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Honi ipar - helyi ipar.
Heves vármegye lörvénylintósága lel

kes hangit felhívást intézett u magyar ipar 
pártolása érdekében a vármegye közönsé
géhez és az ország többi törvényhatósá
gaihoz.

Nem vázoljuk ezen felhívás nagy fon
tosságát, ismeri azt már mindenki. Megra
gadjuk azonban az alkalmat, hogy rámu
tassunk egynémely vi.-zás állapotra, mely 
társadalmunkat befolyásolja s gátat vet 
iparunk helyes és sz.tlkségképeni fejlődé
sének.

Egy uj áramlat mutatkozik a magyar 
társadalomban, egy uj e-ztne kezdi atlialni 

a magyar nemzet legkülönbözőbb rétegeit; 
u kormányrendeletekben, parlamentben, 
újságokban, körökben s jobb társaságok
ban li vr.n adva az uj jelszó: .Vegyünk 
honi árut !" — Nem egészen uj ez áram
lat, ki volt m ir ez a jelszó adva a 60-as 
években s azóta is több Ízben, de az 
akkor csak divat tolt, s minden divat 
múlandó és változó, és esailtiimar divatját 
múlta. Egy hangzatos e zme. mely éppen 
l.angznlos voltánál lógva rövid ideig elra
gadta a különféle lársadalmi köröket, hogy, 
nemsokára isméi a l'oledékeuység tenge
rébe merüljön. De most ez a gondolat 
nem a hazaliság csi'l landozására felvetett 
tetszetős eszme, hanem a megélhetés küz
delmében megérlell fölülte fontos, sőt 
döntő slratégiai fordulat, egy az általános 
gazdasági haragban a küzdők között kia
dott Itarczi jelszó; egy véd-es daczszövej- 
ttég. mely ha általánosítható és mindenki 
által szigorúan betartatik, minden elkiilö 
Hitelt vámterületnél és magas védvámok- 
nál jobban képes biztosítani a kitűzött

Az édes asszony.
Ha vau édes dal, édes iil özet, édes idő,- 

édes utez.i stb. mennyivel több ju-sa lehet e 
divatos jelzőhöz egy szép asszonynak-

Édes asszony imk hívta mindenki, aki csak 
ismerte a szép Ellát, unnak találta Vármiy Béla, 
mikor feleségül vette. Sőt édesnek találta később 
is, habár sok keserűséget szerzett már neki ez 
az édes. De mikor a keseillseget is oly éde
sen tudta beadni,

Ella fürdőre kívánkozott, n mely horribilis 
kiadás nem vágott egybe a fiatal bank-pénztár- 
nők jövedelmével.

Az ura hát kijelentette, hogy nem lehet.
— Te igazán szívtelen vagy, Béla!
Meghúzódott a pnmhig sarkában ’s olyan 

édesen duzzogott, hogy másnap mór elökerltette 
as ura a költséget a fürdőre.

Télen jour fixeket és Jour pitéket adott; 
es utóbbiakon persze nem az ártatlan smid- 
wbehek, bnnáliskodtak. de a hölgyek estélyi 
öltözékével összelmngzó lukulusi lakoma.

A farsang folyamán ez állt a meghívón:
,E. hó 15-én rendezendő házibálunkon 

ezivesen látjuk önt és b. családját.'
Hm, hm I túlságosan nagy lábon élnek 

ezek ■ Várnnyék I hangzott a kétkedő megjegye
zés a bankigazgató ur ajkán.

— A mi pénztárnokunk ugyancsak merészeit 
szétterjeszti szárnyait mondti az igazgató bizott
ság egyik tagja, á kinek czimére szintén érke
zett egy szecessziós Ízlésben kiállított ,meghívó.

A ‘ .jó barátok' rosszalták e pazarló 
életmódot.

Bosszulták, megszólták miatta, de azért 
agytól egyig ott voltak mind. 

czél mindnyájunk által annyira óhajtott 
elérését, a magyar-ipar fejlesztését

Az öreg ember sohasem akarja el
hinni, hogy az az ökölnyi gyerek, a kit a 
térdein ringatott, már felnőtt emberré lett, 
gyereknek lartja azt még akkor is, a mi
kor annak már deresedül kezd a lmja. 
Hasonlóan vagyunk mi is a magyar ipar
ral. Ismertük eddig s tudtuk mindnyájan, 
hogy az bizony nagyon is kezdetleges, 
nem képes n finomabb Ízlésnek, fokozot
tabb igényeknek a kielégítésére s az 50-as . 
években megkezdeti s a legdicséretesebb 
inteiltiokból eredő azon divat, hogy min- | 
denki lehetőleg honi gyártmányt használjon, ! 
épen ezért nem tudta magát hosszabb 
ideig tartani. De alig vettük észre s azért 
oly nehezen tudjuk elhinni, hogy a ma
gyar ipar azóta, daczára a közös vámte
rületnek és a magas védvámok hiányának, j 
tetemesen megerősödött, 'nagyot haladt és i 
sok tekintetben kiállja a külfölddel .a ver- I 
senyt: hogy azzal, ha most azt a jelszót I 
adjuk ki, hogy „vegyünk honi gyártmányt" j 
nem követelünk semmi áldozatot, nem 
hívunk fel senkit fitlogtatott hazafiságra 
vagy hazafias divatra : hogy nem szüksé
ges, miszerint hölgyeink selyemruha he
lyett kékfestő kartonba s uraink kékmándli 
posztóból készült öltönyökben járjanak. 
Aki belép az ezefl jelszó alalt kötött véd és

1 daez-zővetségbe, azon nem fogja azt észre 
| sem venni senki, sem viseletén, sem az 

’ általa használl tárgyakon, mert a honi 
gyártmányok semmiben sem különböznek 
az importalt külföldi gyártmányoktól. Nem 
is kell az ezen véli és daczszövetség tag
jainak egyebet követniük, mint azt a min
den áldozat nélküli, olcsó és mégis dicsé 
rétes. józan hazatiságot, hogy a magyar

Ella olyan bájos, olyan édes volt, hogy 
megbúvóit mindenkit.

Édes . . . édes ... az az egyetlen kis 
fiuk is úgy hívta, hogv édes szép mamuska.

— Végy az öledbe, édes, szép mamuska.
— Eredj innen, ki- butus, egészen össze

gyűröd n csipke lublieremet,
— Hát. mikor veszesz öledbe?
— Ha háziruhában leszek.
— Hó nap? higgad'a a kicsike.
A szép mama mintegy védőleg terjesz

tette maga elé karjait, aztán mikor a kicsike 
már kellő távolságban volt, öaszeszoritotta korul 
ajkacskáit s rátnpisztva mutató és kiizépiijját. 
csókokat szórt jó messziről a gyermek fele. Ezt 
is olyan édesen csinálta.

A házin épp úgy, mint n nyilvános hálókon, 
egész udvara volt az édes asszonynak. Egy 
Gerbeaud ezukorka, akit szemükkel ettek föl a 
gournmnd gavallérok.

Hogy Vanmy Bélának nem rontotta-e meg 
néha néha a gyomrát ez nz édesség, azt bajos 
volna megállapítani. Voltak életének peresei, 
mikor kompaktabb eledelre vágyott, mikor a 
lelkének kellett volna táplálók. Mikor olyas va
lakire lett volna szili-ege. aki megfelezze vele 
nzt, ami neki mar elviselhetetlen sok volt: a 
nagy gondokat, amiket egy ilyen nagy háztartás 
ró arra a férfira, aki munkájából tartja fönn övéit.

