n • . Eloa Ijak zon 
gorán Kozma Inni k a. es \ la lar Ida. k. a. I
3. M Agyar népdalok Aliig i Gyeitől. Eu-kli a
vegyeskor. 4 Duó Alis Hmjims c1 St.rieu . ' 
Bariot. (Magyar ábránd slyriai dalvuzlatok ) i 
Előadjak: zongorán ’l'.uniy Alajos ur. hegedűn 
Zsadauyi A • inml ur 5. M il •' ír. Szem-
il'iluy Elemértől. I-. óidéi a f-rlisar ti R íjongas. 
K '-l en-aye. Duri M u uol E •. •:. i>3 i a k >lt<>.
7 (’nin.ii iiill.i -ns i S •rvnad S. B h ri Érzel^oje. 
Hdlgtló s nóp'l dvanl -l »k Bijaiiini ni 'doralian 
Zsadaiiyi A' ii.aii Itól. H ■g,,d in eloldja szerző, 
zongorán kiséri Tarimy Alajos ur 9. A nap u 
fényes égről . . . 01 kz népid. fCípdy) Éae.Ji 
a vegyeskar. Hangverseny mm i.i icz.

Adj a tótnak szAliűst. i’.rak Lajos 
bpe.ni illetőségű tót nips-.amos vándorolnia 
C/inkoian illegsz.dlo i Vészeli G -irg\ i• i.i|.i'>.i:: 
ki meg<a|iialta es adóit neki éjjeli sz llast Mag i 
is olt hallott az istáiéban, d * úgy elaludt, hogy 
mire felébredt, beszálojának mar csak a hült 
helyét t Jalta. Búcsúz is nélkül eltávozott ven] 
dego azonban emléket is vitt mag ival. G izdája 
ruhajái esizmáj i*.  orajaf. és m-‘g t.obb aprosagoi 
mintegy 59 Korona értékbe.i. A nyomozás ez 
ügyben mar belek óta eredménytelenül folyik.

90 000 koronát nyeri az osztulysnrsjaték 
legutóbbi húzásán Cser u a Karoly Maria '>es- 
nyói lakos fes'o mivá-.z A< o^zl.ilysorsjegyet 
Tönik a es társ i bpesii bankháznál vette n c/.eg 
nek lapunkban megjelent reklámja illan.

Tűz Besnyön E. 19 én este 9 ómkor 
tűz volt B *3115011 B irátli Belenez bpesii lakos 

1 Hzőllójeben. A préshíz belülről gyuladt ki es • 
lángok az egész tetőt elemésztetlék. Oltani n 
nagy sötétségben lehetetlen volt. A kár 1000 ko 
rónát meghalad.

A Turai katholíkus kör bálja. A nini 
katholiku kór f. évi jauuar 27 •'•11 saját könyvtara 
javára Túrán, a kaszinó termében zártkörű lanez- 
mula'sagot rendez. Belépd díj: f rfi személyen 
kent NO fillér. Kezdete este (i órakor. A zenei a 
jászfenyszarui zenekar szolgált.u ja.

Hirdetmény Kereskedelemügyi m. kir 
Minisiur úr 190) évi deczeber li i 17 én K9,0l8. 
sz a. kelt ieiid-detev»‘l a ..Kóserul Iliid Kunkéi 
Maria Theresi „Kais-*ria  Eii-abeih**.  ..A-p-u u ‘ 
vs „Zema“ hadihajókból allo k leiázimH hajóraj 
hoz tart *zó  •«y- nekliez imezetl s azoktól ered » 
nem ajánlott levelekre és lexolezó lapokra por 
tóinenlesseget engedélyezel |. Az ‘‘gyes level 
súlya a 70 grammot, meg nem haladiiaija l 

i magyar korona országiib.il eredő ily leveleken 
1 es levelező lapokon a czimzett név *r,  szolgai ili 

rangját vagy szolgálati nlknluiazasat, valamint a 
i hadihajó nevet méh hez a czimzed tartó ik. 
| pontosan ki kell tenni, azonfelül a czimoldalra a 
' ,'1’ab »ri po-ta“ jelzést szembeötlően alk dimizni. 
[ Budapest, 1901. jauuar 7. M kir. posta és 

taviid.iigazgatósag.

