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Társadalmi közgazdasági és irodalmi heti lap
Előfizetési Arak:

*'re ■ '2 kor. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . 6 , Egyes szá n ára 30 KI.

Bérnientetlen leveleket nem fogadunk el.
________ Kétiralnk nőni ad unak vissza.

Megjelenik minden vasárnap.

Szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Aszódon.

Hirdetések
ogyesRÓg szőrűit jutányos árun kőzöliotnok Nyilttérsora

50 fillér Elótlzetóinknek nnizy m-«muoilmény

„A mezőgazdaság és ipar egyenlő 
védelme."

Általános tetszés követte a földmive- 
lési ministől- szavait, midőn a költségve
tés tárgyalása alkalmával kinyilvánította, 
hogy a jövőben, nevezetesen az uj vám
tarifák megállapításánál is a mezőgazda
ság és ipar egyenlő védelemben fog ré
szesülni. Sajátszerii dolog, hogy Magyar
ország főldmivelési miniszterének ilyen 
nyilatkozatot kellett lennie, mint lia ' ez 
nem volna egészen természetes, magától 
értetődő valami. A nyilatkozat ténye és 
az általános tetszés azonban azt látszanak 
bizonyítani, hogy volt idő, mikor ezt nem 
tartollák természetesnek, avagy ha annak 
tartották is, ily erőteljes módon nem tud
ták, vagy nem merték kinyilatkoztatni.

Pedig Magyarország annyira földmű
velő állam, hogy köztudott! is szerint is | 
pénzügyi egyensúlya legnagyobb mérték
ben függ az évi termés minemítségtöl. 
Kel barom rossz esztendő nagy valószi- 
ntistlg szerint annyira megingatja az ál 
lamhaztartás egvensulyál, hogy évtizedek 
munkája se billenthetné helyre.

Magvarorszag földmivelö állam és az 
is lög maradni. Aki a magyar gazdának 
„földéhség*  néven ismert ragaszkodást, 1 
szervtelét a föld iránt ismeri, aki eonser- i 
valivixmusni, a türelmes megnyugvást — 
melylyel néha-nelm sóhajtozva ugyan, de 
im'gis türelemmel várja a gabona árának 
emelkedését - ismeri, nem tutija elképzelni, 
hogy Magvarország valamikor első sorban 
iparallam legyen

Ily körülmények között mindaz, ami a 
mezőgazdaságot fejleszti, erősiti, szilárdítja 
egyúttal a magyar állam legtermészetesebb 

alapjait s mindaz, ami annak kárára van, 
lalpköveit bontogatja.

A magyar ipar is kiváló szeretetünk 
tárgya, de mégis akkor, amikor egyenlő 
védelmükről lesz szó, azt ágy szeretjük 
elképzelni, hogy az esetleges érdekellen- 
telek elsimítása lehetőleg ne járjon a me
zőgazdasági érdekek sérelmével.

K L.
Adókivetés.

Az ipari és szellemi foglalkozásokból, rövi
den: a személyes tevékenységből •redő jövede
lemnek. (ide nem értve teli u a kamatozó tőkék 
jövedelmeit és a járadékokat! adózás tekinie- 
t hol két. csoportra oszlanak, Egyik csopmba 
tartoznak az állandó fizetések, nyug es kegy 
dijak Ezek a jövetbdemek IV. o<zt, kere«etadó 
ulti esnek A szenv'dyes tevékenységből eredő 
jövedelmek másik csoportjaim taitoz.’iak a gyári, 
ipari, kereskedelmi, haszonbérleli a szellemi, 
röviden nz üsleti fogbilkozáfdi'd eredő, nem fixi 
rozoti, illetőleg meghatározott összegben előre 
nem biztosított, jövedelmek.

Eme jövedelmek után járó HL osztályú 
knresutadónak k'Veh’te tehát az lizletvil go 
egyaltala '.-in. de különöseit, a h -isxonb »rlokel. 
gyárosokat h iparosokat, iparvállal ro ia». bán 
kilókat, k-reskedokol (kaltpárokA . szatócsokat), 
valóm nt a gyógyszerészeket. ven leglő-aöket. ka 
vésőkul. korc<marosokai nemkülönben Ügyvéde- 
k *t  s orvosok!'. Írókat s műv •szekot, mag. n 
tan írókat és m igántaniiő mt, altalnbati minden 
előre meg tem h it.ár-i/.oit összegű kereseti jö 
vedelm-i élve/ó ■•gyen• k-t és tar illatokul igen 
közelről érdekli.

Noha az IS.Hl övben kivetett LI. osztályú 
kereset i ló még a folyó évre is érvényes s igv 
jeleni*«g  esik az I9i)í) évben keletkezett üzletek 
kereseti jövedelmek) után jaró adót vétik ki, 

mégis hivatásszerű kötelességet velünk teljesi- 
teni, ha nz érdekelteket .bizonyos, saját érde
kükben kih isználható körülményre figxelmez-

az adózó polgár teljeset' tájékozatlanul ali ai őt. •

kegközelehb érintő adóügyben a kincstári kép
viselővel szemben. De még jó szerencse, hogy 
az adózó véletlenül tudomást szerez arról, hogy 
mikor fogjak adóügyét tárgyalni? Mert ezt a 
határidőt kihirdetik ugyan, de ni “adózót külön 
meg nem idézik. — Egy 5-—10 filléres bélyeg- 
rövidiiéiről bezzeg kapsz vovény ellenében kéz
besített írásbeli fizetési .meghagyást, de adód 
tárgyalására már nem kapsz külön idézést. Te
hát igy tavaszszal minden kereskedő és iparos 
saját érdekében cselekszik, ha a dobszóra figyel, 
m hogy az adókivetési tárgyalást nála nélkül 
tartsak meg.