Hisz keresett, szerzett pénztegész a lehető
ség határáig, sőt tán még túl is a határon . . . 
No, de hisz majd kiköszörüli a csorbát, mielőtt 
megtudná valaki.

Hisz minden emberrel megeshetik, hogy 
kiadásai túllépik a megengedett korlátot.

Igeu, túllépte a korlátot, nagyon nagy 
lépéssel lépte túl, de majd visszalép; aztán 
rendben lesz minden. 

ipar iránt egy kis bizalommal viseltessék 
és egyenlő minőség s egyenlő árak mel
lett a hold gyártmányoknak adjon elsötib- 
séget. S hisszük, hogy most ez az eszmer 
ha felkaroltatik s divattá válik, igen soká 
fogja magát tarlhntni. mert a vevő nem
csak, hogy nem fog ez által károsodni, 
se a gyártmány jósága, minőségo s ízlé
ses volta, se annak ára tekintetében, de 
minél tovább tart s minél általánosabb 
lesz a divat., annál jobban fognak járni 
vele annak követői, mert lehetővé fogják 
lenni s hozzá fognak járulni ahhoz, hogy 
a honi gyártmányok min iig jobbak s 
olcsóbbak legyenek.

Mindezt a napi sajtó több Ízben bő
vebben kifejletté s azért kellően ismerik 
s remélhetőleg követik is ami igen tisztelt 
olvasóink. Mi ezt ez alkalommal azért 
hoztuk fel s ismételtük, hogy a felvett 
eszmét alkalmazzuk sziikebb körre is és 
a kiadott jelszót kibővítve tisztelt olvasó
inknak nem csak hazaliságára, de lokál
patriotizmusára is apelláljunk. Nem csak 
arra kérjük ugyanis, hogy vegyünk hont 
arukat, de arra is hogy .vegyünk 
helybeli á r u k a t !"

Aszód község kisipara, pang azon- 
egyszerű oknál lógva, hogy |>olgártársiiink- 
nak nincsen elég bizalmuk a helybeli ipa
rosokhoz és áruszükségleteiket legnagyobb 
részt a fővárosban fedezik. — A mi a 
magyar iparnak az Ausztriával való vám
közösség. az a helyi iparnak a fővároshoz 
való közvetlen közelség és felette élénk s. 
o'csó közlekedés : megkönnyíti a bcho'.tv- 
lalt. Az a hivatalnok, ügyvéd, kereskedő 
vagy magánzó, aki úgyis naponta Buda
pestre menni kénytelen, az általa vagy 
családja által szükségelt jobb vagy flno-

— Komoly beszédein volna veled Ella,
— Nekem is veled.
— Engedj előbb engem szóhoz jutni.
— Ne légy udvariatlan.
Édesen mosolygott s aztán folytatta.
— Egy remek uj csillárt személteit kh 

utolsó estélyünkre, ezt, meg kell venned, ezicza„
— Ne lébaskodjunk.
— Ejnye, maga goromba. Ne beszéljem 

hozzám többet Menjen, menjen, látni sem akarom.
És következett egy újabb fölvonásn unnak 

a tragikomédiának.Jmelyet már hat év ót játszanak.
A felvonás végén al édes asszony*  győzött. 

0 legalább azt hitte.
— Végy emil akarsz.
— Hisz már meg is vettem, mert előre 

tudtam, hogy morog, morog nz én kis medvém, 
de azért mégis aranyos j<> kis nmezkó az. Holnap 
elhozzák a számlál.[Bizony Isten, nem volt drág-.

És Várnay Béla nzt hitte, hogy nz a szarnia 
rejlik abban a borítékban, melyet tuásuap hozott 
be a szobalány.

Nem számla volt Egy levét.
-Eg.V igaz, barátja figyelmezteti .önt: fogyna 

rá kézzen. Imgy holnap pénztár- izsgá'atot tart 
Önnél a bizottság."

Reges régi dal.
Mire a vizsgáló bizottság belépett a páncél 

szobába, ehlöldördült nz a bizonyos revolver 
mely nem Várnay kezéből hullt ki előszűr ha
sonló alkalomból.

Annak a halottnak most ez a neve.- sik
kasztó.

És a másikat senki se liivjn többé édes, 
da szerencsétlen asszonynak, sót még így Is: 
nyomorult, könnyelmű teremtés.

Kövér Ilma.
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maliit nini, il meg sem kísérli itl helyben 
In-zetezni, mert azt hiszi, Imgv azokat a 
fővárosban az ott levő nagy áruházakban 
s kereskedésekben olcsóbbaII. jobb miliő- 
gépin n s nagyobb választékit m 
meg, mini itthon, a vásárlás végelti beuta
zás s a kiszállítás költségeit pedig nem 
számít ja, mell Budapestre a nélkül is bemén 
liiviilnlábii, bírósághoz, tőzsdére, bankokba, 
üzletei után, vagy sétálni Petiig mily gyak
ran csalódik’

Asittl kczst’ge, tudvalevőleg roha
mosan fejlődik, lakosainak száma a leg
utóbbi 20 év alatt megkélszeresetlett s 
külőueson az inteligenezia telemesen meg 
szaporodott Ezen körülmény igen sok. 
számbavehetö, roulinirt, tekintélyes és kellő 
tőkével rendelkező iparost arra ösztökélt, 
hogy nálunk letelepedjek s itt a modern 
.igényeknek .megfelelően, kellően szortiro- 
jí.ótt inüHylyt, vagy, áruraktárt nyisson. Be 
faiként légyen képes azt ti kellő -iiiveau-n 
níegt.'irtani ha épen a jobb közönség, a 
nielt közönség igényeinek kielégítésére.

'• m'OlnJyét ymgy rglftárát berendezte, azt 
fej ijiin keresi, kerüli és rzökségleteil a 
föi'.lrósbaíi fedezi?,! — Pedig hat a tóvá- 

-‘l'ó'ái nagykereskedésekben s áruházakban 
sokk.nl nagyobb mennyiségben . vannak 
,'s’elejles áruk is felhalmozva, olt pedig a 

? vidéki v.yy.p csii|s;. futó vevő akit nem 
■i*  ■''iáfttéi-nek'sz’eméj.yessn s nem is igyekszel 
' ' ' rtí‘Í'c',oly j.iól,í,|y[ázelgalni^mi}ijiil ai fővárosi - 

’<SUVi(évezélt. T]^t;immklM)»l«diaflot'ti0 t s
SAíiileilJ ^u.-jj,ei-ü| selejtes árut jó árlfttn 

' nyálmi iá' sózpl. vagy ■.n.ufttp'tnmhhtmáruéi I 
' ■aAi4‘i'eíj<r<\stí^J, mig.ygbbmiplokdi-ipaf'iuuM ;

• “'pVAk 1’b.íl - mint. Iiittujujik n>»K Ktl> reu— n
IWél^Vtő-őn^t az-áni^iadni- m tüir ö 

’ imigÁ'Jt'ideki iparos óllal készület, tt vagy 1 
annál kze'r/élt be ;■ holott a vidéki iplir.fk- j 

-■' és ;ik’,él,eskfjjő. óz. ő vevőit személyesen] 
isin'éfi," azolj.-if megbec.-üli s, jó kiszolgálás, I 

’ i^éiíffelti'ile^ Iftlmtő teljem kielégítése és>' 

szolid’ án'ik állal m igának megtartani igyuk 
szik, sem az áru minősége, -seln az árak 
tekintetében a fővárosiak mögött el nem 

>■' nur.lttnr;1 iiiiiidig elegendő nagy raktári és-' 
tehető dús' váíászt.ékot készletben tartani | 

“ s hiát.irap ár-pkatijiizonual vbe- !
sz'drVznlJ alvásaiéit arukat. .bázhozoiihaza--! 

meyírtllilaníjva niég ni'.|ti„felrjóket lehetőleg'1 
ah-1 > -J....... ' ii

i

söC

bIÍí*

A mire nincs paragrafus.
Eéllünöen szép asszonyka kopogtat be a 

doktor ajtajún.
Bocsánat! A doktor úrhoz van sze- 

reiic-vm ?
— Igen asszonyom. Meltóztassék helyet 

foglalni.
— Egy ki*  bajom volna.
— H.t kicsiny a baj. könnyűi orvosolható. 