Kegyelem a pásztói gyikosnak \ bim, 
súgok tudvalevőleg Inlált mondtak ki Kolmann 
István pasztái k-kfesio iparidra, aki ieie^ege 
lanya es a leanya völeg *uye  közremiiko lésével 
borzalmas módon meggyilkolta l’apes Jánost, a 
felkezü Csgrelmgár •Jóskát, a hogy Budapesten 
nevezték, a mikor ott mint kacséból kereste a 
kenyerét. Kolmmu k liogy vagyonit meg kap;- 
riihassák, l>ele fullasztották 11 kékfestő kndhii. 11 
testet megfőzték, a csontját mego.olték. Ez rt 
ítélte halá ra K 1’i >' b iiinm ii ho-sz d) fegy- 
hnzbünietesre. Mosi azt jelenti egri iiidnsiló-k. 
hogy ;i király im,gkegyplni'*z» ,tt Cserebogár Jóska 

gyilkosnonk és n hibdos itéhdot életfogytig tar, 
lo leg\ lmzra \ alto/.i t .1 át.

Mo.gfag/ott embjr. E. hó lh-én éjjel 
*2 és 3 óra közt llor 011 megfagy\a fjholliiu 
i.dai ik az mezán Csiha \ 1 J tzsef földmivst 
••g\ > eg- ny felkrgyeimü embert .Máté Bercin z 
bor 1 I ikos ház > wiőtt. A lellioh ember' mindjárt 
be\i ek Molnár Eerem-zhez ‘(leiito) s 011 élez
ődni kezetek. Az élesz.guléxi kísérletek azonban 
umr elkéstek, eredményre nem vezetlek és a 
m'gf igyon ember ott miudjári meghal'. A holt
test megvizsgalasa végdl megjelent janis orvos 
a koponyán sérüléseké' konsnintáh, azonnal 
jelentési lelt * piihck alapján a törvényszéki 
orvo-i vizsgálat f. hó 17-*n délután tart'tolt 
Illeg, A bizolis'g tagjai voltak Bul'ludov iciu 
Virgil vi'.sg iló hiró dr. Gráf és dr. Rózsa hat
vani orvosok és (\anyi József jrgyzőköiiv v vezető. 
\ Ir.ihan látható serülések miiipv tárgytól, 
minden valósziiiü'-'^ s elint esés közben a 
megfagyott főidből szármázunk, nzolibaii nincs 
kizárva, hojv l'iiuc(•lekmény esdi*  forog lenn 
s igv a< elonyo noz >t a vizsgáló bíró ultid olt 
nyomban megejieten.

A szórakozott posta-kisasszony.
AV 11 iiii’.'iélif illő, miről ^r.íl pt éne.k ; 
l<l'ii. Ilii lui'li'ilpl, mit mo^l nlbi’síőh'k. 
I.ijtl /mshcl. i>osJoiii/t illet m> </ a írnia, 
ItélinH ki ki i'ilt/. mint <1 iloltjul Lit/i.

Il'iniuk 1 időkén, kién n i<l!l rmni/dn, 
1 ei iil el (■•/// //</u. oll a ll('u niaftliijiin!
\'i(/un mulat m ^l a /aln i/ja. Idillin, 
ll' í/i'ilü, <l,t t ini‘> mellett tiniét ta uii ja.

C.'-ak *7///  nié/i ki sas*? ” ni/, a falunak ifl/önifije, 
Ihi*.  lei'i vl ri/észeit a írnin rsillon köaije. 
Síire rmia tri/i/iilni l>e a nailatsiii/ba. 
l’ijti illik (/oiidohi /arsam/i suizoiiba*.

[) • hal mért kri/iictlcn inhm lfi lethii/ s'>r.na ?
Síire ararikiirél mart le*;i  /nőhára z 
llőn sfrrrlnirtiiii/ő start mért is sebei 

• Miéit nem a csalfa eiireket éri ez'f

.1 /innia k'isatsnmi/l i*  csak r? a sorsa 
t Waliellra iil'löri sziimos érek dia.

karének * rrrrlm *.  rs?mdia/i alakj i
Messze, me sin tőle ; hin — Elilorádoba' !