Tegyük lej, adóköteles fél nz adókivető 
bizottság elölt megjelent, ott egy szokatlan kife
jezésüti meg fiil'dt. midőn kihirdetik neki, hogy 
lil. oszt kereseti adója a minimális alapon ennyi 
meg annyi összegben lett megállapítva. Ettől a 
minimális alaptól az adózó rendszerint annyira 
zavarba jő, hogy ha bejelenti a fellebezését, ezt 
indokolni nem tudja,

Erről a minimális adóalapról óhajtom ez alka
lommal nz érdeklődő közönséget tájékozni, úgy 
az uilmn. hogy ebből a kincstári elomló urak is 
megérthessék azt, amit nvgérteniök kell. Hiszen 

I soksz >r heszéhink a leányunknak. hogy a vejünk 
is értsen belőle. - Minimális magyarul : legki- 

l sebb adóalapnak mondjuk azt nz összeget, 
1 und vakot hivatalból beszerzett adatok alapjait, a 

törvényben meghatározott kulcs segély ével, mint 
valószínű kereseti tiszta nyremént állapítanak 
meg abban az esetben, ha az adóköteles f-d val 
lomása hiányos, vagy még v:doszinü<égge| s«mi 
bir. vagy v gre ha a vallomás adatai az a lóki
vető bizottság rendelkezésére álló adatok által 
megdöntulik, d« a fel a puhatolás pontosságát 
kétségbe viija.

Ez esetben nz adó alapját képe ó kereseti 
I nyer iv*ny  az úgynevezett minimális alapon hi

vatali) d alhipittalik meg.
A pénzügyminisztérium 1SS-I ben kiadott 

r •ndeletehen kijelelhette, hogy az adókivetó bi
zottságok nincsenek feljogositv» a kereseti nye
reményt a minimális tételeknél kisebb mérvben 
megállapítani. A törvényben használt .rendszerint" 
kifejezés azonban kétségtelenné teszi, hogy a 
törvény a minim ilist nem kivonta kivétel nélkül 
alkuim ízt nini. Ennélfogva érlh’tetlen a pénzügy-

Szomo u embsr
Lobogva égtek a nagy viuszgyertyák a ra

vatal kórül, sárgás fénybe vontak a fiatal asz- 
szony szó nőm arcát, aki nézte egyre nézte a 
halottat. Elsimította a homlokán a rakonczát 
lankodó ej fekete tűnőket s lomijoh a halóihoz. 
B duii 'x-tr. a ni >g n *rev  ilt arczh i. melynek ke
mény, daczos volt a kifejezése most is. —

Ugye nem haragszol? Ugye nem haragszol? 
suttogta az sszony. Te jö ember, te szegény 
jó ember!

Könnyei leperegtek a halott arczára s nz 
asszony ’etörölte onnan a kezével. De a hideg 
ség, mely kisugárzott az élettelen testből, meg
döbbentette.

Úgy érezte, hogy az a hideg helecsapott a 
szivébe. Elrántotta a kezét s egy határozott moz- 
(lul.<i>al elfordul' a ravataltól Ki ak irt menni a 
szobából — de min tudott. Kétségbeeseli lolki
ismerete visszaüzte a ravatalhoz s zokogva bo
rult a halolt mellére.

Szeretni akartalak Akartalak de nem tud 
falak. Jó voltál hozzam . . . Nagyon szreltel. 
Miért nem öllel meg ? . .

Az assz oi.v zihált melléből búgva tört, elő 
a kétségbeeselt önnvml.

Szegény Eh k ! Szegény Elek I . .
A szegény Elek két. nap előtt még boldog 

volt és vida.n- imád a a feleségét, kihez forró 
szerelem fűzte és e«-y gyönyörű két esztendős 
apróság, a széniéin Lilla. Gáspár Elek határozott, 
szenvedélyes férfi volt s mikor a pokol ni dysé- 
ges fenekére e>eii boldogságának mennyboltoza- 
fáról, nem ludoti megalkudni a sorssal, mely 
gonoszul ham vek. rz élettel, mely gvalá-atot 
hozott s el * eszilvtie előtte minden bee ét Két 
nap ülőit Gáspár útról jön haza s váratlanul

toppant be felesége sz.d>ájáb.i Idegen férfi ölelő 
karjai között talált i *z  asszonyt Az : sszony mikor 
meglátta férj t, oda rohant hozz i s fiil« be riká
csolta;

Őt szendém, őt A régi szeretőmet. Soha 
téged nem szere lelek. Es most ölj meg!

De Gáspár nem bántotta sem az asszonyt 
sem a szerelőjét. Nem n tudta voln*  Egy 
szava, egy mozdulata m-in volt. Megbénult. S 
Iliikor későn éjjel teljesen magához leit, levelet 
irt a gyermekének es szíven lói te mngat.

Senki n ni tudott az asszony hűtlenségéről 
s ez öngyilko-sag okáról. Gáspár Elek halála 
okául a világ ••Ifogadta nz újságból ismert sab
lont: pillanatnyi < Imezavarhan I ii öngyilkossá. 
Nem volt botrány, nem volt suttogás. Elozéke- 
u.\ebben még nem bánt megcsalt férfi a felesé
gével. mint Gáspár Elek.

De annak a magányos asszonynak szivé
ben ott a ravatal mellett, gyötn Imes kínok 
kelnek tusára. Irtóztak volt nz, amit érzett, fis 
átkozta azt a fél fit, aki ezt a poklot rázuditotta.

Mikor Gáspár Elek először jött a sziliéi 
házábi, Kunfalvy Lilla már má.-nak ígérte a 
szivét. Együtt nőtt fel a városi jegyző fiával s 
a gyermekkori szerelem s a s/.iv minden érzésé
vel fűzte össze n fiatalokat. De László szegény 
volt és fiaiul. Kunfalvy Lillában mikor latin, 
hogy Gáspár a férfi érett és iuponáló szerelmé
vel közeledik hozzá, felébredt <• férjhez menendő 
lányok praktikus világnézete. László nap nap I 
után keserű szemrehányásokkal illette, a miért 
fogadja (íáspár udvarlását, amit nagyon rossz 
néven veit tőle.

Szülei, rokonsága ostromolni: mondjon igent. 
nif,rt sulii ennél különb fejet nem kap. Azon
felül az udvarié szép és szell« mes ember volt, 
Lillát végtelen örömére irigyelték érte a leányok.