Ken ni, rettenetes fajdalmaim vannak 
Ah . . . megbántotta valaki ?

— Dehogy !
Érteni Biz nyára kellemetlen családi Ügy
X‘ tn • ein az. Egy daganat van a tér

dem fölött. Ilii leien keletkeze*  i. s nagyon felek.
E»d ? . A ■ óvatosság sohasem árt. Es 

szabad tudnom miben lehelen szolgálatára?
Édes Istenem ! Szeretném lm meg- 

izsKulná.
Ilin, hm És a térde ló ült van?. , Ha 

ugv teszik ?
A szép asszony fülig pirul. Hogy is ne. A 

doktor ur olyan H ital! Hog\ miért is nem 'ment 
öregebb orvoshoz.

.4 Suhu.sv szog-A utk''zzek. asszonyom. Por- 
ditju felre a*,  fejecskéjét. Et most né/zitk . . . 
Így ni ...

— Veszélyes?
Oh nem hisz*  in ♦Hzorgnlm >s le-rog ttással 

vélyiuc.uyem sz.m-iu’.-1n mar m« g;V''g\ ulh.it.
,h E?| must semmri- scm ut iil ? *'

In- íven T oiaes. í»ái-rtírfii'k ossz nynm 
hog\ h i mjifj.or i tT.Je lelja lesz ne doki r jurls- 
hoz hanem doktoi m< di< mm*  Imz fáradjon.

II g\ati. mi leMV
— Nőin orvost, hanem ügyvéd vagyok. Az 

orvos fdliittem lakik • második emeleten. •
A s ep asszony f l.i'itk Lesújt- gyűlölet- 

l- ljes pil. nt.ist vet az. llgyv die és s/.ódanul 
tn\ z.ik

Eólh lla; a második etaeleiro és benyit az 
vi suthoz. 

a

visszavenni vttgv kioserélni, szóval a leg
kisebb vevőnek is tőle telbetöleg kedves
kedni.

Nem kívánjuk teliét senkinek lokál- 
patriotiziniisálöl azt az áldozatni, hogy a 
helybeli iparostól kevésbé jó árut vegyen 
vagy annak nagyobb ári adjon mint a 
fővárosiaknak csak arra kérjük t. olvasói
kat, hogy legyenek egy kis bizalommal a 
helybeli iparosok iránt, ne higyjék min
denre, hogy jobb minőségű, Ízlésesebb 
nagy olcsóbb csak azérl, mert Budapestről 
jön, tegyenek próbát, kíséreljék meg.áru
szükségleteiket helyben fedezni és egyenlő 
minőség s egyenlő árak mellett adjanak 
elsőbbséget a helybeli áruknak, 
állal azt az iparost és 
gatva- annak lehetővé legyék min-den igé
nyeknek még inkább és fokozottabb mér
tékben elegei tehetni. Legyen tehál közön
ségünk közi vezér elv első sorban ,az. hogy 
„vegyünk honi ami« azután padig.uz „Ve
gyünk helybeli árut"!*  1 v ; '

Ezt czélozza Heves várimígye néi'iles 
intencziótol vezetett hazafias fi Ihivása. 
melyet a vármegye társadalmaho'. és az or
szág törvényhatóságához iniézetjt.

Vajha meg lenne a 
nemes akcziónak.

i

hogy az
kereskedőt tdino-

kiván.t sikere

Szőlőtermelők országos értekezlete.-
i . *

Hinliipc^,ji|u- <11,. ■ 
’/Zilo fii i-inl.- <»< <rvii H

a- ■ Builnpés^, ji|u- jll, ■
Mintegv-tszás kzázöiven ■ szőlő birtok os. gyűlt 

össze a Köztelek mtiryterim-ben, s lioily á szőlő? 
értékesiiés kiiriij .t'elmyr.ilr. láguVibh^ visszaélé" 

■'sokét megbeszélj-k s tatiáesRozzaa ik4. a Szölti-’-r'— 
IMmsites kiterjes/féséimk ; i)lót|jai l'eleMa .Ui 
■értekezletet liohónezy (jedeotí atrszágjjyülési. 
képviselő nyitotta meg, kit nzr legy.itegyiiljá'k 
elnökül k izfulkialtáss ii jelöllek, a je.yzöi. leen
dők végzés'■re pedig i.tnlrtu'ék (iy’itlát 'választót 
i’tk inog. Ilohmtez.y <iedeóv. oromét fejézfé ki il 

j megtisztelt>-tos föleit s bejokmti, hogy nz érte- 
itltozletén Valit megjelenéstől. Újlilt- szijloln.elolfos

kinieiiXelitt inngát. Alicr iiztilliii' a cseuii'geszöJö 
ért-kesiti-s'-imk löi’truetére. Ivlzul iÓ eye ckpoí-? 
iái szólöt, így a viszonyokat.jsHÍeiiieti.* ’ Neniet- 
országot lassiiii-lnssíin nii'uké.diuríuk, -ihvjiios, 
ii'óhb ezt a- pinezol cl kellett. , i;esz.il,|BÍilil< a 
nagymarosi svábok lúiáít,* a kik ólaaz szőlőt 
MseHiflijiíkiek lm Néiíii-tóixzágba iníigyai’ szőlő 
t'/.égérp, alatt.I1M1 30.001) Koliloh t'Tiimltmk cső- 
íiH'gí'sz.ölót. ezt Imlfóiilött éilékesih'iti mimi nem 
lehet. Szükséges, azért, hogy a külföldi piaez 
ismét megnyíljék a magyar csemege szóló előtt. 

— Uram hallatlan dolog történt velem,
— N-s?
A térdem fölött mérges daganat keletkezett. 

Önhöz akarok j■’-nni és levédésből nz el.só eme- 
; leien lakó ügvvédhez nyitok he. Előadom neki 
| bajomat és a nyon.orull megvizsgálja a dagana

téit. Műt legyek ?
Asszonyom! az én tanácsom az, hogyha 

j e.féle latja van, ne doktor me<licina--hez hanem 
doctor juris-hoz menjen. En csak betegségeket 

I g.yógyilolr, jogiesetekhez nem eltek
Az asszonyka most még dühösebb lesz, 

1 mint az imént volt. - Minden szó m lkiil oda- 
1 hagyja az orvosi és siet a rendőrséghez. Egy 
; rendörfogalmnzóh"Z u ásítják, akinek Mháboro- 
| d tssal adja elő p. nászát.

—- M'ghnlgattam panaszát, asszonyom és 
szavamra mondom, nem ismerek olyan parngra- 
fu>t, amelybe az iigyéd cselekménye belit köznek.