•s mar a /ialalsair ridiim zene melleit
./ írja a voimiidnl rinéstlii bá hrlijell.
.4 /losla-ki^ms: aii/ sdn/üni/t mmestt rala : 
..Hetei/ ra ii/M; naffi/mi ; ha lehel, jöjj hald!*

Mei/lunni/i bhid siier, dr csak kis időre f
}/'•! / hát a drdlrowd sokszor léha, dőre .... 
/•,’< ^‘itelmr I 'dii; elórr ér'é azt ;
.1 iáira ráii r.ilitnz i.fm Imi neki riyasíl.

.1 /rínia kisa^imnc idsá/iad. mei/i ellen ;
IZ el r il'ts*\d  reré : .. ('jimrell ismeretlen !*

Si’ irakotidlsájból Hajts város hrlijell
H l / kriti'in i‘ii /"i/' a ír‘I dint menrs?fctt l 

Fekete Gyöxö.

Szorkestöi üzenetek.
NtyjV Ix. Vein- értjük; löszön pontosan ktil.ljilk.ir 

lapot
Cs. I. Z Valivireniiyl jönni fog. Póritokon kora 

voggol n *n»  i'lv in roii't »lko/..Vsiinkre, azúrt kapta k *súiib
T' l< M n I • 1 nt Il it <’m'úl. a melyről értesítést ka

punk. szívesen intünk Ilid.

Eelehis Hzrrkp.zlii: Nyiry Lajos.

B<- P L ISTI L L I £ n E **|  

töiimt U.-x.Zvhí vrtlllnlnl n ödöllőn. Viícxi ut««z.n *1OO.
Mindennemű koporsók kaphatók érez, kemény fa, fényezett fenyőfából kie

sebb nagvobb mértékben. ■*' z 52

Szemfódelek. virágok, szallagok. koszorú i, viaszgyertyak 
Szobabeliuzntok, ravn'ai felállítás, n személyzet díszes egymirii’i iba a gvaszkoesi m *llei  laklynval 

nyitott hnlot.tns kocsi vagy díszesebb üveg kocsi akár viilékr*  is iiimd-m lei szerelmsei udogadl.iiik.
A gvászjeltmtéiuk egy óra alatt dkészittetuek a legju ányosabb nvak mellett.

c/.eg
orsz%25c3%25a1giib.il


ASZ-'P ÉS VIDÉKI': 1901 Jiuiuiír 20

I7753 sz. tk. 1990 É'1-. 20
Winkler lll.'anek Z i.'hár .l inó*  elleni vl.ajiasi 
ügyében.

III. Árverési hirdetményi kivonat
A giidöl oi kir. j'tirósng mim tkvi. hrnósmi 

közhírré t»*8/.i  hogy Winkler I lés végrelmjtm-*-  
lirk Zichár János vh'jinsi szenvedő ellem .jókor. 
töl<»*k'b  lelés és jár. irnnfi vliij':i<i Ügyben a 
gödöllői kir, jb.lóság lerllleién levő Ibkin ('suba 
községben fekvő S H rákos csakni 43t sz tkyt. 
betelheti Zic'iir J mos Zichár Maria Ernnyo Mi- 
lialvné .*.s  Z mbar 1-ivan m-vén .dl-- Al l 2 
és *402,  403 hisz, és az 1881 60 tcz. lob b-1 
alapjae -*g  <x'ien elárverezendő ingnthmra ,809 
kor kikiál asi árban a jelzett betétben (’. 2. 
alatt hi'kebelezett haSZOIlélv»*zel  i jognak az 
1881. (>• tc< 163 §ábmnr*girt  feltételek in-'- 
lelti ténlnria ával tovább i 
az. tkvi. be'étben 1............
nevén álló A.