Néhány heti töprengés után sikerült magát meg
győznie mr I is, hogy o lulajdonképpen elfdedte 

• mar L 'szl"! és gyűrűi váltóit G.ispán- I. László 
| irt ugyan neki néhány levelet, melyekhon öngyil- 
1 kosággal fenyegetőzött, holott mindössze csak 
| kelszer mentenék ki a Szamosból Liil i férjhez 
! ment., boldog volt és amikor gyminekük meg

született, azt hi »e, hogy már szerelmes urába.
Jött egy nap és viszont hitia Liszlit Az 

elhagyóit ifjúkori iib ál még most is betege 
volt annak a gyermekkori o-tobas ignak. Lm .ló 
nem lett neki szemrehányást. Hal iv uiy melanko 
likus férfi lett, olyan akit a nők érdekesnek 
tartanak. A seb, m-lyet Lilla hűtlensége ütött 
a szivén, még mimiig sajgó t. Nőm ö csabilntla 
el az asszonyt, h mem ez öt. Lillát végtelenül 
meghatotta a szomorú ember látása. Viharos 
élénkséggel merült fel lelkében a múlt, a séták 
a kisvárosi parkban, holdas esten borongás reg
gelűken, a könnyek között váltott hűség eskük. 
a lopott forr" csókok Végtelenül meghatotta, 
hogy László nem felejten és hogy ismerősei 
szomorú embernek nevezték el

László eljárt a házhoz, Gáspár gyanútlan 
szivosséggel fogadta feleségének távoli rokonát. 
Gyakran voltak egyedül s az asszony úgy érezt-, 
hogy végtelenül boldogtalan, hogy nem tudott 
feledni. Hívta a férfit. László sokszor feltette 
magában, hogy nem megy többé oda. mikor el
jött az óra, amelyben várták, ott volt és repeső 
szívvel, fénylő szemekkel leste a sz-p asszony 
minden szavát ésj megbódul’ az illattól, mely 
a barátságos kis asszony szobáját betöltötte.

S eljött, aminek jönni kellet. A szerelmesek 
fölött összecsap ll az örvény . .

Az asszony ott a ravatal mellett átkozta 
a férfit

Ki nyílt az nj’ó. 0 jött, a szomorú ember.
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Tuiniszt riti ii ui’j i : mert nz ad ifidszólam
hisi bizoiis.igu <k ni ix töiv.mye nem lehet. mint 
>i ni' ,t Ivivö.’ biio'si i ik irányt szab. Es mi*  
ért k-dh.mi*  nz .d z d -gv felsőbb fórumhoz 
k-m vs'.-'iit'mi íz altul. Il »g- *'■  u1 > >bi i törvényt 
sz dm I •Ivii ib ■ ) dk i! n iz.i uj i. mi d az rl-mftku 
bizmsu? A '.•. vdi . í ); • e.iy Utéppen Úgy 
es oh ertvi> :ilb<-i| kidoles iIk.iI.ii iziiÍ a legfel
sőbb fórum, mint a lég ilsobb

Elvárhatja tehát minden adózó p Ugar, hogy 
már a kive'.o bizottsági) < ismerni es alkalmazni fog
jak fi Uem fogják a szegény adózói frlebbe'.ésrtt 
kényszeríteni csak az-ri mert valamikor egy jogi 
ismeretek In «nyab m Medzó valaki oly képtelen 
rendeletét kiadott.

S elvárjuk -z adókivelö bizottságok minden 
törvény lis-.telo tagjától, ho^y a tórv-ny szel- 
b*iub  -n a in ti üzleti viszo iyo.< ker-'t ‘be kli ó iben 
be sem illő, telid elavult ininimalis'ól eltokin- 
t-nuk es a telet in ‘gkimélik a telbbbvitel terhé
től in n le int . ahol a kincstári előadó a fel Val
lomását forgalmi adatokkal megdőnteni nem 
képes. Az önérzetes adókivető bizottság nem 
engedheti magit megfosztani törvényadta hatás
körétől i mi nem lobot esek ílyebb, mint a fel
sőbb fórumoké

Praxis.

Aszód fejlődése.
egyik régebbi számú
jelent illeg. .Világítás 
te országul!" Kérdés 

e fohász a menyor- 
a földiekhez? 

siket 
’szin- 
r^gen

ezélj.iimk 
hogy egye

bei nagyobb 
legyen. De 

fóliás on kívül in‘g
miy.igi támogatásra

„Aszód es 
bán a következő fóliás < 
és kövezés jojj-m el a
merült fel az ír int, hogy 
szagbm lakókhoz szólott-e, vagy 
s ha oz utóbbiakhoz siólott. nem tal.ilt-e 
fülekre? Tény az, Iiogv a kisebb varos k 
von dara c il d iedni óhajtó - Aszód ill ír 
érzi szükségéi úgy a lisz'ességes es 
m g’eh.dó vilagit.isnak. mint annak, 
lőre legel ibb a főút mentén 
a közlekedés — köV'Zeit járdája 
hogv ez elérhetővé váljék, a 
erkölcsi es kézzel fogható 
is szükségé volna'

Az elöljáróság maiyfogbdkozc’t a g.izvilágitás 
bevezetésének es-.m -jovel. s mivel a- a község 
részéről anxagi áldó utót nem von maga után 
s a község megierlrd'etóRóve) nem jár, a kép 
viselő testület I ovi februá'- 7-én tart ót köz
gyűlésén largyalas ala vette, s a bevezetést 
elvileg egyhangúlag elfogadta, s annak ujabbi 
tmgyalására és érdemleges határozd hoza
talra marc/.ius hó 1*2  ik napját tűzte ki, Ettől 
függ a világítás sorsa !

— Lilla, tört Li bőkéből. Lilla, ellőttem: 
Az asszmiy zokogva roskmlt a sz kre. 
A férfi in ni linkként in-g a ravatal lattiri.

O I i.-tilt a hallóit melle és hosszan nézte. Aztán i 
,od is/.nli az i’sszoiix n ik

Lásd, de sok-</..>r szere tmn vobm mi is igy i 
feküdni. 8 most o fekszik itt é> ie az enyém ! 
vagy*

H dlgasson ! riadt fel az asszony.
Az pedig folytatta:
Igen te az enyem vagy S-mki el nem ve

heti tőlem .logom van hozzád. () nvgh li. hogv 
Ilii egvinase le lessünk . Megörülte ?

