
II. «ívfolynm 5 f50) »z.Ain. februá i- 3

Előfizetési árak:
Egész évre . 12 kér. Negyed évre . 3 kér.
Fél évre . . . 8 , Egyes 8Háu ára 80 ftl.

Bérnienteilen leveleket nem fogadunk el. 
Késiratok nem adatnak vírsmsi.

■ eljelenik minden vasárnap.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :
Uroaz K. pnpirkereskedévo A szádon. Fő utca 139 sz 

Hirdetések
•gyesiig szerint jutánvo*  Árun k ózni tetn »«k Nyíl tinóra

60 Hllér. KlOfizatfiluknek nnev Ar<M<£*'bn Any.

A gazdálkodó osztály kötelessége.
Sokan azt tartják, hogy a inai körül

mények közölt legboldogabb az. a közön
séges földmives gazda, n ki a maga föld
jét saját ökreivel szálltogalja, sajat kezével 
mivelbeli, a kinek a sors kedvezése folytán 
van annyi földbirtoka, hogy abból házát, 
családját gond nélkül eltarthatja. Aztán 
van hozzá elég erdei faja, van szőlője, 
bora, sója, lisztje; van ezekhez józan 
esze, szorgalma, takarékos gondolkozása. 
Ellenben nincs semmi igénye, nem ád a 
világ l'ényelgéseire, nem utánozza a diva
tos és szörnyű módon lábra kapott luxust, 
a imdy, míg egy részről üres látszatból 
All, más részről panasz, gond, sóhajtás, 
éhes gyomor és elégedetlenségnek jár a 
nyomába.

Hát igaz is, hogyha van boldogság 
és csendes élet e földein, csakis az ilyen 
osztálya emberek soraiban lehet azt előszűr 
keresni. — Olt kereste és találta azt a 
régi római lantos költő is, midőn a mezei 
földmivelö életet dicsőítve igy kiált fel : 
Boldog, ki távol a közélet terheitől és 
lélekemésztő gondjaitól saját ökreivel 
művelheti ősi birtokát, a melyen nincs 
semmi teher, semmi adósság. így tartjuk 
ezt ma is. Ámde most már csak versekben 

és regényekben lehet beszélni a földmives 
boldogságáról. Az élet panorámája mái 
képet mutat. Kevesen vannak már a gaz
dálkodók közt, a kik elmondhatják, hogy 
a válókat bú és gond nem nyomja, a föld
jüket kamatos adósság nem terheli. Egyi
két megterhelte az éhező Ínség, másikéi 
az emésztő vágy, másét tétlen lustaság, 
vagy a mihaszna korhelység. A kinek 
pedig sok adósság terheli a földjét, nem

lehet ott többé gondtalan az élet és nem 
ülhet tanyát a megelégedés, mert az adós
ság olyan, mint a mesebeli éhes sárkány, 
mindig táplálni kell a kamattal, mégse 
múlik el éhsége ; ha pedig nem táplálják 
másik emésztő szörnyeteget szül magából.

Azután azt se lehet elhallgatni, hogy 
a mai viszonyok közt számtalan nehézség
gel kell a gazdálkodó népnek is megküz
deni. — Sok az ö ellensége az ember
világ versenyében, az üzleti világ specu- 
látiójában és sok a természetben. Hiszen 
azt tapasztalhatjuk, hogy a láthatatlan pará
nyi filokszerától, a boszantó peronoszpo- 
rától fogva a mennydörgéssel járó jégesőig 
minden ellensége a földmivelö gazdának. 
Ez a sok ellenség az emberek verseny 
harczában, meg a természetben arra figyel
mezteti, arra inti a gazdálkodó földmives 
osztályt, hogy vegye elő a jobbik eszét, 
tanulmányozza a civilizálió által teremtett 
nj viszonyokat, tanulmányozza a természet 
erőit, földjét és a saját foglalkozásába 
vágó tudományok haladáséi.

Nem úgy vagyunk már a földmÍvelés
sel, mint voltunk régen, a mikor még 
netn kellett egyéb hozzá, csak két ökör 
m' g egy e .e Ma mát terjedelmes és hasz
nos tudomány lett a földmivelésböl melyet 
az elmélet és gyakorlat együtt teremtettek 
meg azért, hogy világitó lámpája legyen 
azon osztálynak, amely földmiveléssel fog
lalkozik, I)e a világosság bármely téren 
csak akkor áll elő, ha sz.org dóm. jóaka
rat és tanulgatás utján kiki Jmaga igyek
szik azt meggyujtani, ha tanul, halad és 
gazdagítja ismereteit. Ezek nélkül marad 
a sötétség a régi mivoltában.

A gazdálkodó osztály haladása, szel
lemi és anyagi jóllétben való gyarapodása

nagy érdekében áll vilr./Stiiikniik és a 
nemzetnek, mivel ezen osztály ősforrása 
a nemzet erejének. Innen van, hogy u 
kormány élén álló lerliak hirdetik, rende
lik, sürgetik a földmivelők között a köz
művelődés, iskolák és szakismeretek ter
jesztéséi.

Szó sincs róla, hogy a mai kor kívá
nalmai szerint nagy a hátra maradása a 
gazdálkodó földmives osztálynak és sok a 
tanulni valója. Azi kiváltja ma a haladás 
szelleme a gazdától, hogy ne «sak a föl
det tudja hasítani, ne csalt a füvet tudja 
vágni, hanem legyen tanult ember a maga 
szakjában, legyen iparos legyeit kereske
dő milyel sokoldalú ügyesség kell ahhoz, 
hogy jól legyen művelve a föld és jól 
legyen értékesítve a a föld termése

Mind meg vannak azok Írva szépen a 
gazdasági tudományokban, szaklapokban 
és folyóiratokban. Igen, de ezen szép igé
ket az a millió, m'g millió gazda a mely 
szélyel az országban ősi módra szántja, 
kapálja a maga földjét, hogy hallja meg, 
hogy tanulja meg, ha nincs'jaki tanitju, 
ha nincs a ki hirdesse. Magatol a nép nem 
buzdul az önmivelödésre, nem is lelkesül a 
könyvekért, azokra szívesen nem áldoz.

A klasszikus görög nép hajdan meg
tette, hogy a népet ingyen járatta színház
ba, hogy ott érzését nemesítse, ízlését 
mivelje, ismereteit gyarapítsa. Jó lentié, 
ha ezt a példát csak annyiban követnéuk, 
hogy minden községben könyvtárakat és 
gazdasági iskolákat állila iánk a nép szá
mára. Most úgy van a dolog, hogy a föld
művelő nép még el se hiszi, hogy könyv
ből is lehet valamit tanulni u gazdálkodás
hoz, azt tartván a régiek módja szerint, 
hogy a kinek földet juttat a sors, hát mér

Dal.
Nem értek mást e pillanatban:
Minthogy erei ettek végtelen.
Kihűl a vágy, a csók elcsattan, 
Rémet látok a gondolatban, 
io bánkódom . mikor resztlek el.

Át üdv, a kéj, a kin csak annyi, 
Mmt egy egy röpke gondolat, 
S ha jő a tél — hideg havával 
Ki gondolna a kis virággal, 
Mindegy: nyílt, vagy bimbó maradt.