-De l át mit tégy-k ? Tanácsoljon valamit..
— Máskor ha efféle baja lesz, panaszidja 

el a férjenek () bizonyara meg fogja találni azt 
. a paHgr.tftist. amelyet én hiába kereauk. 

l•,éi•jenltól elvalva elek.
Az h íj. Akkor hat panaszolja el a lég- 

tüzeséRh ’údyollójának.
U«lv:ir om nincs.

— Udvai Inja nincs ?. . Hm, hm. Hu megen- 
J. i-dj'leszí'-k tm; az udvarlfjj;!,-,'.. 4’. - -U ' • 1 

ír —Y»-sz "itz ügyvéddel?
Vz’ Ügyvéddel? Majd,, Írok egy levelet, 

ani-lybeii hálás jjös/önetet mondok neki. Mert 
hiszen ezt a'kedves ismeretséget egyedül neki 
köszünht teni.

* Az asszonyka niegkgyinti a rendőrfogalma- 
zó orezht.

— Menjen! Magit is olyan, mint a többi 
férfiak . . Hanem azért írja meg.nz ügyvédnek 
azt a levelei.

Gutius.

A viszonyok inegjiivulásuit a következő dolgoktól 
varja.- Allopodjanak meg ib termelők bizonyos 
üzánsz-fajokban s ilyejiekitk javasolja u aiizlát, 
a muskotályt, exkvizit és á téli szőlőket. Külö
nösen exportáljuk ezeket. A másik fődolog: 
tömörüljenek a szőlőbirtokosok szövetkezetbe, a 
kik az exportálást egyöntetűen és nagyban végez
hetik. A szövetkezet tart hitt külföldi piaezokoni 
ügynököket, a kik nz. értékesítés ügyét forszíroz
hatják. Javításra várnak a s-zállitási eszközök is; 
erre nézve azonb^v*̂  kereskedelmi miniszter 
ígéretét bírja,Jxi.j^jcgnngyóbb jóakarattal visel
kedik az ügy iránt. A földmivi'lesügyi miniszter 
szinten meleg érdeklődéssel karolta fel »i csemege
szőlő érték esi leséiig fii ügyér, igy reményünk 
van, hogy ha az érdekelt szőlősgazdák megteszik 
a magukét, a esemegeá’/őlő értekesiiésének ügye- 
mihamar dűlőre fog . jutpi. Részletesen vózoljn 
sajiii tapasztalatait o fítísyi nÍ»Vszédének végez
tével kéri a megjelenteket/*  .hogy szóljanak a 
tárgyhoz

Nagy György szől öltagy bírt okos r Osztja nz 
elnök nézetét, • a -smüjIingázd ik szövetkezését 
időszerűnek tartja. Szabó .Ivdmán a debreczent 
ken skedelmi kamara. ..elnökT^ÜA esemegeszölő 

//ért.ékvsitéséiiek ibiífbtn ; a csomagolás-
a szállítás <;s éhék^íl'*̂?NTimu^  mind a három 
Imgy kívánni, vA’1 ^részéről azt ajánljay 
hogy' ejjinyc adjunk‘UiWaggonóWban való szállí
tásnak. *A  szövetkezéti értékesítésnek nem barátja*  
a helyett jobb, ha mindem n ig\ termelő külön 
ügyn 'kökéi‘tart a-p tbz •lo’l]. B alga r J izsof kir. 
közjegyző ImsszaWf-’bészátlIién utal különösen a 
nini ,specz,tá.n.4agyar vis#MJ okra. a mai szőlő- 
áílomanqa s a mauapsag-Íj»j|Jnkább termeszteni 
szókéit‘fajúk fölkarolását .^ig^ti és a csoport
fajok köfce féH-üíutuK■•••'!<ívíiíijh2<. a kövi dinkát.

■ Llwhonvzw (í'edeoii rövid, előterjesztése után 
Rác z. György.kifejti a'z'tfkfe.lf/'AVlyek a szőlős
gazdáknak a. f^ö«*etJB'Z< ,lbé .VMó tömörülését 
ajánlják. A va^m^noklbin y^ó Sportnak baiátja. 
ő isi — Böhus^'l/aszló ugyanily Mj/ telemben szól, 
csupán d .'íZövetKezet helyet migytőkejÜ lész- 
ymlyia-rsaságra kh Anja- hjSni :jz-**riekcsiirs  íiuyét. 
Nagy Jgiiacz j«Uk hon^M mig^ aJ,jayiaii agyüimd- 
bsoi el nem különítik ;»z>,*gÁ.eT> :;^szá litman.ttói, 
addig ár szőlő vasutyfivbíz?.osiík.-» Van. A szövet
kezést ugv ?zz',n mindenki
arra, hogy a 'költőid . n|VJikt-ilw.ljo a magyar 
termeket L ‘,

, l\»i:j<trr G ‘zuW,dtöfit' t.4i)óiiííih\ükat kellene- 
tenni abban az irányban’/ itój'yV'ítfóstani csemege 
szűtíő faj"k'köziij, y^plyi^s bhjíílö’ki n szállítást. 
A ' kisárletrkre a Ij/O^ydfelkérni. A 
c-üjpng()hi^ es szairnTs.T^r<),<^éK.|*n.-a  m. á. v. tál 
eg.ytflériőleg leheiVit/yjyáflnx U iíó' ‘alkotni. Utal 
nya. Jmgy az O M?((i,.i‘É!Kmár . lépést lelt ez 
üg.\ ben.. Az. ériékesjíftd i'fg.V' ^sak^szövelkezéssel 
oldható ’m«g. utal aJg^tf^mgvei gyümölesszövet- 
*keket példájára, meRjjj^.^d 'igxéH.migy eredmé
nyeket ért el H«‘gyv!de)o-i'^mt. alakuló szövetkeze
tek irányit-*  középpontilaKpJué"á Imijobb megoldás. 

Rohonczy Gedeon elnök jelzi, hogy a vasút 
tisztán fmgalmi, hé^n |.mdig kér-skedelmi szem- 
P'Htok lilán indul s így a termelőknek kell 
megmlni a helyes u baigazitást.

Oppenlh un Henrik : a szidókivitel kereske- 
deluii oldal ival fcj^'alkozik-és ií/m a részvény- 
társasági, sem a síóvetkozeti lorm.it n *m  helyesli 
a nagy nehézs gek míaU:— Ao/'r/lT/.Grza azt java
solja. küldu.'Sék ki egy kisvbb bizottság, mely az 
0. M G. E. sxőlészvti szakiieztalyával egyeiér- 
toleg niegtenne az illető fórumoknál a szükséges 
lépéseket.

Rohonczy Gedeon összefoglalva a vita 
anyagát nz értekezle t- £határoxn:akéjfc1n kimondja 
a szövetkezés szükségét, annak elömil"kidataira 
bizottságot küld ki Végül nz.ehlök köszönetét 
fejezi ki a kezdőknek, a megjelenteknek és a 
miniszter képviselőinek s e.zzi-l az ülést bezárja.