Soha sem voliain oi\ józan mini most. Ő . 
ahwhei. hogy engem Int volna le. mint egy 
veszett ki|t\at ö miagai lőtte ugvm. Ahelyett 
Imgy ie hdtal volna m"g. o hali meg. Most itt 
fekszik Vein latji hogv *gyiitt  vagyunk. De én 
laltmii olt i>' a ravatalon. ( ,) t all, elevenmi es ( 
erősen az ajtóban A k’*z ‘ben u*az  • ta-k i szivar 
a szájában. A kalap felre van csapva a fejón 
l’ei-ze, jókedvűen jött Haza. arra gondolt, hogy 
fog örülni a felesége a nem remeit korai viszont- 
laiasnsk .

László. Meghalok ! nyögte nz özvegy.
Nem halsz, meg. Eu sem. Csak ő halt meg 

de azért eii latom ot ott all, tiplidig ott áll ahogy 
b-j'i i az i^t"D Te c-O'olsz te, te ölelsz. Es ő 
ind n • ■ Aztán rum Aztán megint rám. Nem 
iii '/.did ('-ak néz. egyre néz. A szemébe nincs I 
öriib‘1. se g\ időiét, e.-ak nagy-nagy végheteden 
csodálkozás. BuiihI. de nem mozdul Ott áll én 
bi'om oi. Azóta mindig látom Két nap óta min
dig V'dvin van. Az utcznu. a szobában, nappal 
ás éjjel V-lom vm. mindig velem, fis én tudom 
hogy m 'Sí m ír úgy lesz őrökké. Mindig látni 
fogom 0'. mindig.

A özvegy szivében meghűlt a vér. A férfi 
kitalálta mit gondol. *

Nem örültem meg Lilla Borzasztó józan 
vagyok Azért jöttem ide a ravatalhoz, inért azt 
hittem, hogy a halót’ látása talán elriasztja nz 
nz e|0’. De non igaz. Ez a h dott nekem kózö- 
nvös én az dót latom Vt i/o ruh ilmn, szivar
ral . Búcsúzni jöttem tőled. Lilla.

A s > no u em'oT miaui nt az asszonyhoz, 
megeső!.u|ta a kezet ••s Cfimi'.b'Sun kiment a szo
bából Vissz? sem nézett.

Erdős! Dezső

I A közhangulat azonban remélni engedi, 
hogy nz ez ügy ben az Aerogén gaz r. t. altul 

i Imádott aj‘illat, mint a köz-égre es lakosságra 
' előnyös, egyhangúlag el lesz tagadva.

S h i mégis ik idna olyan, aki ellene volna, 
a nem esik n községnek *‘s fejlődésének nyílt 
ellensége, hanem önön magának is niegh isonlott. 

' Szolgáljon megnyugtatásul, hogy a kövezés sem 
1 fog soka késni az ej homályában, inért in ír erre 
i je|enteketiy összeget tevő alap v m teremtve, s 
I Ibi ez ev folyunian inéin is. de a jövő évbeli 
I mar Aszódon a főút mentén kövezett jarda lesz

N 'in lehet panasza a községnek *Asz«»d  
közs >g ügy illek intézői ellen, kik a haladna •■sz
ín *jet  tűzlek ki czélul, fi ha visszatekint, a közel
múltra. azon örvendetes meggyőződésre fog jutni, 
hogy a község, az u’ó'bi évekből tényleg fejlő
désnek indult, nem szabad azonban a község, 
mint erkölcsi testület szerény anyagi helyzetét 
és a lakosság csekély szamát tekintetbe véve, 
tulkövMelőkiiek lennünk.

Aszódnak csak egy pár év előtt i«, nem 
volt svm javítóintézete, sem vasúti állomása, — 
habár •unok czimet viselte — mivei ezek 
közigazgatásilag Bogii községhez tartoztak, s 
csak 1896 évben lettek törvényesen átcsatolva 
Aszódhoz, mintegy 120 kát. hold területtel, ami 
állal úgy testben, min’ lélekkel gyarapodott.

A mull év folyam in. a községház • atule- 
nőben levő r ssz oldaláról eléggé ismert árok, 
belett boltoztálva, minek következtében egy bű 
zös hhelletii. s a levegőt megfertöztető tengeri 
liigyó lett eltemetve.

l’gvancsakjaz elmúlt évben lett a nodves idő
ben feneketlen, postau'eza kocsikőzlekedési útja 
is. feltöltve és járhatóvá tóve, s a föuttal pár
huzamos gyalogjáróm is több maradandó és szé
pészeti szempontból kifogás alá nem eső hid 
készítve, újévtől p alig egy rendőr helyett három 
alkalmaztatott anélkül az libán, lmgy ezáltal a 
községre külön mesterbe'tpté< járult volna, s nz 
eddig négy elaggott, tehetetlen éjj li őr helyett 
három fiatal ••h erőteljes rendőr teljesíti n község 
belterület ni az éjieli felügyeletet, melynek tuda
tiban a InkoR-mg nyugodtabbaii alhatik. 8 ezek 
mind az elöljáróság tovékmiysóg’mek rtilajd mir
hátok, ineiy megkezd**!  t mj..n miml addig inig ille
tékes helyen a kellő támogatásban részesiltetni 
fog, meg nem áll.