Csörgő.

Megcsalt az ... édes.
Elnök: Tehát nem akar kibékülni? . ..
Fölperes: Nem.
Elnök : Ki ón. asszonyom 1 Hajlandó visz- 

szatérni férje házához ?
Alperes : Igen 1 hiszen imádom férjemet !
Fölperes: Egy szót se. mert tüstént meg

pukkadok ! Még az mondja, hogy imád I Ne 
higyjonuk neki, tekintetes tötvényszéki uruk. 
Hazudik, n mikor olyan szentérmstesen lesüti a 
szemeit, hazudik, amikor sóhajt, unitkor beszél 
és még akkor is hazudik, amikor hallgat 1 . . .

Elnök : No, no, csak ne ragadtassa el ma
gát ! . . . Hát aztán mi teszi önt olyan kérlel- 
hetet.lennó ?

Fölperes : Mi ? . . , Hát nem tetszik látni 
a szarvaimat ? Megcsalt az édes ! HázasiágtöréSt 
követett el és már most kérem a bíróságot, hogy 
a válóper befejeztével tegye át az iratokat a 
büntető törvényszékhez, Azt akarom hogy bs 
csukják I

Alperes : Náci! Édes Náci 1

Fölperes : Halgass. vipera I . .. Úgy történt 
a dolog, Kérem, hogy üzleti ügyeimben Kisvárad
ra utaztam. Hazajövet — esti 11 órakor — 
egyenesen lakosomba mentein. Félórái csengetés 
után nagy nehezen bojuiottam az előszobába' 
Téli kabátomul a fogasra akasztván, a hálószo
bába siettem. Feleségein ott feküdt az agyban és 
rettenetesen nyögdées-lt Arcza tüze*  volt, sze
mei lázban églek s csuk úgy kapkodott a levegő 
után.

— Mi az, mi történt ?
— Jaj, Náci, meghalok 1 . , . Levegőt 1 , . , 

Levegőt I ..
Halálra ijedtem. Kirohantain az előszobába 

bele ugrottam u téli kábái be és futót lant az 
orvoshoz. Már otthon volt; épen akkor jött ha
za a kaszinóból.

-■ Doktor ur I Az istenre kérem, jöjjön 
azonnal.

— H >vá ?
— A feleségemhez.
Mi baja ?
— Halálán vau. Fuldoklikl Negyvenegy 

fokú láz!
— Ej, ej szegény asszony! De nini 1 Miféle 

köpeny van magán ?
Végignéztem magamon.
Hót tekintetes királyi törvényszék, nagysá

gos ehnik url Tetszik tudni, miféle köpeny volt 
rajtam ?

Egy tiszti köpeny I . . ,
Hogyan Jutottam én ebbe a tisxll köpenybe ? 

A dolog nagvon egyszerű. A nagy sietségben 
egy idegen kabátba bújtam bele. De vájjon hogy 
került ez az idegen, kabát az én előszobámba 
éjféli 12 órakor? Egy tiszti köpenyt Hm, tüstént 
átláttam a szitán.

— Tehát — ha úgy tetseik. — szólt hoz*  
záin a doktor, mehetünk.

— Hová?
— A feleségemhez.
— Vagy úgy? Meggondoltam a dfflgot, 

doktor ur. Majd es.tk egyedül megyek haza. 
Tetszik tudni: ez a tiszti köpeny . . .

— Értem, értem. Volt ön katuiia ?
— Soha.
— Talán valamelyik rokona, vagy közeli 

ismerőse ?
— Az sem.
— Akkor hát a 1 •g-jobban is teszi. Iih 

egyedül megy haza L’g\ nem rendelhetnek egy t - 
bet, mint három (okú hideg Uzbe tataiéit küldet.

— Köszönöm doktor ur. Alazsftolgája!
Eh haza meliiem. Óvatos m nyitói mm be 

a lakásba, mert hat — tetszik tudni — nem 
akartain annak a köpönyegnek a tulajdonosával 
találkozni Halba valami rabiaius ember! . . .

— Fáni I #— mondok — elment már a Lúd- 
nngy ur?

Semmi válasz.
•— Kié ez a tisz’i köpeny. Fáin’?
Semmi válasz. Pedig csak S/.inlehu en 

alvást.
— Jól van. Holnap reggel express ajánlva 

haza küldelek az apudhoz.
És elrohantam hazulról.
Íme a tényállás. Ben.ihnlják a tekintetes 

törvényszéki urak, hogy il\en körülmények közt 
nem tágíthatok Es nug »z.r mondja, hogy imái i

Az elnök : Felperes i iga<zkodik kere.M ló- 
hei. A b’kélteiési largyalas nem vezetvén ered
ményre, eltávozhatnak

A fölperes: A bÜnlelŐ törvényszék előtt 
még találkozunk.

Gutius.

sz.org


ASZÓI) ÉS \ 1DÉKE
3 T

1901 február 8.

nyi ..inuk 
he. lio;y 
ellene je 

tiblouiÁny 
N'e’H lll'j.l 
zti.ii lier- 

ii ellen se

lt:Ü\eléseliez k<dl Nl‘ill lalji 
v iue.stei>ég»‘ib‘k rengeteg 

t és Intgy n>: • ellen n
itja öt a ke!''', védekezőre.

11<>2.V :• iiingH c rejúböi a pu 
i é< ve-zedelnie.-- peronos p r
\ étiekezimi.
E-sr.el, miivelt-éggel és gjloiniuiil 
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az élei verseny harc óban se <d ne bukj k. 
Be el ne maradjon. Nt‘e:iilegr---'‘K •• tekin
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lásból. Annak az időnek vege 
tanulságot ügye séget 
követel minden téren, 
nyefet keressük. Erre van 
dálkodó népnek is, uz tI vonta kiva « i'os 
hogy Károsunkban is b gyen minél . .i"i.i- 
rább gazdasági népkönyvtár és gazda tgi 
iskola, ti Imi a lic'yb' í s a kő.■< i kör
nyékből idvsereglő foldlllivelo ii"p gyér 
meke több ism ‘retet, neme< •!>!> erkölcsöt 
és tiszlultabb i/lési s íjálitson el.
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Hírek.
Kinovozés. A gödöllői járási számvevői 

állasra Pestvarmegye főispánja Szab ó piT*nez  
gödöllői járá>: írnokot ipvezle ki. Gptiiilaluiik 
n törekvő fiatal hivatalnok ezen elob-ptuie.-vhez.

Gyászmiso. B Idog enilekii .tronorokö uink 
Rudolf fóiierczeg hal dánok lizenkeimdik évfor
dulóján január 3*  Hm leny-s gyászéin*  \ oh Go 
döllon. az udvari kápolnában. A gyász misen dr. 
l’ruzsinszky Józs t esperes plébános celebrált. 
Ott voltak az udvari lis..l-egeken kívül varosunk 
közhivatalai és emkulőségei is teljes b/.amö *n.