Hírek o-
Hymen : 11 o r v n »ti Gyjtlfi hivatalnok 

budapestiül eljegyezti? ’n,6‘ z y.‘’,,'C s,.e t n e k i 
Jelenik Míkl-nné úrnő Wllves'' és bájos íreveit 
leányát Színűin Naczu."lQit

A gödöllöi ipartestülö,(rL hó 13 án va
sárnap tartotta meg évi*reirtles  k'^gyüh'-set Ádám 
Eerenczi.bognármes.er rp<íiiesrjtrétii dr.ök elnök
lete aj,ük . t.nft»k\j»Sa a' ’k'övVijicxp ’VOJK : A múlt 
évi sz'in ml ásók. Dm-'vttáieílftV'J'fíe vérfelek összege 
2'jr»8 kojs 48..üUy^r«?ad^ük.‘'47S.k'i; 92 fill. s 
'.gy j' pénziaúiJimridAih^^^'J^fnlyr. fill.J. — 
jóytíh.iuy n.ik ’HAa- felniefftá^ Uj;

. l:ig.;i mpxt edani: 9Mvé<öl#ti*̂.|./2Í  felszabiuiitás, 
31 szerződ ;s történi’. 7 dug elhull 5 'dköltözött. 
A jelentés tudomásul véiije mntále -a lelépő- 
vála^tniany h'-lyiHA- íifegv.dWw&k az ipartes
tület \ála-zimányi tajitaiuT Cseri’Eéivncz. Persler 
Kálumn, Gyarnmthy Milmly, Tóth Sándor. Wirn- 
hordt Eereiiez. Rózsa István, Teér József, Prilt 
József, Zierer B.-ln, Gyulay Mihály, Gráf Éliás 
és Teer György. Azután az elnök bejelentvén 
lemondását. Lizits Károly iparhat ósági biztos

sokk.nl
lorm.it
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feloszlott.
a múlt ev 
ti zkovszky 
úr lukasu- 
15 korona 
embernek

foglalta öl az elnöki széket s a inni} folytán 1 
-Itiói. ■•yvhangulftg /' >>• ’göi'ö ioi ’

■ ; i’- . a’l:■ 'illa ... ö&ll n..-^ mihy lelke- .
si-de-omL Több kisebb fbiiíoSsáen tárgyat tárgyalt I 
le azután az ipariesliilet, igy Ibi sa István indít
ványát a- Imzvétel tárgyában, továbbá a testideii 
bál ügyét, mely ellmiározia'ott -».b. Azu'án 
a közgyűlés az elnök éltetésévé;

Lopás a javító intézetben Még 
novöinbei' liüii lörtént hogy ellop:. L 
Lajos 111. kii javt > int -z-1 , j
nak nyili folyosójáról vgv n.nir jal 
értekben. A törvényjárás intelig< n< ...............
kellemetlen do'og lévén nz igizgalo ur nem telt 
feljelentést az ismereilen tejes ellen. Mo-l azon
ban egy 80 koionii értékű női g: l|.-rt loptak el 
ugyan aiT'-l a helyről, Valo^zinű hogv h kétesét 
tettesse (»gy és állandó zs ikmanyhelyűl >zeniehe 
ki az igazgató ur lukasát amit mar tűrni egyál
talán nem lehet. Az eset feljelentél vén. az aszódi 
csendőr óra: G rósz őrmester személyesen vette 
kezébe az ügyet és ejtette meg a nyomozást 
melynek során ki'leritteieit, hogy a tolvaj a kö
penyt f. ho 14 vagy 15-én este fele Atzidon |{»- 
zenleld Lipot ócska vaskereskedóiiek kínálta, de 
azt adja elő, hogy igaz ugyan, hogy a hét elejei! 
val; und) ik napon egy férfi á ( nála es kínálta is 
neki a női gallért megvételre, de mert a doiog 
gyaiiiis'oik tetszett iieki€'de nr‘g vevési szándéka 
sem volt, hát nem vein*  m‘gu< Hogy nz illető 
kiy» |r, öreg e, fiatal e. m-e. p iraszt ••. nem ea.lé'c- 
Rzik ra Az eset a csendőr őrsnek n igyon gya, 
ims és bár a nyomozást minden' iránviiin foly
tatja. nipuis feljelentést tett llozenb-ld ellen a 
büntető bíróságról Ez á kínos eset most mé to 
szen/ncz ó 1 Ásó mik.

A közönj g-figyelmébe. Minteey két év 
< la o ztrák verető hamis ezii>t egy fői intosok 
keirit*  k forgalomba a nélkül, hogy eddig a ha
misít'k kiléte, illetőleg a h iniisiiványok kész té- 
si bel e kidoti Intő lett volna. \z említett ha
misítványok ni^glehetoseii sikoriilh-kiiek mond- 
l “ * 
sz lir • tol is h rím , a mi az 
h imisitA :iíiv ón nem ••sz'»4let’tr. 
vagy • részen hiányzóit vagy

.ú)oinl: lan htőül l'el vagy 
,*;o|i  lypervo A huini^ir á‘yok 
pbhou, a s/élir ithail JhVHillniik. 
s?érii-it 1 | ; ..
JllHt.i ).^;iv h-m Imili ,!l1/*íf
^s mji^iík cs; k v Jajpil’ rt j'tld)'. öli' 
fkihtrő;t-if-*zt .-1„ ój 1 f ■ m. 4\.,j.4 K.
a’......... 'L jhclv óii(o| mi.ijüiJölfM és 2

ÍM ^nWetVl :T. Ia;y. késsel

i

haji i*h  1*67'7.*̂  égre szmök sötét

li i-mi'ir viheti géppel ''s/ubaly osan leiiyomo’t 
előfordult többi 
mert a sz-dirat 
pedig legfólleb 
.•gyeh j< h-kk.-l 

fo ismeri- tó jele 
, A menny'["‘ittv«

I épzW<'rVWms uniti-C jel nond.il*'  
. r ‘ ' T?/ v,,n ,o’ditva i

£s 'lt(lJ5íí'' Cs; k \ Jiijpd’ rt j dih'. rtlí've élénkéül) | 
nJürtsiji^ta^ójif-fii. 4\agy pld n .'m csengése, ■ 
íjáin íjKv Jöelv ótíL'il mt.^iüliKnád. és 2 sxázi- { 

-eztNf áírvoZel’H’ l I . lá;V, késsel vagy olló- | 
val vá h tó. mind e ni Ij tt azonh m merev éjT| 
hnjli'h égre szmök sötét szürke, nv-ly
igj^i kóz^l esik az őlomfém' sötét kékes szürke 
sziliéhez.

Az aszódi polgári kör f, hó 27-én <1. u. 
5 órakor t. Ttja, nz évi rendes közgyűlését saját 
helyiség ben. A közgyűlés tárgya a mull évi 
számadások s az 1901 évi előirányzat meg vizs- 
gil,vsn é< a tis/tuji ás. Kmidki ii lőnto tehát 
ez’tM Jíözgviilö^ 111 ár cs k :i tis tnjitasmil fogva 
is Kivan ’tos vo’n i a-1nőikar- felfrls<itése a kör
nek ezen váltsagos ii'ej 'ben már csak azért is, 
mert hiszen titeg feloszlatása is szóba került 

pillái' az utóbbi időben, ami pedig igen nagy kár 
ilLÍenue. Válaszo l a kör olyan tisztikart amely 
•''képes lesz re.irganizáhi a köri felkelteni iránta 

az érdeklődést Az iijomin beiratkozott tagok szá
ma alig Inthidja meg a 80 at. Ezen a rendkivül 
lan) ha érdeklődésen styitoni kell valahogy a 
tiszti karnak. A közgyűlés után este a kör a szo
kásos b.inketjét ez evben is meg fogj« tartani.