...... i a rákos csuhái -138
1 G-Oil löszben Znelnir .János 

s..isz 29114 29113 hisz.nevén álló A. I. I -2 s-rsz 2904 290.. hrsz 
ingatlanból vliajtast szenv- deó ii -v«* ii álló I 6-od 
illetós g- re 143 koron ib.au ezenm*l  megallap toll 
kikiáltási árban a C. 5 alatt bekebelezett ha
szonéi vezeti jognak az 1881 60 le<. Ib3 §-aban 
körülirt feltételek melletti fentartásával az ár
verést • ln*nde  to. - s hogy a len ehb megjelölt 
ingül •••<) az 19)1 évi február hó 6-ík napjan 
délelőtti 10 órakor Rákoscsaba községházánál 
meg*  art m l» nyilván >s arv«*rs  n a megállapított 
kikiáltási ar-n ab-l i> eladalni fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok beeciratmk 10 százalékát készpénzben, 
vagv az 1881 60 tcz 42§ ában jelzett árfolvnmmal 
8zámitoll és az 1881 november I-- n 3333 szám 
a kelt lg. miniszteri rend- le' 8 § áhnn kii- l'dt 
ovadékképes értékpapírban a kikiiblö t kéz-ln*z  
letenni, vagy az 1881 60 tcz,’170 § a értelmében 
a bánatpénznek a bir<-sagn -l eloleges elhel.eze 
séról kiállított szabályszerű elismervényt alszol 
gáltat-i.

Gödöllőn, n kir jbiroság mint tkvi hatóság, 
1900 november 20 án.

(P. H.)

III
< .

Építő anyagok
gipsz, portlandi és román ce- 
l’ali tégla, tető fedlrinez kát- 

sofirony szövetek és kerítések, 
sodronyok,

IIV'SZ. 
Illf'lll. 
rá ne.
SZÍIIÓN SÍIVelly

kehlheimi-

I Mint különlegességek:
oppelm | orlland cement agyiig és ce
ment c-öv« k és kémény leltelek, 
mindenkor jutányos árban ps legjobb 
minőségben kaphatok.

Belomrozá>okal, kövezéseket, va
lamint gránit lernzzó munkákat juia 
nyos ar mellett elvállalok. Költségvetés 
22 - 52 ingyen.

Megr*n  Meseket a gödöllői nyaral un
kán rGizolla utcza 63 ) is szívesen átveszek, 
Imi a szak iiába vigo felvilágosii, sokkal is 
kéj»Z>éggc| szolgálok.

Ón borotva ló
(laborul való 
(jiíborotváló 
(laborotváló

(’jolin.in s'ahad ilm izo’t borotva v éi|k* ‘sziilékkel 
Minden veszély kizárva még gyakorlatlan 
kéznél is Szar s bőrbetegségektől védve, 
mely, k Ierl.izle.e4 a l.d sz n inaztainak. Legké- 
nypiiors'dib borotvál is minden időben 
lég költsenek Lali Ilit <Sil !

' M-r-nd-dóó ar 2 ff 10 kr. a 
zeti’s b dullde-m V igV Utánvét mellett.
8 t ». i •• •go-: ■< • ■’ intézeti*,  
som M le 35a.

pénz elö- 
S i I I. r-

3 szobából. k-mvbáb. I.
egyéb mellék helyiségből .dió 11 .zani -t szabad 
kézből eladom

Bővebb felvilágosítás a kiad-híva! jlh m.

i

'I

Dr Csengey s k. 
kir. alj. biró.

ő?

1

Nélkülözhetetlen házi (jyójyszer 
minden csaláilnafl

 111 EEB' ”

Fcozhofor J 
VÉRT1SZT116 LABDACSAI 
évtizedek óin O vnni'»k t. ij. .lvc nz egész világon ■ kovós azon cxalód. a l>< 1 ez n páratlan hizigyógyszer 
hiányzik.É Ii.i .lni noknt nz orv.mok klllünflaon az olv bajok- 
nAl a Aul <k. ami'ly*  k nfhi a é iléin.t » d g*i  Afrik 
köv. ke. n.Afiyei, pont pl.l i?var az epeka ing sbia, 
nijfsjda. tk. széli., n ai ak. Lé k . ar nyír »lt>.