Hírek
A Gödöllői takarékpénztár f. ó inír- 

ezius 3-un (I. e. lo órakor tarlotlu 33 ik 
évi rendes közgyűlését G idö'lön, saját 
Ív lyiségében K á r á s z P.il vezérigazgató 
elnöklet*-  alatt. A látogatóit közgyűlés n 
2 » részvényes j'dent meg 14 1 részvény 
képviseletében. A jelenlevők névsora: A!- 
beriy PáL B nnientli d M iik). E ias György, 
gal.-inthai E>-kele l nre, Giran Dániel. («.<if 
Éliás, Grál’ Ignác/., Gr >f M irton. Gö iczy 
Beim, llejk Is.van. K ipc/.y Vilin »<, K 'P ’'.y 
Tani i*,  K unsz l’.il, K ir.HZ Gnila. L z.it< 
Karoly. Mnyer Gyula, M itétty Bél i. Pollner 
Lajos Pb-sznik József, dr. B isetifeld San 
d<»r. dr. s-d:iy Sí iméi. Szep-‘ssy Győző, 
Sz í : ly L ;jós. Swobmi.t Ignácz és Za- 
\mdszky Is'v.-in. A közgyűlés lefolyása a 
kővetkező V >lt : Z ig.l'gatös.igi és febí-
g .ir l<> b'zott-á'ji jelenti'tel; nmulialgatasa 
illan a közgyűlés a felnién!vényt egyba.i 
gúla ; ni ‘gadta é> iigyane-ak egybaiigulag 
maga ‘v.i tette az igazgatóság java-Lrál 
az ősz'dóknak 9 százalékban való megil- 
lapitása tekintetében. Azután megválasz
tották. felügyelő bizottsági rendes tagg i s 
dr. Szalay Sámuel pólinggá pedig Szvo- 
bőd;. Ignácz urakat és újra megválás-lottak 
a 10 miilt évi napi biztost, \zutan a közgvű- 
lés az in ézet vezetőségének és detvk hi
vatalnoki karának lelkes megéljenzése 
után szét oszlott.

Máro’.ius 15. Gödöllőn. Gödöllő polgár 
s<íg:i :iz 1848-ki migy napok emlékét méltó 
módon fogj i m gümiep dni m irczius 15 én I) 

| u 3 órakor kezdődik az Ünnepély n Petőfi tó 
| i'-n. hmm ni a <1 darda éneke és a helybeli, tűz

oltó ztimk ír h n-i ii mellett fog kivonulni az 
l ünoepl'í k i öiis g a t'>mntőbe őr megfogja ko

széi űzni a h nv,.(| szobrot. Az llnm'póly inűmr-i 
a követkéz): Ad rr Oszkár szívelj i a Talpra 
m igv ir’. M-s/aroB Ambrus a „Budapest" ezmi'l 
alkalmi költeményt, ünnepi beszédet pedig Bod- 
na- 7, dtan I'ír uio-iílani A program 'Tvos pont
jai közön a gödöllői d dánt < fog hazafias dalokat 
ei|d\el!lb

Kaszinó gyűlés A gödöllői kaszinó vá
lasztmánya f. lm 4én gviile.u tartott Gorán 
Dániel elnöklete ahitt. A gyűlésen elhatároztatott 
hogy a kaszinó könyvtára gyarapítására 200. 
korona úra könyv vásároltassák, hogy ezentúl a 
kaszinó c s a I a d i esté két rendez minden hó
napban, melyeken a tagok csaladaikkal együtt 
jelennek meg Ezen estélyek előkészítésével 
Orbay Dmes ti’kár bízatott meg. ‘Végül öt 
uj tng véletett fel u. m. Bora József, Hunka 
Gyula . Heintx István. Kis« József, és Roméi- 
szer Rezső. Szombat n, f. ho 9-én a 'kaszinó 
közvnesorát rendez. Részvételi dij. személyenként 
I kor. 20 fill. menü: borjú és marhapörkölt és 
taros csusza.

Névmagyarosítás, dr. Grünberger Adolf 
aszódi lakos m-vét belügyminiszteri engedélyt! 
G á I r « változtálta.

Pártszervezkedós. A gödöllői 48-as pol
gárok f hó 2-án d. e. 10 órakor Gödöllőn, Szív 
lay V. vendéglőjében látogatott közgyűlést tar
tottak, amelyen a gödöllői választó kerülethez 
tartóz" községek, u. m. Valkó, Vácz-Szt.-László, 
Túra. Bag, Hévíz, lPviz-Györk, Isaszeg, Péczel, 
Rákoscsaba, Rákoskeresztúr. Kerepes, Dány, 
Czinkota, Újpest és Mogyoród községek is képvi
seltették magukat. A gyűlés Rizsa István 
gödöllői lakost, választotta meg elnökéül,-jegyző- 
juil pedig I nra újpesti hírlapírót. A
gyűlés lefolyása a következő volt: Rózsa István 
elnök a gyűlést pont 10 órakor hazafias szellemű, 
lendületes szép be.<zédd<4 megnyitván, felkérte 
a jelenvoltakak higgadt magatartásra, mondván, 
hogy „e szervezkedő gyűlés méltóságteljes lefo
lyása első kelléke zászlónk diadalának . Nagy é« 
lelkes éljenzés honorálta az elnök szavai!, ki 
azután kifejtvén az okokat, hogy miért tartja 
szüks gesnek Wolfner Tivadar — a kerület 
jelenlegi képviselője — ellen a znsxlóbontá«i, ki 
a kerület éld-kében kifejtett működéséről be 
nem szamoli sth. ennélfogva iijáidpi j« löltül egye
sült ellenzéki programún I lankó János fővárosi 
tanár urat, kiért isler Kálmán é- T ér Kál
lain gödöllői valaH'tókból álló köldöttséget 
kühl'it ki, h )gy ii K troli N in lor Erzs ‘botkirály 
mi szállodái • bán nála tisztelegjenek és kérjék 
meg i polgárság kívánságára a gyűlésben leendő 
•m'gjelenésru; ami meg örténvén., az élj-nzés 
lecsil ipulta tiuín a megjelentek lelkesült és ál
landó figyelme és h Ivedéso indlett jelentette 
ki két óra ho-ifizaig tartó beszédben, hogy mily 
feltételek mellet hajlandó elfog uLii a jelölfségoC. 
Rámutatott a kerület b j iii ;i, melyek orvoslását 
igerte. Beszédének k'il inda • i az in réí'.ót hal- 
giitták szívesen m -l\b**n  k’ielei t tte, hogy ó a 
tisz’a válaszb a iiive és hogy ebiltja polga*  társait 
attól, hogy reá az ö szemek ír<» bármit is áldoz
zanak. „A b'iinlwrium, a zászlók, a feli irruhás 
lányok, a czkáiiy nem választ inak úgymond, 
neki teli it min ié', n m k 'li! <) reá ne kől swiiek 
ilyen ddgokr i, és az' ne xáiják hogy ó áldozom 
Jőjjiin be kiki a in ig i emliersóg‘hői aki «it akar
ja k'pvisehii ül és ngy szíva íz m. A S'.egényeb- 
bek részére pedig gyiutjonek községenként !" 
Lelkes élje.ízes tb^adtt ezen önérzetes férfias 
ny la’kamtokat és az elnök d. u I órakor be
zárta a cy il‘st. a m‘gjeleii’48->s párti p dgárok 
pedig a legna<y )hl> rendben és nyug lomban 
liacyták el a gyűl-s heh is get és oszlottak szét.