Értekezlet A gazdasági és cseléd beteg- 
segélyző pénztár az 1900 évi XVI t. ce ért ő
mében f. h ) 26.ni GÖdőlloti a községházánál 
Kapezy Vilmos tőszóig ibiro elnöklete alatt ér
tekezletet tartott, melyen a járásheli községek 
elöljáróságai, a körorvosok és a járási mező 
bizottság vetlek részt, csaknem teljes számban. 
A gyűlés im gli ■Ignlla nz elnök előterjesztéseit 
s h törvény szöveg-hez fűzött magyarázó kom 
mentárjait, tanácskozott a gazdasági és eseléd 
betegsegélyző pénztár eszméjénuk mikénti leg
praktikusabb bevezetéséről és popul n izálásáról s 
hosszabb és beható eszineesoro illan e tárgyban 
a községek egyönte-li intézkedése h-lároztniott 
el, miután a törvény egy némely homályosabb 
részletének egyöntetű értelmezése is meg.álhipitta- 
tott. Végül még néhány a községeket közelebbről 
érd'klő kérdés megbeszélése után, a gyűlés 
feloüzloit.
. . •V4<4ászat. Isaszeg határában f. hó- .13-án 
ezfp.ell ‘tíflvérült vadászat’ volt Alig vett rajta 
részt 8—10 puskás, és a leritöro több miiit 
300. drb. nyúl került. Szokatlan fcines eredmény 
még a mi vad bő vadász területeinken is.

Az aszódi daloskor bálja. Az aszódi 
daloskörnek f. évi február 2-án megtartandó 
hangversennyel egybekötött tánezmulatságáru 

.nagyban készül úgy Aszód, inint4a környék in- 
teligentiájn \ konrz»»rt a nieglnv >n kibocsátott 
programi!) után Ítélve, — rendkívül érdekesnek 
Ígérkezik. Dura M íté, Z-mdanyi Animid, Turnay 
Alajos - mind országos liini emberek, kiknek 
Heveivel színié szokatlan igy egy kisebb vidéki 
var s konczertjén találkozni. Nem kissebh azmi 
bán nz érdeklődés Koz.na Irma és Vladar ld.i 
kisasszonyok négykezese iránt. A megválasztott 
<1 ’.rah is ig n hatásos. Az énekkarok is itt teszik 
" a prifungot. és pedig a legnehezebb ének 
hrabokh'ii. Szóval élvezetesnek ígérkezik az 

aszódi daloskör konczertje, mely után táncz 
következik viradlig.

Szerencset onseg a vadászaton Csak
nem másfél eve történt az eset, hogy Domonyi 
Is'ván péceli földbirtokos Kalix Zoltán társasá
gába kiment a l’éezel községhez tartozó Lő
csöd puszta határaim szai vaslesre Kai x hosszú 
várakozás mán mindössze e<ak egy nyalat lőtt s 
ezzel haza it ment Domonyi azonban nem adta 
föl a reményt s az ugu'föld közepén levő bokor
ban meghúzódva, varia tovább a szerencsét. 
Naplemente után este hát óra tájban. Nagy Benő 
locsodi birtokos szintén arra a területre ment 
szarvaslesre, a melyen Domonyi várakozott A 
mint a szomszédos kukoriiczasból kilepel az 
ugarra, eldördült Domonyi fegyvere s Nagy 
Benő, halálosan tnlalvn, összefog\olt s pír perc 
múlva meghalt A fickó sörétre töltött fegyver 
eldördültél Imik kiáltás k Aette, és ekkor vette 
észre csak Domonyi hogy szarvas helyett em
bert lőtt A szerencsétlenségről nyo nlmn értesí
tette az áldoz't; családját, aztán pedig jelentke
zett. h csendór-tégnél. D nno.iyit gondatlanságból 
okozo: t emberölés miatt helyezte vád ala a 
pestvidéki törvényszék. A tnreyii|ist rendkívül 
érdek feszi tövé tették a tanuk ellentmondó 'valló 
martai kik orgyilkossággal vádoltuk Domonyit/Kide- 
rült azonban, hogy D inonyi és Nagy jó viszoliybnn 
v dtak egymással. es szerencséilenségben nem 
játszott közre rosszakarat. Beigazolható azonban 
nem volt Domonyi azon védekezése mely sze- 
rintjazt álliiotta. hogy, az esti, szürkületben a 
kukorieüásból kilépő alakot — :szar\«>nak nézte 
mert az eswihek nem -voltak tanúi. Ezt a véde
kezését nem is fogta e| a pest vidéki törvény'-, 
szak Sc-DiJn/onyit göndatlnnságb d okozott éinbeizf> 

•ölés v«^ege< rk kel évi-^'fogházzal siijlnMa A 
hu lapesti tábla rt'so bőntofi/naae.t t Sz ihó'Uános'

Aíbiró eloadáfiábnil ’ foglalkozott most az iigygi^l 
s indokainál miegerósitélte a törvényszék
Ítéletét. ‘

Népszámiáái8 Cstfmoiöiu.Érdekes kfiYititatast 
kaptunk a V^sorntfr községben és a hozza tartozó’’ 
Rzőllők, majorok, villa telepek ás. Puszta-sze^t-’ 
Mihályoii"fuganaiosilott népszámlálás eredményé
ről a község iga^m példás mirítitxzéwen vezetett 
elöljáróságától. A kinin atás s/erinhuvaii Cmniór- 
nek összesen 6237 lakosa (2570 férfi és 2367 no) 
melyek közül 8691 r. kn’h. 932 á^ev. 4(2 ev. 
ref. 145 izr. 28 gör. nem egyesült á5 gór. kath. 
4 nnzarénus vallássu. 3137 magvait" 644 német, 
1431 tót. 15 szerb, 4 ruthén. 3 rHjőán. 3 olasz 
nyelvű. Ez CrfŐmör és a hozzá tartozó telepek 
közt igy oszlik meg ; Csömörön vall 2168 lélek 
(.1049 férfi és’II19 hói .1 ozst.f fbg. telepen 1160 
lélek (579 féifi és 591 no) Almás telepen 775 
lélek 1383 férfi és 391 nő) György telepen 330 
l lvk (165 férfi és 165 nö.) Anna telepen 67 lélek 
(29 férfi és 38 nő) Árpád telepen 24 lélek (13 
férfi és 11 nő) Pta-szt Mihályon 677 lélek f339 
férfi 338 no Kis-szt Mihályon 26 lelek (12 férfi 
és 14 no) Vajha minden község követné Csömör 
példáját esily táblázatos kimutatás által is ter
jesztené i’iívt nz idegenek előtt is.

Népszerű orvosi e öadások. Dr Gyömö- 
rey Oszknr valkói körorvos a ilyet niekápolasiól 
előadásokat tart községeiben. Már v»»lkó község

elemi iskolájának nagy terűidben meg is tnitottn 
első bevezelo előadás.il li'il dm ib közönség elöli, 
amelynek eidrklodesr ••_) píi , í.- h lobmll 
sói az előadás \eg^n valósagiLU i.n « p pr nívó
sat. Ez. a kitűnő m vu^ iüy\l di^ mdi n \ hónapi 
Valkón működése óL0m*j J;VA m gnyi rh- c köré
hez lartoz.Ö községek 'lakos.ii ,- k őszi lián bl 
zalmai és szüreteiét, in »si meg rz<*n  ko/ha^znú 
praktikus orvosi uló.id i.>ok ilial v.do-ajg 1 p'ddai 
s alual járásunkbeli k dcgairfák. akik m-m is gon
dolnak. nz ilyesmivel I. 1. íiy^V a népei v./i-'ni 
is kellene, hanem megelég<-s)fiiwk az ■. d. im^) pa- 
czienseikkel szemben köl-desseuükci úgy. ahogy 
elvégezik, az'án nyugodtan nézik ■■ világ f'lvasíit. 
Üdvözöljük a Valkói.ik derek ■•rvosat nemes * s 
imgyíonlosságu ténykedése alkalmazol! Vajha 
kartársai minél tői ben köpetnek a példáj d jani
sunkban s ez állal is Igyekeznének elejéi X t mii 
a nagy gyermek halandosagn íh. amely júriránk- 
ban m •révek óla uialko’íík. T dibei h iszaálná- 
link Vele a közegesség’ űgvn •’<. mint az öles re- 
czipekl el m- g a kamun orvo<sa;ekk.il.