\ ■ i ti-ztitó hut .i.kn.d I’ol'vi. kiválóan jó határi gya
korolnak Véf» Ff i.)« p ■ «ei.’ilu'i> k az ebből szArmazó 
bajoknál, mini dtf» f .épkor síb. E róruaztitó
labdacMik napv ..Juii.w. m> ,v szelíden balnak, fájdul- 
niat uem okozunk » iv.v a l< ugyöngóbb szervezete) 
biiú egyének, xöt gyermekek i» l.átran haazii.dlmtják

1 doboz, melv 13 labdacsból áll 21 kr
1 tekercs. un- ' <». 1 boz. 1 frt 05 ki'

pénz előzetes beküldése 
b< rmentve

tekercs 
tck-ics

1 frt 25 kr.
2 frt .30 kr. r

U le- es 3 fit !’5 l.r.
teke es « frt 20 kr.

tazilö és •léik Idési főraktár:Egyedüli

Pserl;ofcr 5. gyógyszerész
Ed.-s, i. £ in <?rsfrasso 15.

Élt rji d g »-él terv*  o 'ahd c'V a le-V lö h“”öb al>koV . r . r. V * -t ■ - z tn - t a n. «.,k| 
es k f Sf » OF f • v ■ ’ <• i h i rje i
C< k n»o- v k r y k t.’J t i k Udv.en p.io» it.naaa .PSliuiúí <.R k la n«to.

J Mjibíj/j.. . 'JJ? >»JJ -3 •> ii JJ. >■' . .. . J .
Nélkülözhetetlen tűzi ivó yizer 

i.Jiiilen család .éíl
i,-i, mii'n e*,

,z> V

keramít-

metlahi és

cement Ir.pck.

KUv&a ©srtA-?
Budapesten. V., Lipót körút 8.

ai u

KURAS PÁL temetkezési vállalata

2-52

IM

8 aj I keszilecÜ 
di-/<‘H t'H <‘i» y>/vi ii pttlgári bútorok

kaphatók a legolcsóbb s< Imit át tikon Ászodon, Kurás Pál épület és mübuior asz 
lalosiml

14

Nyomatott az ns>iMi javitő-égiot kőn, . nyald ij.úaii.

A *iX.< > I >< >.•>’.

Elvállal mindennemű temetések rendc eV<.*t  legegyszernbtől a legelegánsabb 
ki vil vilién. Adandó raktárt tart m.iid ‘liléié koporsókból, Erez 
keiiiénvtá. lenvez.eti fenvóft koporsók minden nagyságban.

Szoba belinzatok, ravat.il leláHiias, i személyzet disz egyenruhában, fák
lyával.

fffST <IÍ-**z.<*?-4  tr n*xd« ’MÍ. TEfeQ
Temefé- *'\  lO'l-koron.ilól I(Hl!) ko; máig. -- Megrendelések vidékre is 

olcsó áron vlf« gadl.itn.ik,
(í v .i'Zjelentesek ór i ;ilnt.t szállittnimik.

I

Az egyesült p-'króczgyárak 
fél áron

és puhák

imirmlt'kraktáráinik 
való eladásúm nyertem megbízást.

A. éri niúnlok 
téli lópoklóczokat.

Ezen vastag, elpm»ziiihiitnt- 
bin Inkiir- k kiliinő minősé
gűek. melyek gyapjasok 

színes szegelv Iv »*l.  ágytakar-'kiiak is 
znál adók es a melleit rendkívül olcsók.

S iirke. gynpjii leli lópokróczok. A minőség 
170; 130 nagyság. 4 K.. B. minőség 5 K. (’. 
minőség 200: 150 nagyság duble gyapjú umsagi 
és fiakeitakarö, 150:200 nagyság, legtin'-imibb 
minőség, darabonkim 7 50 K Pontos szétküldés 
utánvétellel. Meg nem felelőért a p *nz  kívánatra 
visszaadaiik. Czim: .\bih. IX. M Rundbakin, 
Wien, IX.. Biygasso 3.

ravat.il