Közgy Ülésok .4 rák--tskcre’irhiri takarék- 
]>én3ttir r‘s/.v nivtárs is ig f hó II) en d •*.  IÍ> 
érakor tartja • közs 'gh íz i t inacstorm‘ben évi 
rendes közgvüléséi Az 52)877 korona 7-5 fillér 
forgalmit kimutató mérleg 9.">7«) korona 32 fillT 
tiszta nveres •g* ,t tüntet f -l. - .4? . taka-

I é marczius |2-"n d. u. fel 3
m.i.or .-»aját. lbdyi légében tar'ja évi rendes köz
gyűlését. .\ részvényesekk»l közölt s 2.990 541 
kor 98 fill. évi lórg'din u fidtün ető mérleg sze
rint a tiszta nyereség G‘2 193 kor. 35 fill. ami 
tekintve a 25.101 koronás valló leírást, igen 
nagynak mondható. Az igazgatóság részvényen- 
kéut49 koronát v igyis 2 > százalékos osztalékot 
hoz javaslatba. Ez nagyon szép dolog és a rész
vényeseknek kétségtelenül tetsző is, nekünk 
azonban van rá egy megjegyzésünk. Az hogy 
nagyon sok szegénv ember véres verejtéke és 
keserű sóh ij:> fűződik ahhoz a mai izük pénz, 
viszonyok közt szinte példátlan fényes eredmény
hez. Népszerűbb lenne ez az inKzet ha a betéti 
kamatokat felem-dné és az adott kiilssönök 11 — 
13 ■zúzalék kamatát leszállítaná. Talán ez is 
kÖvetk'‘Ztethelö volna »> nagy nyereségből, néni 
csak a 20 százul'kos osztalék. (?>

A gödöllői izr. ifjúság bálja. A gödöl
lői-ixr ifjúság f. hó 3-án a nőegylet javáru bált 
rendezett. Már 9 óra tájt megtelt az ízléssel fel- 
diszite't terem. Első pillantásra a Gere József ál
tal festett, a falra függesztett tánezrend vonta 
m igára a közönség figyelmét, mely knczérnn 
csábító hölgyet, áhrízolt. hóditó báli toilettében, 
amint a> ifjút, vonzó kacsintással csalogatja. Az 
ilju kifordított zsebeivel jelzi a farsang utáni 
időt s leolvasható arczárói, hogy csak tmyugi 
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helyzete tartja vissza, mert különben mulatni 
vágyik. A .czigány karavánra /.cicitől * 
lös/.őr B-'da cziginy jól < 'K . o vh ij i!.t, i A 
zene ütem -re kényed lejtéssé i 
perdüllek tanczra a párok s g\•’iiV'itkodi*  ó lej
tői köpet nyújtott a díszes k 'sztümók hajol**  
sokasága. ízléses kék gömbjei*  ztc a rendezőket kik 
daczara a tetemes ráfizetésnek megelégedéssel s 
örömmel mulattatták tüzelték víg kedélyre a pub
likumot. 0 t voltak asszonyok: Bassev’itz Mónié, 
EibensÜtz Mónié. Gold Ignáeziié Gráf líliásné, 
Gráf Mártonná, HotTenreieh Vilmoson, dr, Kivin 
Józsefne, kosztig Lisz'ón**.,  R**icb  Miksán*,  dr. 
Rosvitfeld Sándornó, Stern Ábraliamne. Struuslur 
Adolfné, Szarnék Dávidné, Spitzer , Ignáczné, 
Sonnensehein Edéné, leányok: Gráf Malvin. 
BrÜll Ilona. Buxbaum Belén. Brossét its Erna, 
Czinner Irma és Szerén. Gold Írni i, Jónász II-na, 
Kh in LeonHi’, Busztig Rózsi és Ilona. Roseuberg 
Janka. Spitzer Lenke és Rózsi. Sonneiischein 
Róza, Stern Katicza, Szarnék Jolán. Az első né
gyest 30 a másodikat 24 pár tánczol t a. A rende
zők jóllehet számottevő volt, a defiezit a felüld- 
sütéseket, azaz 6 koronát a nőegylet pénztárába 
azolgáltatták. Felülfizetlek: Nick Ede 4 kor. 
G"ld Ignácx 2 kor. A táncznak hajnal hasadta 
vetett vége't.

Kiöntött a Vorsog patak. A hétfői ás 
keddi esőzések alkalmával annyira felszaporodott 
a víz a Ver<eg patakban hogy kiöntött. Verseg 
község mapos helyen feküdvén a közeliévé domb- 
oldalokról is oly mértékben haladt le a viz, hogy 
it lapályoBabb helyeken kiköltöztek a lakósok 
lakásaikból és kénytelenek más helyen bevárni 
a jobb időt, tartva n házikó beomlásától, a mi 
több helyen meg is történt. Az elöljáróság meg
tette a szükséges óvintézkedéseket.