A Gödöllői intaiigontia bálja. A gidöl- 
löi kaszinó fi italsága és a feíiár kereszt egyi sü
lét 19’1 évi f.-bru’.r lio 12-en G id illőn a/. Er
zsébet királyné szálloda termeiben tombolával 
egybekötöd z irtkóiü tancxeslelyi rend -z. s .-mely- 
jeg\ 2 kor. Iv’zdete 8 óra! or A esz a jövede
lem fele leszben az országos fehef kereszt e’\lei 
föjóllói fiokj i fele leszben pedig a gádölb i ka
szinó könyvtara javam fordittntik A hat > la s mg 
legfényesebb nulatsaga lesz Gődölh n és i. intae 
a mogabikuh férfi -s női rendező bízott .oka: 
rendkívül sikerűit is fog lenni. A rendez" égek 
tiszti kara: K-l’ezy Vilmosm*  «s ifi. Sz • Pál 
elnökök. G ne v B min*  és Czillii g r K Imán 
a elnökök. Tvchy ( i ané es Bi.ill I.ai >- > nz 
tárnokok. Pi kner •> e< Orli-.v eg\zok.
dr. '’.»n Gyui.iae és Bay-r »biii e|!. , • • A 
ló1'/ t agb.ia .in'i.v k’ /.K eioiuóo evei. ' M J11K 
<’z\. Brr czky Gerone, Dr. Bezsika Isivánné, 
Bluniemh.-il M.-móné. Bodnár Erzsiké. Bogdánflh 
Autóim*.  Özv Dilirich Lajosne, D'‘iit«eh Sala 
mmme. E- rdógii R z-a Garán Daniéin . Gönczv 
B»*r ’a. Göncz.) \ ibnn, G due'n ■ Dütrieh II 
Héjas P ilim. Hona li Pari <né. I'les E •le 
lvaiiits Eerenczné, Jáiiossy M •.-/►r .1 •!;'
Imin. Kovals Bé sn •. Lo i . Be! ni". I.
nőn . P'lxa. Lászlmé 1E’ ti> .h !•' r- i - ' 
Ros ‘hf« Id Háti lomé ö v. Sk .*• ’ 'Go n •. ' 
Iliiig', Gr, Szalui Ha i.m*  ■ i- I \’í 
W.dter S.imiie’nó. Dr \ * v • G u 'o- . 
Szeleim: t"\:i''han lövet kezd link m\.< 
bál bizottsági) n ; A lar'i B li i •• g. I.e 
nos . Be/s I i Kivin d' Bor ■ .1 s f B 'i n n- 
thi’d M inő, Bruko*.  R- /- i. B irg Dez-o i’-uthó 
Andor ('songé\ Mii1 dr Cserlm D" dr 
l’uyeil I. .jós l’nk(i-.ko. Eintidorffor Ignác/, 
lovag. < ; • I Elek. (J ,r i 
llelncz bán Brin - I' >
Horváth l.a<zlo, 
KiiráRz
Cb u’a,

I)!1

irtán - 
iczné. 
duss\ 
•r Er- 
f Dr. 

•zalny.
lesne, 

‘ (.p<’.y 
feni 

t’r. .la-

Lizils J'lhi Lövik Bfda. Neogr dy Árpád, Oppen- 
h'Hin Ailül’’. Pultéra Hűbéri. Pírkner Ernő. Pirk- 
n,.i Imre, Puliier Lajos, Prnz-inszky József dr. 
Raitsan Juhos. Retieglii Eereticz. if. Roclllitz 
T’ dm- R s-Hile d Sándor dr. Rudolf Bébi dr. Süllőn 
Gxnl.i <!.. Strlp-da Ágoston. Stróbl Gyula. Szabó 
Kálmán - i. S/..,hy SiniUel dr. Szilassy György 
Tegze Lajos dr. Téchy Gvuln. Wilter Siniu-I 
Wiio-I Nándor Ziimerii’ Oszkár lovag.

Áthelyezés. Pest vármegye főispánja I m ess 
Zoltán járási számvevőt, Imsonlo minőségben 
B i a r a helyezte at.

lparb.il Gödöllőn. A g'-l ’-Hoi általános 
ipaiie.^tület PJ H. évi Pbruar iió 10 én G-alólóii 
az „Erzsébet Ktrályiifdioz" cximzelt szálloda <>sz- 
szes termeiben saját alapja javara sártkÖrü 
tánezvigalmal ruibkz imd.\ iránt mar is nag.y az 
er l' kl’xl'-s vái'«i*mnk  előkelő iparosai k zó l. A 
3G tagból álló rendezőség él-Hi Dilllltés János 
clii ’K. Hejk Dtvati p nzlárnok. R *dl  .lózsef jegy 
zo alkatiak, ami mar maca is gar neziaj.i az. est 
<.ker«‘,i •'; Be! • > i l:i .• 8/• a lyj • ;\- | koron t GJ-fl. 
csaKd i".\ 3 konm.i 2'0 fillér. í elúlli .eiusek kö 
szötieU"l foga.balnak. J. g\ek t.'Mle a pénztárnál 
v..|:!rii< k Kezdet" es.r ómkor. Ivietiiek a 
hölgyek niné! egys/..- ú ö!’öze»ekhen megjo 
lenni. » meghivo l;i’:m:'.tra elömu’nlaml' es 
nt nem ruház r-tó.

Dohooz estély. Múkey A lám vél .yi ter
meiben f. Il i l7-*n  tánc*/.víg  dómmal egybekötő’t 
z.i’K.oiii ailatczos Lohócz es < I. ívsz hí. Ujdon 
s.ig: egy búr t'bor iok i hamii \ bevonulása 
úg\ egy magy.ir vi.ez .ek kis apród állat kisénw 
ióii Ion való la/vonulása és végre a bohóc', ren
dezőség diszf. I\onul.i.-a. Kezdődik este 7 órakor. 
Rendezők . Pista i-ztk reggeliJegyek I kor ma 
00 till. dő’e vijtvn «s este a pénz : rna 2 kor. 
Meghívó le ikül tű n mell -t el senki, mert nem 
!•-z Iá-ereszt ve. Aki nem akar mulatni, az ne 
menj II el.

Meglopott állatkerti igazgató Serük 
Károly állatkerti ig izgalmiak a kis T ircs.ii lia- 
iHiban levő szar asvölgyi main-jili l öt darab 
malac.?)! lobtak el mintegy 5 ) -G'l k róna érték
ben. A nyomozás folyik.

Kossuth gya ózok Tarán. N i imly fővá
rosi n ipil -pb.'in. i -\ a B id pestben is a fenti 
czimeii oh *h l ek jelentek ni‘"g. hogy az 
e vli i 48-.i» Túr.-.iák ^kiihinösen az oltani 
kór taej.ii állandóan rácaltna/.zak Kos-iith 
cinkkel. Ez a vakságnak meg nem felel, 
a magiika' e vádak m ati jogosan sértv 
tiimi k é< különösen a liimi kalholikits kör tag
jai közül tű-ben bem.ünktí őrlésimnek, sem 
Túrá i, sem mngaban a tnrai ka'h d ku*  körben 
ííh ii volt S’.ó iixilv ti •; n oly dolgukról melyük 
l;ag- hazunk lianak in v< vei összeköttetésben id- 
1 mik. aiin -ll évé• rágalmaz utol meg Ko-su h 
I íjos. ki'i k tett*  i és i -emdve mind tnrai 
|. ilgar elolt szent, tartozzék az. politikai hitva- 
I h tekintet -b.-i| b.irm-’yik túrihoz is. Szívesei 
adu k helyt a tnrai; k e-en hely reiga/.il's.anak. 
I fi jrxzük • zonb m r- >-i m"..gvö/.ol sü.ikei, hogy 
: nélkül sémi adott hitelt senki, aki u delek Hl- 
rdakat ismeri, ezen téves infornia'ion alapuló 
liiroztelc - ’kii'-k.