Népszámlálás Turán Túri 11 my község
ben a népszámlal is teljesen lm fej *zt'*leit.  A la
kosok száma 4815 inig az uiölsó nép-o.amlál.'is- 
kor 10 ev előtt 11 lakosok s'xáilia V0I1 4433. A 
szaporodás lobit 382 .ami pedig igen kicsiny.

Legjobb orvosság Mindazok kik gyomor
baj, étvágytalanság, ios'Z ein/s/. és. 111 j fajdal
muk. kólika, vérszegénység, id”.g-s fogfáj isbnn 
szenvednek, hnsxjyij^k a vil-ígbirű l’seherh"- 
f e r vértisztito ’labíjpcsak-at. melyek teljesen 
ártalmatlanok,.gywrs^9és 3-ftidtwiaii h.a'nak és ;» 
legels-'rafmi. or^n^uk Adtáig indiainak. H.a-zn-»s 
szolgálatot, vlii.ik . leip.ó ! • <-iák 1 ik, ha e
kiUinó sx.ert b.,.x.tigy<dj#ié)e .Hatoljuk 1 tekercs 
.mely 6 dőjjpz a labdacs Itlő-frl. X pénz 
elüle^es.liekűldtf.sji uTiín l .1 ••prését |*25  írtért, 
3 tekcl'csbt 2 30 li tert, 3-tekeiuse3 35 fi iért kiipl 
b'Ö’rmel.ilvc Tschvrlioi'er J. gvógjiwertárn, Becs, 
l.’Siíigerstrasse 15 >■;?•••

Meglopott Ürge Ürge' István gödöllői; 
lakostól elloptak az ezüst óráját niég e h" elejém 
a szőbáiálml lánezp^tól <tg)iiit. A meglepett de
rék Ürge István^jpmnhan nem telt mindjárt ♦fel
jelentést. Mii! O még ezzel.*v.-  Csekélységgel is 
mflflkát adjon ^sümlpr.tfc’iiek !•<♦< meni n <o no 
zott maga*  Meg is Jnbiha .uz órát- Plahi La jos 
ighlőlloi czipész’lVJ / nyo:<|l»nnjeb'is vette iole..

' a'/u íín füHídpyftüite illőkép *n  az esetet a remlőr- 
,4Wgnél. A” r^4Z, útra tévedt tettes Barsik Pál és

Ladkó István yéndőrök előli beismerte tet’ét és 
töredelmes'‘va(lpmást telt. Az es»'t lőljehnitete 1.

A tej Dühösei. Tepen ették Kiuucx István 
(siket).■‘íTőhwí.öl János és S/ecsényi György gö 

’ dóflÖi fiikos’kat, midőn a ^zmitó’^rtiszlaii a vadak 
átvágását korlátozó k«ri es fa oszlopait*

•kezdték dé/fiuálai. —» Három d.ir/rhm már ki is 
"fői tek. A s*z«  gény embereket tüzelő anyag hi
ányában a s/Ükség vitte hü.i 11’jir i.

Felelős szerkf^ztő: Nyiry Lajos.

I

Nyilttér*)
TWy ilf%t ko/íic

Aluliról. mint Csorna Károly besavői lakos 
festőművész nmgbiyjq'tja ezenn-l kijelenteni, hogy 
az „Aszód és Vidéke" cz.imü láp f. évi 3-ik szá
mában „90.609 koronát" c/.iin alatt megjelent 
hir, mely szerint Cserna Károly xisztalysorsjaté- 
kon ennyi összeget, nyert volna — nem való,, 
mert még sorsjegye sem volt, és kérem ennek li. 
lapjában! közzétételét. '

Gödöllőn, L9űl. jan. 23. • .
Tisztelettel 

Herente Antul
Ügyvéd. 

Gödöllőn.
E rovat alatt IcöilötUkórt n«ni vslliU fotolú.iaégtil 

a siorkosxtÖ.

B«r PL ISTI LL

yríllnln < n <5 <><!<»! lön, \ uifzn 4i:<>. ■■■ , .. ■>,
Mindennemű koporsók kaphatók érez, keményf'n, fénxezeit l< i \ < ól ól I n 

sebb nagyobb im'i-tékben. ók

Szemfödelek, virágok, szallagok, koszorúk, vias.gyartyá’i
Szobabehuzatok, ravatal felállítás, a személyzet díszes egyenrah dia, a gva< m • f.úly ív il 

nyitott halottas kocsi vagy díszesebb üveg kocsi akár vidékre is minden fe s/.er U sj! c lug.iJl ik.
A gyászjelentésük egy óra alatt elkészíttetnek a legjutányosabb aruk mellett.

el%25c5%2591ad%25c3%25a1s.il


ASZÓI) ÉS VIDÉKE 1901 január 27
4

11782 sz. 11XMI vgrh. 659 sz.
Árverési hirdetmény

kiküldött hint a ni végrehajtó ezennel 
teszi, hogy a gödöllői kir. jbirosagnak. 

1900 évi V 1178 számi végzésével Dr. Szabol
csi Izidor ügyvéd állal képviselt Lusziig Annin 
végrehajtató részéle l’iimtlium Joz»el ' S neje 
vlmj'ÓRt szeitvt dett ellen 150 K. követ'I s es jár, 
erejéig elrendalt kielégítési \hijt 's folytan \lmj 
tást szenvedetteknél lefoglalt 73o K- 13 b re 
bec-üll ingóságokra a göd illői kir jhirtsag fenti 
számú végz'sével az árverés elremle telvén, an
nak a Blum Adolf 400 kor. Lőwy Frigyes és 
fia 241 kor. 01 till Wusliiiger István 400 felül- 
foglaltHtók követelése erejéig i>, amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, vhajtást 
szenvedett iakásán Rákos-Keresztui'm a (’siktar- 
csni u on és folytatva a Munkás-Otthonban leendő 
megtartása határidőül 1901 évi január hó 31-ik 
napján d. e, 10 órája tűzetik ki. mikor a bir<»- 
ilag lefoglalt szobabútorok, k *restnai  berendezés 
hordók, bor, befőttek, I fehér szőrű Szt. Bernát
hegyi nagy kutya • egyéb ingóságok a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adut ni.

Felhivatnak mindazok, a kik az elárvere
zendő ingósHgok vételárából a végrehajtat') kö
vetelését megelőző kielégitietéséhez farmnak jo
got, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig iilólirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartozunk.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
biró-ág tábláján kifügg»‘sztését követő naptól 
számittatik.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi január h • 15. napján.
Trsztyánssky ;KálmAn 

kir. bír, végrehajtó.

190(1 V

I

Az egyesült pukróezgyárnk ninriub'krnktúráimk 
fél árun való eladására nyertem megbízást.