Áradások, A hirtelen hóoladás és a több 
napi esőzések folytán kiáradt a Rákospatak és 
f. hő 6-án este kicsapn medréből és elborította 
Kőbánya, Rákos, Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, 
és P* ‘czel külterületét, sőt a gödöllői földeken 
is nagy karokat okozott. Rákoscsabán még az 
országutat is elöntötte a viz, Péczelen pedig el
sodort egy hidat. A piszkos áradat kerítések 
romját, Ilid fákat, megfulladt házi állatokat stb. 
hoz magával jeléül annak, hogy feljebb még 
nagyobb a baj. Járásunk foszolg ihiriija mindjárt 
megjelent a helyszínén még f ho 7-én és ki
adni rendelkezéseit, a veszedelem elhárítására. A 
kár mir is kiszámith-illan a vetések hun. Aszód, 
Bag es Iklad között a G a I g a is megáradt, és 
nz egész galgavölgyet viz ala borított i. A m. á. 
v. bdasiigyarimili vonalán a töltést att rt« es a 
síneket elszakította az ar s n vomitk<>zleke 
(lés is szüneieh két napig. A gazdák kara itt 
is tetemes. Pénteken f. ho 9- »n azokban már 
nz apadás megkezdődött es egyre tart és való 
sxillü hogy ha újabb nagy es<>/.esek nem lesznek, 
rövidesen v »ge is b*sz  m ír a v-szed "Imniuk.

Az aerogén gáz világítás Aszódon. 
Aszód város elölj ir**sá  ra elvben hozza járult a 
Budapesten s/ékelő Alkflano*  nemijén (/üg r. I. 
ajánlatához. mely szerint az a város világítását 
minden kibön megterheltél és nélkül az eddigi 
áron, sőt olcsóbban vállalná el A tárgyalás ez 
Ügyben folyik s n f. lm I2 én megtartandó elöl
járóság gyűl lsen f »g végre »z Ügy düllőre jutni.

Mározius 15. Vorsegon Márczius Idusát 
Vers. g község Olvasóköre e lm 14 én az esteli 
órákban lakomával egybekötve fogja meglinne 
p dili. Ax ünnep *ly.  mely az eddigmkn *1 főin e- 
pebbön »s nagyobb sorrenddel bír. a következők
ből áll : I. Krnemnr .Ionos olv isóköri elnök 
megnyitója. — 2 Hymnusz. — 3 Taipra magyar. 
Miksa Gyu'a. — 3. Alkalmi beszed. Gáspary 
József. 5. M-irc'ias 15 alk dini költemény. Eck 
Petur. — 6 Az 184^49 .sziibadsagharc'z ismer- 
totóim. Acsav Vilmoa. 7. Petőfi Sándor költemény. 
Kovats János. 8. Hazádnak rendületlenül. — 9. 
Kraemnr Janón zarób *szédu.  Minden magyar 
vissz'idézi a nagy napot, hogy ismét 4végiglássa 
újra átérezze a múltnak küzdelmeit és diosőségét, 
hogy újabb lelkesedést nyerjen a tespedő jövőre. 
Talp-a áll ismét. mik"iit — akkor — a „Talpra 
magyar*  dicső szózatának hatása ala’t, hogy 
erőben feltámadva, és újra élve, védje hazájának 
szűnt j gat.

Magbeszerzós. Kús'öbön a tavasz. Itt. az 
idő, hogy a gazdálkodó és kertészkedő közönség 
a szükséges magvakat már beszerezze. De hon
nan ? Vidéki közönségünk rendesen az utazó 
meg házalókét szokta bevárni, kiktől aztán régi, 
csiraképtelen magot vesz, vagy pedig olyant, 
melyből egészen inas nővény kei ki. mint a mi
nőt. várt. Igy a káposztamagból rendesen vnd- 
repoze, sárgarépából vndmurok lesz, a legszebb I 
é**  legkedveltebb virágok, ii in. viola, őszi rózsa I 
Hib között alig akad egy-eyy szebb példány, 
többnyire mi..d üresek, a takmányrépamag löíi- 
Ityiru akkor kezd csírázni, mikor a .Maullmer féle 
csili igjegv h rjmnmuból kikeli növény már '.apa 
alá fejlődött ki. Mindezeket tekintetbe véve, 
Cwak jo szolgálatot vélünk tenni t. olvasóinknak,

I

mikor figyelmüket. Mauthnor Ödön budapesti I 
’.i'var magkureskedo <•< gre, mini áltál mos in , 
elismeri |.*̂n ■ .< hm m i*;bc  ;/.«r, • kí forrásra '
felhi : i . ms annak ig nybe \ • *|ét  részünkről a I 
legni'dcgebben ajal|.i:< mert onnan feltétlenül 
csirakép- s és oly fajú mag *t kapnak, miét a 
minői rendelnek.

Rövid ilirok I uők tetmé^getf. ,
E loptik Túrán Sziliig) i Józ.-el Vas.is Péter. 
Moh -i Janis **s  Kamui István libáj U Mimié 
Iliktől egyet egyel akkor. Iliikor na ártatlan li'ais- 
kak békésén legelésztek a községi lilm legelőn. 
Feljelentették a dolgot s a szemfüles e-mudórseg 
ki is nyomozta a toh íjt Rafael Margit és Rafael 
Istvánná valkói cziganymia szem ívében Mikor 
lúd lukra csalt, hogy a sanda gyanú ó rajuk 
irányul, méli ülankodva mondták mentségükül, 
hogy hát hogyan is vc’r tik azt tó ük r ssz 
n ven. hi<zen a lilmlopás a czigány nőnek 
ős idők óla már a lermószetébon van! — 
Sikerült f. hó 1 én '/.zühiIhüc köz
ségben megloptak lakó Marion utazó m szárul t 
Nem nagy volt ugyan, a kara d- a szegény 
vándorló lueszeit súlyosan elintette. A lurai 
czendörs *g  a nyomozást megindította és pétiig 
mint nekünk jelentik kiváló urud.iiénnyel, mórt 
kezrekeriteite a letteseket Bajnöcxi József és 
Mai<ádi István személyében. Beismerték tettüket.