Gyiikosr, g bo^sznból Múlt hó 3) n 
ii" .g\ l'.ej-ak 1- - korona iimduhmi er
dő c-'»sz t A gyil.o.-agot t-'hHi é-t f.i’ul • jók 
lo <zu' o| követ - •■!. I.i i -k i hivmi**  ’ i'c 
h sseg ;u-! n tel <•■ ró e.n ■ z ír. " sok ’ollemol- 
h í- 1 • ’ a e "ii i - ■ .i-ír nyomon \nn
é.. v.l. sz u íl'-z rövidesénél i- csípi a telte**'  kell 

Tettonéit dohány cs nr.né izek. Erős 
Gusz áv es pi i d.mt s bi'ilcm (br-..i tanyai) 
I; -isok i m i 2 ’ i i t'Hf'Hi • éti" . midő.. 15 
k ii ; - i.nv! ••’ a!-.ar< k e n •! i Az es-őrd 

g » |.i I ii n ■ I ,i ;• mmig •• lesi t el tét ••
}’ol-U;-. ... • oúa ne.u t <’* gyomokét, 

ik ■ C .bii' ián 2«> án dJlhü 12 úrikor S-r«-8*  
nio.il i l.ikaszl-;’.l’i 2. *•• ’ s ; ■ r: ! ..■ ne'ű Ii 
<■' nzu á i aigat liku<zi 'ii ói a mos; -■ ,.i- 
• Ii A er'-ne*  ■• I" i t > • Imii nőt a

■ mim*  \ i;'e ; l,- i *_he  -se' I ti III u
R i < ‘Yív I "C'i •; c^ ?nVMat. H Ulti Pál

i u ír 21 -i fé íves n ' pal. 
5 m ; ív I II ’ nőin

/;m m . z, mez n • s a’jriosan 
' s :i . - fi ■ . b.’.-iill paii.i.-zára 
:mt.

a
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Sándor, p Hiztárnoka: Beke Gyula éi ellenőre*  
Néim-dy Béla, Kesidetü 8 órakor. Belépő dij: 
személyenként *2 korona, deák jegy 50 fillér. 
Jegy .< flóré válthatók Sárkány László és Beke 
Gyula uraknál Aszódon. A linn verseny műsora:
I Egy megoldott probléma. Irta és felolvassa 
Honriezy Bdn Miklós. 2. IViéme Rkpsodie
II ongroisu, pár Francois Gaal. Zongorán előadja
Mázni mez <’ . . « . . .
Előadja Bileliler

Janka 3 Desperat ur. Irta Gubányi. 
Nándor 4, Duetté, szerzetté 

Kiiel-m Éneklik Latzkovszky L • josné és Bentsik. 
.Márta 5 A honvéd özvegye. Irta Arany János. 
S avija Eorschiier Sándor 6 Petőfi emlékek. 
Összeállítottá és hegedűn előadja Eorsclmer 
Zsigmoml 7 E-y baleset. Irta Gubanyi. Előadják 
Kováesv Giga és Kovácsy Aurél.

.Országos Kiadóvállalat 
Budapesten ..........
kiböii isvn a
vei s 1 s a tud'Hiányok népszerűsítését tűzte ki 
feladat ul.

ezég alatt 
uj kiiuló tíirce'iiír alakult a mely 
mag nalib iráni a szépirodalom mű-

Az asr.odi polgári kör közgyűlése Múlt 
hó 27-ón viirfármip lanolin meg a p Igári kör 
évi rend"s közgyűlései snj it helyis ■•gében. Az 
elnöki beszámoló buszúi után a zárszámadás és 
a jövő évi kölisóg előirányzat tárgyaltaiult Iv, 
mGyn ú s vai az elnökség javaslata lett elfogad
va. Acc iii a liszilljjilás ejle’ett lll"g. Tisztelet
beli oh .ik l"ti Majoros Mihály, elnök Beiitsok 
János, alelnö1’. Tér Mihály, jeuyzok Perényi Re
zső, L- h czky Gyula, pénziáros Haulits Antal, 
ellenőr So kanv László, nazda Hanover Adolf, 
könyvtár .ok S'ern Sámuel, il”. Parnszkid Já
nos, ellenőr Ná-nedi Bél i szaniv szgálók llus/.erl 
Ign;c.z. Beke Gyula es Belitsm< Gyula, végül 
meg 2 v las/lnma^i la.; vulaszi.mm meg. azu
tán a köziiyiilés min an még néhány napirendem 
levő ki seo > jelenlé.*  ii Üg\el V*  gz<»lt. hezáruloti. 
E-l • 5ő teri'ékü lárs.as vacsora volt, melyen a 
szokol■ jó h iicii atban a késő éjjeli ór .kig vol
tak ül a km*  l •. j- i.

Beküldőiéit. A következő kimu'atás köz
lésire k‘1.*.  ’i ik fi A ; i I illői íii'.obó miszó*  
házra uiabb.tn aJakozi •'< Özvegy Mari a .l.itdilá 
3. d/.v Dr. Liriiiczy E.*renc  m 2. özv. nmklari 
Kiss K iírná me |l) K h'er A • *rt  4 8 >< Izor 5, 
Műller C. «l ikah |(), o/\. Sejt ■ a .eh Lip Uilé 3, 
Dr. Vell.s Vilmos ö. Kel •. if\ K olvn 3, A iler 
Siii.’o- 5. Ib llelheim Miksa Pl. D ILhz:i: Kál
mán 5, «»:v Horváth Karó viié 2, özv. Rúd 
nya is :ky i* ’ «.• • :i *: a • l, Sj iá : •;• J i i s 2 > özv. 
Simoné ies Janosn • Dr K ixesi M »r 2. Giatz 
András ő. özv. Dcv -c...es Mhil\nu 5. Pdrner 
Nándor 5. Kriis-I János |U. ii elit Ábráimul 5, 
Val ér K.iroiv 2 .lek'er Emk l > K ;p.\ 1 iir-'im
2. Ko • í< 'ni 2 Semiőpf J k ib 3. Élkan Ősz 
kar 2. Diiimann Antal 2. Illés /• renez 3, Dr. 
Csiky Kaim umó |. .\ »;er A lolí lu, V. K 6. K. 
A ne 2. Dr. Molnár István 4. G'iu >er Eiilöp 'é 
2.), özv. Dr. Sík Samloiim 2. özv. Bereiz.y Gó
rom*  2. Scbombal rlozscf I. W is< Adolf 1, 
Konkoh Auli.is _ ) fii!. Szarnék 
GroR/mmii S .ndorö, Paul M »r I 
ezéué 2. özv. Kriesch M.hályaé 2. 
Lajo-i •• 2, D í‘u '. óas/ky .1 izs -f 
Samu i I. herei,.ó M.,rio i Hu'ó 2 
Pame 1. Sp tzer O. .kar 4> till Ei.'Si Dr. 
Adolf •> ‘• or.
Kováé - <- >
áll" I. N. • ; :.sz