Azért ajánlók
. téli lápokróezokat.
", Ezen vastag, elpusztilhahit-
. . lan takarók kitűnő minősé-

- gtlek, melyek gyapjasok 
és puhák színes szegeit hel. lig.vtnknróknak is 
biisxiiál'intók és n melleit rendkívül olcsók. 
Szürke, vyapjii teli lőpokróezok. A. minőség 
170: 130 nagyság. 4 K.. H. minőség 5 K. C. 
minőség 200: 150 nagyság dobié gyapjú urasági 
és ftakei'tiiknró, 150 : 200 nagyság, legtinmiinbb 
minőség. dai'.dionKint 7'50 K Pontos szétküldés 
utánvétellel. Meg nem felelőért a |>“iiz kívánatra 
visszaadntik. Czim : Alitli. IX. M Rundbakin, 
Wien, IX.. Uerggasso 3.

En Csillag Anna

Hirdetések
jutányos áron felvétetnek Inpunk kiadö- 

liivtilalában.

’4H H M .dl Ml'

I Építő anyagok:
gipsz, portlandi és román ce- 
fali tégla, tető tedlemez, kát- 

sodrony szövetek és keriiéssk,

mész,
ment,
rány, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheiml-

19u0 V. 1414|2 sz. 1901. vgrh. 4 sz.
Árverési hirdetmény

Alulirott kiküldött bírósági vhajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a gödöllői kir. jbiróságmik 
1897 évi 6790 sz. végzésével Dr. Ripely Ede 
ügyvéd által képviselt Csipkay Károlyiig végre
hajtató részére Özv. Báró Radvanszky Antalné 
■zúl. Br. Podmaniczky Mária vhajtást szenvedett 
ellen 833 l< 62 F. ir lralékos követelés és jár. 
erejéig elrendelt kielégítési vhajtas folytán végre
hajtást szenvedettnél l« foglalt 2260 l< becsült 
ingóságokra a gödöllői kir. Jbir«>sag fenti számú 
végzésével nz árverés elrendeltetién, annak a 
felülfoglalmtók követelése erejéig is. amennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, vliajtá-ii 
szenvedett lakásán Puszta Varsanyon leendő 
megtartása határidőül 1901 évi január ho 
29 én d. U. 1 órája tüzelik ki. mikor a biró 
ilag lefoglalt lovak, liintók s egyébb ingóságok 
a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett szük
ség e>etén becsáron alul is el fognak adatni.

l'elhivatnak mindazok a kik »z elárve
rezendő ingóságok vételárából a vhajtó követe 
lését megelőző kielégítietéshez tartanak jogot, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alólirt beküld.ittnek vagy iia>ban 
beadni vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kitúggesz’ését követő n ptól 
számitmtik.

Kelt Gödöllőn 1901 évi j uimir h • 10 én. 
Trsztyánszky Kálmán 

kir. bir. \ hajló,________

8882 sz. tk. 1900. fcik. Xov. 26-an.
A gödöllői takarékpénztárnak J.dits Alajos 

és neje elleni vhajtási ügyében.
III. Árverési hirdetményi kivonat
A gödöllői kir. j bíróság mint tkvi. hatóság 

közhírré leszi, hogy a Gödöllői tak ’iekpenziar 
és társai végrehajtótoknak .1 dils Alajos «'s neje 
Weisse Uiulliajvhajiást szenvedők elleni 800 kor. 
tőkekövetelés es jár. iránti vhajtasi üuy»d)!ii a 
gödöllői kir. ibiróság területén lévő Csömör köz
ségben fekvő s ti csömöri 813 sz. tkvi, betétben 
Jalits Alajos és neje Weisse Ottillia név 'n álló 
A f 3 sor. 3337 20 2 hr. sz. ingatlanra továbbá 
nz azon épült tkvileg azonban meg fel nem tün
tetett házra 1661 Kor-bnn ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte é-« Imgy a 
fentebb megjelölt ingatlan az 7.90/ óri fvbriidr hó 
22-ik napján d. e. 11 órakor Caöniór Áó>#éy/ h iJiiiiál 
Polner Lajos ügyyéd közbenjöltevel meginttandó 
nyilvános árver-sen a megállapított, kikiáltási 
áron nini is eladatni fog.

Árverezni szándékozik tartoznak az ingat
lan becsárának 10 százalékéi készjénzb m vagy 
az 1881 60 tcz. 42 § bán jelze’t árfolyammal 
számítolt es az 1881 imv. I en 3313 sz,*  a. kelt 
m. kir. Igazságügy miniszteri rendelet 8 § ában 
a kiküidöit kezéhez letenni : vagy az 1881 60 
>cz 170 § h értelmében a b n.tip tíznek a biró- 
s ignnl időleges elhelyezéséről kiállító t szabály 
szi lit elismervén) t álszolgaltatni.

Gödödön. a kir. jbirósag mint tkvi, hatóság. 
1900 !)• ezomber 12-én.

J’, II ) Dr. Csongor, s. k. kir. n’j. biró.

l

keramit-

metlahi és

cement lapok.

Tűzálló ulimnotte téglák, cha 

motte agyng és ebamotle liszt.

Budapesten. V., Lípót körút 8.

M * *ren Hém'cet ii gölő'lü nyaralóm
ban fGizrdln ureza 61 i is sdvesen átveszek, 
hol a ö/.akiiiá') i vág» le világosit sokkal is 
készséggel szolgálok.

Mint különlegességek:
oppelni [.orllniid cement agyiig és ce
ment c.-övek és kémény teltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Betonirozásokiil, kövezéseket, va
lamint gránit lernzzó múnkákat jutá
nyos ár mellett elvállalok. KöltségvetéB 

ingyen.

.. . >*ntlm*r  hoz.iu, i.rifoi l.orrley l.ujunimat, a mclf ni i'.a liilt- li.lt pnnia.tr l« havi t.a-zn.ilnl:■ nliui nő I mnr •linyir*  l.i 
>.<rn-»bh orvn ok egy <1 il vtilo Mernek immrlék el ti hnjlihul

I • »ll< n t» li.ijiiöve-x étre. nr:i' n«l n M.iKnlt: me> «n«vo»x i .... ir...r 
r’.rtiljiu.mala után u> y a huj, ">’nt a mii kuli teriw»r?to» fc- 
nyit .» l.Onelt In.! megóvja ni" <1 ■ ilől u korai o*<iiier  ól u lég- 

or>.,<i M.rjg.
Egy t.gely ára I frt, 2 frt, 3 frt. 5 frt.

rtjj?ikii'dés n ponk'n* nz őbrzpg f-tözetes beküldés# 
setén vu|,y poa a-u anvéticl ■ vüái m’nden irányába 

a Cyá bői. a hova a mecrindelcst-k intéz, nilök

CSILLAG ANNA
PÉCS I . cFILFR6A9c;E 5.
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KURAS PÁL temetkezési vállalata
ASZÓIK

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerübtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart mindmiíólo koporsókból. Erez 
keményfa, fényezett fenyőfa koporsók minden nagyságban.

Szoba beliuzutok, ravatal felállítás, a személyzet dísz egyenruhában, fák
lyával.

fflT’ <lia»zL«>M yyfifKB!<<•«•{.

Temetések 100-koroiuUól 1000 koronáig. -- Megroi telelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egy óra idillt szállíttatnak. I-5S

lp

2í

¥
I
*e Buját késntéxli
© ón polu'Ziri butoi-ok
t.t kaphatók n legolcsóbb szabott óinkon Ászodon, Kurós l’ál épület és mübuior mi 

tulosiiiü.

Xyonistotr aszódi javító-Éltcet könyvnyomdájában
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