1 )| Sl -lil a I ')/;< f 
Mor< I. I ». f 1 <iz 
kac-*G  id i á. Ma r 
OSSZ.'.'' .' - 2i’ J :.O
••yiijrés G!) i k »i. B 
G » till M y ö sz • 
feg dj iA az al'ko'. 
rAef<ih ,i Ü t

Tda Passión. Sznbó E r< rey rendőihad- 
nagv haza f. h » 29-én leegéil a iHomozis kide
rítette. ii"j\ jl ga fis kőv t «• t *h»*n  kelet
kezet’ ■ • liiz. A g'Ujh ga iE kezreki litese m in 

: sí ke rüh
Tu.’von , itó • á bhoMsigi és községi 

' képviselő tjstu'eti tigsajfi jog Irta : dr. Do- 
| !"ii'‘i/. .1 ■ • f. A' t 2 kar. 4) fillér Ez a czime 
i ami ik a |.’)2 'dd.áos v »>kos kőlelnek, mely n 

dr. Knmp:s J inas ált I kívül" szakértelemmel, 
! nagy gv ko.lái lu lássál és Körűitek missel szer

kesztőit „Kö/.untgiiltisí k"n\vt.arH kiadasábun 
mint, a .a ik nov d- ce inbeii Xl-Xll ik számú kot
tás füzete megie|?|l. \ HZÓp II IliegÍD S k'ÜlÖ- 
nos ni . ako laii becsű iiiiuikn ö' fejezetben 
tárgy a! a a VfHiatkozn n gy terjed dmű jo’ tiyn- 
got. M"z I api ja. ho..y mely jog-z.ab.ilyok van- 

1 rak ez. id » sz Hint meg eleiben s az. túl itörvény 
ille ő »• -akasmi tárgyalva felsorolja •'■.( Il 'ltük n 
vmm*k  »z » m id isiiasokat. kiegészítes pe
dig ami nem h dveselhelő eloggé. mert nz olvasót 
nem zi.varj.i, jeg\ zi’tszeriileg.
míg egy les'tő az 
kiegészítés k'zöt’i kapcsolatot ilusztráljn, 

, más részről a törvényszöveg egyes kifejezései
nek, tehnikii" terminus ónak a h“lyes értelmét 

• inngyaráztn meg, mnivel különösen a laikus ol-

•).

I

W*  is a
Maidon 1, kor. 
Michit Viii- 

. özv Ditirieh 
I. Ifj. K lm 

öxv. Orosz 
Zeke 

M. ősi Imre 4. I’ryll József 2, 
M szár >s Laiz i 2. B *.i  lik G -- 

t »/.«•< 2. B íhler Vilmos 4.
10. Ileiamh f Karoly 5. 

D .nieliie 2. Lu- 
L-’pt *r  János 2. 

hozzáadva eddigi 
•s-m - 872 kor. 
«'.ti o i nyugt izva.

a • ii ik nyilván ;a-á^

»;■

i,

iio 2 V 
űz.

<' • l' a !'•.; m i topa r I. H. I\liek a 
I i; : a liárv.dloH me'ifoj i. Most isméi 
" d ■ • ’■ idkozia'ia csein|orsó_iinket

. \ .1 ’ f I) korona »‘iT k:| •/.f-h'n- já’
<4 m<>-. m-'z vala i z rl s«»b.ij b>l. A

i h i’2 ;zd r tiü : Gr i.i’i Mileilyri eseil, de 
b ÍLra-alhiit" m»m v<dl. A vizsgálni fol\ik. 

Petőfi bál Aszódon Kényes, nagy bál 
Din "I. Girjn K.iroly. I'" z Asz’i.loii ■.>■/ idei hangverseny nyel egvhm 

Be - B ' Pi>. Ib v.'iih J'-iiő, 1, " at iniiczmuLlsáu, nmlyct. az aszódi Petőfi
|\ < ífh E •iftie Ivipc/.K i’i'in m. s/.obor alap javára f hó 9«'éi égj1 százas rendező

G' üli. Erin !' í\uv:n se virh i b.zo" átrendez mellnek flnid.e : Buntsik Jézsef,
Kov.'ts B'dii. Lii’’.Ar<’ Pál Lipcs« y Leó, alehiőké; Ueitriczy Béla Miklós jrgyzöjü: Eonj' hnur

|

E Jelzetekben 
alaptörvény a módosítás és a 
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vasúnak tesz sz ágáhitot. E jegyzet fuvatában 
még ezenkívül gyakorlati példákat is sorol fel s 
igy n jogszabály gyakorlati alkalmazását is il- 
lustrálja. És ebben rejlik-e könyv gyakorlati lö 
fontossága. Mint e rövid s ug.\ mi is halvány váz 
hitből is látszik, e könyvet szakemberek és lai
kusok egyaránt sikerrel forgatják s épen azért 
njánljuk és azt olvasóink Ügyeimébe.

A „Mozögazdaságí alkalmazottak Lap
ja" teljesen díjtalanul ajánl inindeiiléle gazdasá
gi és iparszemélyzetei. Megbízható emberek elő
jegyzésben tartatnak. Előfizetési ára félévre 1 
korona. Szerkesztősége és kiadóhivatala Buda
pest, IV., Dessewfl'y uteza 19 sz.

Ehrlich Számi házasságközvetitö keservei
Oh web! wie schwer zu lobon. Wos is 

d«»s, gibt es semmi loklmdol nn ? Majd én meg- 
esi iáink az dolog líxy, h »gy lesz egy olyan 
Ehrmithag o mijent csők Ehrlich Számi tha 
láb's fejibii kilép.-x khigand tini. Mert vagyok 
oly freuadlich Ehrlich S/.áini inogom <t az 
egész phublik előtt, benmt isztani, h <lj én va
gyok oz o Inizasság-khözvotilö, ki a kutya- 
bagosi egész intheligens ü-szehozta. Rs oz a 
iiodj-wrö hodj valamennyi I111I I14. tíz n >dj 
azerö ilyen csők cdj Ehrlich Számi kilépés. 
A kliuiynbngosi noier adott nekhem 50 fiorin 
\\7f iivó felesége lm.) fiorin és «»«zt mondta 
Számi bácsi mogoniogát s*dia  se fogok felejt 
feni, nadjon sher got érezők engemet.

Níi! wos súgva dazu die khandidaton ? 
Okhorsz nősülni gyiisz hozzám, okhorxz férjhez 
menni, gyiisz S..ámi bácsi hó. A eh I so s >11 iuh 
Írben i.i I8ü9 sind gie (Joncheften \iel besser 
g- >angen. Jet/.t fő.akasztlurok a szimat egy 
Rziigro. N’lics 1i »t.h.*l  ember, kjt lehetne össze*  
liázasitmii, miad <»g]egéj,y <ddior maradni. 
Kein (x •xehefi sgf-ist. Nem okán*  egyik se bur- 
júshüieliiek átírni. Nőn und h.oidertmal nein 
s.» klianu Szarni nichr wmt-r cxistieren. Ach! 
Gált. x<dl arcli lieben a k hiizkhivánság *rl . 
mennyit h ízod' un. h-»dj Hónai bicsi és oz 
egész suliid be siilet io's thod j'in megélni. Mii-- 
tliaii imm lehet m iskép n • x sthiuren mint 
egv reklám csapni. E • •• 8 ami bácsi i>z o 
bobsiib-t hes Számi, kinek nodjsverö ü let ismeri 
oz inlholigr-ns paubli’, r.'k' ím r.*ap  i. L • 1 u*  
es ist so, ha ukur az omhef : i<zto-.-g- H megélni. 
Giitt s d mir heíf-’ti.. . Vit 'i-ka • mi* egy nőt*  
liiez. hol s k szó i n > és ti it.hu: ember van 
beleír, a. M.nd j - faiul V * l>in)’,|!i>v i» ős ’inJién 
ajánlmlok. Arthi u.ig< ur t ili.*djn  azt.
hogy amit egyszer S/ámi bácsi m oldja hodj 
n alszerő oz nods*.-r>.  A1 eavim n • hicz pedig 
♦ bele van "Z ilyen a.*dsz»  rő l> igázsiával. Von 
edj Seidcninspeijor kitinek II divrnn van egy 
kél kliiire jár» szóim Imi. kinek szomszédságá
ban egy vízi maian is d-ig.zil: egy nother 
kitinek van edj j» állás; egy ügyvéd ki khe- 
rés 200. K) fi'fin hozom inv; ege th inóto ach 
das ist Wis edels ilyen nincs (Iliik a fotográ
fiába: egy phár búk hol k li'H’eskedii, da legst du 
nieder és sok mis khikasarnzotl. gigerl dn 
achliifst du cin. Thossék m <st már omiiv >s 
khicsihek vúla-znnak nacli belieiimi itt az idő 
most vagy sulii. Phár-n élet a legszebb 
n v Iágban. Levélbeli m ‘gkeresések igen 
thisztelt és n >dság »s Erlich Számi házasság 
közvetítő oreságnak Gorán kii'ilendők. Khérek 
mielőbb egv őzletel megcsinálni és párt h fuga 
sért, mellékbe!ve <»gv kliézcsokkal vadjuk a 
khedves összeházasodni akliaro khőzőnségnek 
igaz jortkhar ja.

_________ Tóth Jenő

Felelős -zerkesztő : Nyiry Lajos. 

8112 tkvi szám|l9(X). Erk. novb. l én-
Harangozó József végt< hjlatónak Maesai 

József elleni végrehajtási Ügyében.
Ili Árverési hirdeim myi k'vonat.

A gödöllői kir. jbirósiig, mini tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Harangozó József végre haj- 
tatónak Mécsei József, mint kk. Balta János 
gyámja túrni lakos végrehajtást szenvedő elleni 
56 kor. tőkekövetelés, 11 k**r.  20 fillér végre
hajtási költség iránti \vgr« hajtasi iigyeben a 
gödöllői kir. jbiróság területén lévő. Túra köz- 
Régben fekvő r a túrni 52 sz. tkvi heteiben fog
lalt A. + 1 sorsz. 615 hruz. és 71|h ö. i. számú
1 hatod részben Butin János nevén álló, útón
ban n végrehajt, törv. 15'í § i ulapjnn egeszbi n 
elárverezendő ingatlanra 640 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban : továbbá a túrái 
53 sz. tkvi beié ben jegyzett A I. 1-2 sorsz. 
7045. 7046. hrsz. felerészben végrehajtási szen
vedett nevén álló, azonh-m a fenti §. alapján 
szintén eg<;szben elárverezendő inga’latira 83 
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban 
aa árverést elrendel ’e és h-igy a feni ebi) illegje 
lölt ingatlan »k az 1901. évi február hó 13 ik 
napján délelőtti 10 órakor Túra kö/ségházában 
Garán Dániel ügyvéd közbenjöttével megtartandó 

nyilván -s árverései megállapított ki'.i.iliási 
árun aad is oladatu*  i“'jn ''

Árverezni sz > ulékoz »k I i >zn ik az ingni ■ 
láttok beesárának 10 >z >z i oka', készpénzben, | 
vagy az 1881 60 lez 42 § a «aa jelzett úrf i 
lyammal számított s az 1881 tovb 1 éi 3333 
sz. a. kell m. kir. ig mmi</'e i r ndeb-i 8§-áb. n 
kijelöli óvadékképes értékpapírban a kiküldőn 
kezéhez leieimi, avagy az 1881 60. i-... 170
§-a értulmóbdii a bánatpénznek a birusagmü 
időleges elh'dyezéséről kiállított szab .lyszvrü 
elismervényt átszolgáltatni.

fP. H.) Z)r. Csenquij s. k.
kir. aljhiró.

8186 tkvi. szám| 1900. Erk. novemb.-r 5-én.
Keiner Sándornak Szolga Jáiiosnu elleni 

végrehajtási ügyébe n.
1. Árverés hirdetményi kivor. it.

A gödöllői kir. jhiró<ng mint tkvi hatóság 
közhírré leszi. Imgy Keiner Sándor végiehajta- 
tónak Szuka Janusné, szül. Buda Lidi i vegre- 
hajiást s/envedo elleni 185 kor. 90 f. to eköve- 
tidés é.s jár. iránti végrehajtási ügy ben a 
gödöllői kir. jb’rós.ig teriilcr.-ii levő l’ecz d köz
ségben fekvó s a pénzeli 114. sz. tkvi betétben 
Szolga Jánosáé szül. Buli Lídia nevísi álló 
A. 1. 1 2 sor 827. 828. hisz. 70. ö i. sz. kert ■
hazra 960 kor na kikiáltási árban az árverést 
eliendelie és h így a fentebb megjelölt i> gall ni 
az 1901 évi február h«> Ilik napján délelőtti 10 
ÓHikor Péczel községházánál Ikrán Danit I ügy
ved kü/benj ili.-vel me ;ta« luiiihi nyilvános árve
résen a mcgállapitoil kikiáltási áron ul 4 is el 
adatni fog.

Arvere .ni szándékozók t ir óznak az ingat
lan b< cs.iran.ik I') szazaldi.it keszuénzheii. vagy 
az 1881 60. lez. 12. iJaban j dzett. arfoi\ immal 
számítóit es az 13S| novemb r l en 3 Ida íz. a.
1 élt m. kir. ig. miniszteri teliddel 8. §-ábnn
1 ijeh.lt óv ul**knep-s  • ! ei,papírban a kihdldött
1. z.eiioz letenni, avagy »/. 1 8dl. 60 le-e. 1 70. § a
c l‘d:n •b'.,!i a h in Up •nznek a hiiitmgmil előle-
M -s elhelyezemről 1 i.tlluot*. sz .b;d s<’ í ismer
vényt aiszolgáLa:.,’..

G i löll*'.i,  a ur. ib rós; i^ min! tkvi It 'óság,
19(M) iiowmb. . jó 3'9 ui.

fP. Hj ■ / s. k.
kir. . íjbiró. I 

8235 s/.am. tk. 19 >0. I'h k imv 7 én I
Árverési iiirdotménvi kivonat

A jőd Joí |,ir. j nr<-s ar mim i'.vi hatóság 
közhírre teszi, hogy 8 i r ü u s I e r !•' r i • y e í*  
vhitabmak G r i uh J a n «> s vlijtást. szenvedő 
elleni 112 kor. tőkemivetelas éa jár. iránii 
vlijta-i imyiihen a gödöllői kir jbiróság területén i 
levő, (’xómőr közs;gh“ i fekvi s a csömöri 389 
sz. tkvi hűiéiben felerészben (iricli .Ionos, s i 
feleré>zb. n Grieh Jano-n-i Koméra Ann i név'n 
álló, azonban az 1881: LX tvz 156 ^a alapján : 
egészben ei.irver •zeitilo A. f I. sorsz 851 hr z. 
ínv'ii i’i óx *296  Ö. i. sz. h izr.i 877 kor < zennel 
megáll, ipitu t kik át isi árbm az. arver s: elren
delte és hogy h fentebb m ■gjdö.t inmt’Jan hz 
1901 évi I e b r u a r h •» 2i i k n ■■ pj á n
déleiét l 10 o r a k > r (’ s ö m i k ö z-
s é g h a z a n í I D . Basotifold Andor
ügyvéd közbenji?’éiel meg ariamlö i . ihános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron aail is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan beesáramik 10 százalékát k szpénz! ’ii, vagy 
az 1881 LX tcz. 42 § abait jelzett árf - y untnál 
számított és az 18-^1 nov••.nher lm 1 n 333.3 
sz. a. kelt lgiigy trinis't- ri r nd*  lm , §-á!mn 
kijelölt ovailekkepes értékpapírban :> .'ikíildött 
ke éhez •eteimi, avagy az 1881 LX ez. 170

P1J8TILL HDI / «<MX
A
y

tí-iliot l<<I vrtl !:ilri < ii öclöHöli, A'i\<-.'i iiii’íii U;<| Mznni 
Mindennemű kopoj-Mok kaphatók érez, keményfj. fényezett fenyőfából kis- 

sehb napyübb im'ilékboii.

Szeinfödeiek. virágok, szallagok, kozsoruk, viaszgyertyák.
Szobabrhiizatok, ravatal felallitns, a személyzeti díszes egyenruha! n, a gyászkocsi m»dl ' fáklyával 

nyitott halottas kocsi vagy díszesebb ü cg kocsi akár vidékre is minden léi.'/ereléssel elfogadta tik.
A gyászjelentések egy óra alatt elkészíttetnek r legjutányosabb árak mellett.

§n ''rhdméheii a béna*pép/md;  a ’»:rúx ipuál 
előlee-'s elbelye -■ i. i llitott “x-ib.ilyszcríi
elismervén) t a > ■ •.illetni

Keit (}öd<» l •). ii kir jbirosi': niint tkvi 
hatóságii.il 19( U '-vi deczemhei Iiu*I2 hii

Dt*.  Csengoy s. k 
(I'. h.l • ír a j hírű.

V. 119 7 szán hu
Árváméi hirdetmény

Alulírott kiküldött birusa.i v--i. r> lüijtó ezen
nel közhírre teszi. hog\ a gödöllői jma'bin--ag aik 
1900 évi V. 119 7 <z i mi végzés v »I‘D r Iliász 
Bertalan ii..\véd álla ké,^ lseit I Pb. 
G 1 e s i n g e r f.dp-irs részére D i e w a .1 d 
József alperes ellen 432 kur 54 fül köve
telés és jár. erejéig e r-mdel' kielegitóaj vegru- 
luijtas folytan alperestől lefoglalt 1876 kur. 
becsült ingóságokul, u f< nlidezwit gödöllői járás
bíróság fenti szán. U végzésével nz HiVeföS 
•In ndeltelvéii, annak feiü'foghillatók követelése 
erejéig is, h meanyibeii iiz.uk torv-iiyes zálogjogot 
nyertek volna, alperex I kax.m Gödöllőn ieeiidő 
megtartására h.ata idoü UH ovi február lm 8 
napián delelő ti 10*  raja tűzetik ki. mikor a 
biróilag lefoglalt epúl ’l.aauy ig s ejyób in^.-sagok 
u legtöbbet Ígérnek készpénzfizetés mellett, 
szükség eseiéu bt usáron alul is e l'ugliali adatni.

Felhív altiak miiül.izek, kik »/. elárverezendő 
ingóságok vétel .rab I a v••grnhajtó köve’<*l*  st 
meg előző kielégiiieiéxhez tartatlak jogot, a 
meiinv iben a r*  s/.ükre foglalás korább n esz- 
közöltetet.t volna és ez a végrehajtani jegyző
könyvből ki m*m  Hiúik, el-o'»'«s >gi h *j  denlemiket, 
az árverés m-g .ezd *s**ig  alulirt .kiküldöttnél 
vagy írásban ben-Ilii, vagy pedig sz>val bejelen
teni tartoznak.

A törvényes a határidő hirdetménynek n 
bíróság tábláján kifüggeszt ‘sel kővető naptól 
számiltatilt.

Kelt Gödöllőn, 1901 évi január hó 20 
napján.

Bólil Ambrus r. k.
(P. h.) kir. hit*,  végrehajtó.

V. 915 2 Rzá n'riz 19 )0.
Arvoré~i lvrdotm »ny.

Alulírott ki üldot' hirós iiíi végrehajtó ezen
nel közhirié tetzi hogy a gödöllői járásbirós-g 
nak 190 1 évi V. 9'5(2 szmu végzésévé! l)r. 
Preirlt-r J< n« úvvel állal képvisidt Sidlautr I). 
felperes resz-’i e l> :> tbucii Pál is Károly alpereR 
ellen 89 kwr. 70 fi'l. követelés és jár. erejéix 
elrendelt kielogt -sí v-'g '-di ijt.ás folytan alperestől 
lefoglalt GM kor. — ftll, becsült ingó-mgokra, a 
feniidczelt gödöllői járásbíróság fenti számit vég 
zésével az áive,\.‘o elrendelte:ven. annak felül
foglal :alok követelése erejéig is, a mennyiben 
azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes 
lakásán f leendő megtartására határidő
ül 7.9u/ ai’t /d/ruár //</ 8 napján déluliini 3 órája 
tüzelik ki, mikor a biróilag lefoglal Marséból 
Sous fele gőzmozgonv s tűvel) ingóságok a leg
többet Ígérőnek k •szpeiizíizetés inuííeit, szükség
eseién hecsaron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik nz elárverezendő*  
ingóságuk vételárából a végrehaj’ó követelését 
megelőző kielégii'-xiiez tartanak jogot, a meny*  
nyihuti reszükro loglakis korábban eszközölhetett 
volna é« ez a végrehajiási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket tu árverés 
megkezdésig alóliro/t biküldöttnél vagy Írásban 
beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvénye*  a h iláridő hirdet menyek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
ssámittatík

Kelt Gödöllőn, 1901 évi j utnál*  hó 20-napián. 
(P. H.) Böhl Ambrus s. k.

kit*,  bir. végrehajtó.

szazaldi.it
ijeh.lt
hat%25c3%25b3s%25c3%25a1gii.il
iiz.uk
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En Csillag Anna

Évi lakásul

Állás csere.

** * « /* *>.
WfturtrtUMHi ízes (Áievue w
Nélkülözhetetlen házi gyógyszer 

minden családnál!

IN. c-ntlmér hősem, óri.i-i l.orrlC)I ttjaimnál, a inrlj at á- n 
!.,!■ l’ lt porna.lt 14 havi lavznulula ulan nő 1 mer ennyire I. 
ie,ltro.»!d> <>rvnők » e,y <1 ti való Mernek lenmri.-k al a 1i.tj-.il 
I ■ álb'ii e- IrijTilhr*x  • • r--. orti'-na) ■ sz:ikalll me>n«'ve»z i r.i i 
r-.vi.l lin.tm.ln -i'ao <i y a l.uj, mini a -zakall lenn »-lo» 
nyíl •>*  liui.i ll Itvi iiu-gi-Tp in., d ..||BI a korai őszilier öl a

fgv t Ol’ly ára I fit, 2 fit, 3 frt. 5 frt.
■«jj. ikiildfcs ni ponk n*  az összrr előzetes beküldése 
HtMcn vacy poa h-u anvéMpi a vl'áj m nd*n  kantába 

a tyá ból, a hova a megrendülések intézt-ndék.

CSILLAG ANNA
RÉCS. I. SEILERGASSE 5.

Az egyesült pokróczgyáruk mnrmb’krnk tű iának 
fél műn való eladásain nymiHin megbízást.

Azért ajánlok 
téli lópokróczuknt.

Ezen vist.ie. plpmíziiibatnt- 
Imi lit'; i k kitűnő minŐHé- 
güek. melyek gyapjasok 

és puhák színes szeu^lyh el, ágytakaróknak is 
hoH/.nál'mlók es n mellen rendkívül olcsók. 
KzUrlvi*  gyapju teli l<»p<»kióezok. A minőség 
170. 130 hiicysáii. 4 K . B. minőség 5 K. C. 
niüH'Keg *200  .,150 mig\ v.ig tluble g.Mipju u. iiRUgí 
é« Hnkerbikiirö, 150 ; 2o<i mig.\siig, legfinomabb 
l üetsi-g. (hir.*ihimi  im 7 50 lv Pontos szétküldés 
ir:i:'\ >*h4b«l  ,\|.>g nem fe|eh»urt u p híz kívánatra 
viHK/.nmhitík. Czim: \hib. IX. M Rundbakin, 
Wien. IX. Be l'UgMSHO 8.

1900 V. 1187|2 számhoz. 1900 vgrli. 621 tz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó 
ezennel közhirré teszi, hogy a gödöllői kir. 
Jbiróságimk 1900 évi 11872 számit végzésével 
Szidon Ignáoz ügyvéd állal képviselt Wus- 
tinger István végrehajtató részere Umatiim 
József végrehajtást szenvedett ellen 400 kor. 
követelés és jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást szenvedettnél 
lefoglalt 1145 kor. 13 fili becsült ingóságokra a 
gödöllői kir. járásbíróság fenti számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a Blum Adolf 
41'0 kor. Lnsztig Annin 150 kor. felülfoglaltatók 
követelése erejéig is. amennyiben azok törvé
nyes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást 
szenvedett lakásán Rákoskeresztúron a csik- 
tnrcsni ut mellet'i üzletben és folytatólag a 
Munkás Otthonban leendő megtartására határ
időül 1900 évi február lto 9 napján déle

Psarhofor J. 
VÍBTI8JTITÓ LABMCSil 
évtlaedak óta el vannak terjedve az világon a
kevés azon caalád, a hol ez a páratlau báaigyógyszer 
hJányrik.K labdacsokét az orvotok klllduöaen az oly bajok-
■ 11 ajánlják, amelyek Babéi errétitésn l ■ Su|<> álnak 
következményei, mint piti, tavar az ■ eekerln) riksa,
■ ájféjíair ik. iieibiatal ak. kólkn. ar nyár »tb.

\ éiüaztttó bat.'auknAl fogva kiválóm jó hatást gya- 
kominak veresei nyt a /‘••'teiber h az ebből szánni /t 
bajuk uál. mini <ds|St frjfajki. eápkor -tb. E vér'is/.tiló 
labdacsok négy idonye, hu^y •minién balnak, fájdal
mat nem okoznak a igy a leggyöngébb szervezettel 
bitó egyének, aől gyei mákok la bátran haazuálhalják.

1 doboz, mely lő labdacsból Al’ *21  kr
1 tekercs, mely H dobozi frt 05 kr 

pénz előzetes beküldése 
bermentve:

• s 1 tokorcs 1 frt 25 kr. Ín
K 
ás 2 tekercs 2 frt 30 kr. ®3 8 tekercs 3 frt 35 kr. <
SS 10 tekercs 9 írt 20 kr.

Egyedüli készítő és szétküldés! főraktár:

Pserfyofer J. gyógyszerész
Sécs, I. Sing«rstrass« 10.

Elterjedts'fvkall fo|va • labSjftek ■ lepklllBi'bSrőbb 
alakekbae Se tavak alatt utanat*f.tn  k tarát " instnkl 
■fák PtlRHOFtK félt vsft'taMI*  l>-ba ics«kat kérjen, e 
eesk etek vaiétiak, eme'yek Seboatlnak feleiét airos 
liiabea .PtUMOFÍI*  UitrAea lAtfeaté.

Nélkülözhetetlen házi gyógyszer 
minden családnál!

KURAS PÁL temetkezési vállalata
Elvállal mindennemű lemotések rendezését legegyszerültlől ti legelegánsabb 

kivitelben. Állandó raktárt tart mlndeníólo l.oporHÓltból Erez 
k viirtyfi fényezett fenyőfa koporsók minden nagyságban.

Szólni beituzatok ravatal felállítás a személyzet disz egyenruhában, fák
lyával

A!

Temetések 100-koroilától 1000 koronáig. -- Megrandelések vidékre is 
olcsó árou elfogudtntnak.

Gyászjelentések egy óra nlntt szálllttulimk.

Saját készítésű
dlwzew óh egyszeri! poluórl bútorolt

utübulor

| lötti 10 órája tűzetik ki, mikor a biróilag 
lefoglalt kuglixó, korcsmái berendezés, borok, 
ló, kocsi, szobabútorok s egyéb ingóságok a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Feibivatnak mindazok, a kik nz elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez tartanak 
jogot, miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az 
árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnek vagy 
írásban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
biröfág tábláján kifüggesztését követő naptói 
számit tátik.

Kelt Gödöllőn, 
napján.

1901 évi Január ’hó 21

Trsztyánszky Kálmán s. k. 
kir. bír. vb jió.

i.'l’e.s -tlik (ígV 3 ázoh l ég 
iiellekh Hyiségekbol álló ház 
ári család részén*,  ahol más 
nini. a bérlő nem lakhatik. 
Ajánlat -kát továbbit a szer

kesztőség.

a főváros szomszéddá- 
in fekvő kies ayardó- 

iilkalmnzoti tanító 
“ lakbérrel együtt 
oron i és pgy öl fa) 
óhajt c’H'«ré|iii oly ta- 
, ki Gödöllő, Aszod, 

• tv.mb oi. vagy an mk 
•k m v hi alkalmazva.

porna.lt