Ezor ós ozor emburnuk n lták vissza már 
elveszettnek hitt egészségüket a P se r 11 o f e r 
•I. vértisztit i labdacsai, melyek olyan betegsé
geknél is segiiettek, melyeknél más szer már 
nőin használhatott

Fwleios szerkesztő: Nyiry Lajos

V 10512 számhoz. 1900
Árvarósi hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy n gödöllői kir. járásbíróság
nak 1901 évi V. 105(2 számú végzésével dr. 
Zneliár Kálin ín.’ügyvéil ni al képx is»*lt  özv. Balazs 
liixiié felpe-es részér*  Bdáz< György alperes 
e'lrn 1 |00 kor. követelés es jár erűjéig elrendeli 
kielégítési végrehajtás folytan alperestől lefoglalt 
702 kor. becsüt ingóságok ra, a feni idézett 
gödöllői kir. járásbíróság fend számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak fölülfoglaltatók 
követelés*  erejéig is. amennyiben azok törve 
nyes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán 
Ba dió i ’e * ülő ni'*gtartá.iára  b náridőill 1901 

márczius hó 14 napjának déliii’mi 3 ór-iji tüze
lik ki, mikor a bíróikig lefoglalt lovuk, tehén, 
kicsi, széaa, szalma s egy b ingóságok a lej
többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
eseté i >8.*s  írón dúl is el fojn ik ad itni.

Felhív inak mindazok, kik az elárverezendő 
i g'»sngok vételárahól a v’greli ij’ó kövoelését 
megelőző kielégitte’éshez tartanak jogot, a 
mennyiben részükr**  fog’*il  is korábban eszközöl
tetett volna és ez a végrehajtód jegyzőkönyvből 
ki nem tünde, elsábbsé :i bejelentéseiket az árve 
rés megkezdéséig alu'irt kikiil lőttnél vagy Írás
biti beadni, vagy pedig szóval bejelenteni tar
tozunk.

A törvényes a határidő hir*l«*tniénvnek  n 
bíróság tábláján ki függeszt/sót követő ‘naptól 
szamitt.itik.

Kelt Gödöllőn, (901 évi febru ir b t 2G án. 
(!’• 11.) Bölil Ambrus s. k.

kir. b r. végrehajtó.

V 93|3 számhoz. 19)1.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kikü (lőtt bir"«ági végrehajt**  ezen
nel közhírré te-zl, Imgv a gödöllői kir. járás- 
biróságn.tk 1901. évi V. 9J|3 számú végzésével

P L I S T I L L EDE HM
v Állni >«• H <><!<>! I ön, A Aox.l utcsx.n-XOO. mmAiu

Miiidonnonill koporwök kaphatók érez, keinényfa, fényezett fenyőfából kia 
sebli nagyobb inérlékhen.

Szemfödelek, virágok, szallagok, koszorúk, viaszgyergyák
Szob ibphuzatok. riivutal u nzeinelyzet. (Iírzuh .gyenrulriba, h gvá.zkoe^i ni.'lle*  fA-klyóvut

nyitott hiiluttiis kocsi vngy (lisz. s.bb Üveg kocsi sknr vidékre is minden felszereleisel elfugedtiilik.
A gyászje'eiltések egy óra idolt elkészíttetnek n legju onyoss >!)*>  ar.i'. melleit,

dr E'chrnvald Vilmos ügyvéd által képviselt 
Muzner Albert felpureg rezére Dalleziliget 
Ignác/ alperes ellen 47 k r. 24 Ilii, követelés és 
jár. erejűig elrendeli kielégítési végrellajliiM l\ I\- 
folytán a'pmmstöl lefoglalt 1352 kor. 90 011. bucoill 
ingóságokra, a lun<id*zeti  gödöllői kir. járás 
hiró<ág I *nli  -zá "U végzés*  vei ti/ árvere*  elren
delt ívűn, annak fölülfogl It it*  k követelése ere
jéig is, a mennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, alperes lakásai! Rakos-Kev sz uron 
„Munkás Otthon*  leendő m«gtnrtására ható'időül 
1901 évi márczius h«> 20 nnpjanak iblvloiu 10 
órája tűzetik ki, mikor a bíróikig lefoglalt búto
rok di\alczikkek, lovak s Ug.xeb ituósagok a leg
többet Ígérőnek k *szp  •nzlix *t  *s  mellett, szükség 
esetén becsároii alul is el fognak adatni.

Felhivntnak mindazok, kik nz elárverezendő 
ingóságok vételáréin 1 a végrelmjró kö\eteleto'C 
megelőző kieh'gitteteslmz tartanak jogot, a meny
nyiben részükre foglalás koráblnm eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegy/ökönyxhol ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelent seiuet nz árverés 

1 megkezdéséig alulirott kiküldöttnél vagy Írásban 
beadni, vsgy pedig szóval bejelenteni tartoznak.

A törvényes a határidő hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggssztósól követő naptól 
Bzámittatik.

Kelt Gödöllőn, 1901 évi február hó 28 ikán. 
(P. 11.) Böhl Ambrus

kir. bír. végrehajtó.

Jobb és mogbizhatóbb

gazdasági és kor ti magvak 

nőm léteznek, mint a minőket 
27 óv óta s/állit

MAUTHNER ÖDÖN
os ős kir. udvari (nállitó magkeroskodeho 

BÚD \PESTEN
Irodák ós ) VII. Rottenbillor-utoia 38 
raktnrak :) iKxiní villamos nwallóliolyo) 

Elárusító ) VI. AndrásB.v-ut 23. 
holjrlBóifHk ) (A m kir. op-rávnl azemben: 

32b oldali t terjedő kép»*s  árjegyzékét kívá
natra Ingyen és bérmantvo küldi



ASZÓI) ÉS VIDÉKE 1901 ninrczius !(.).
4

10140. szám. tki. 1ÍKM). Érk. (lecz. 20 án.
Tóth Béhn.-ik l’uirovics Anna ulluni végre

hajtási Ügyében.

[lkán Oszkír B;eöt í, lijál körül '8

Épitö anyagok:
mész. vipsz, porlliimli és román ce- 
l.ielll. I’ili tégla, tető l'edlmilüz. kát
rány. sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheiml-

keramit-

Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. jbirósng mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy Tóth Béla vógrehnjtátómik 
Bugyi Jánosm*  szül*.  IMrovic*  Aiiiih végrehajtást 
szén vetíti elhmi 14"i kor. «)G till tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a gödöllői 

I k’r jbiróság területén lévő Boldog községben 
| fekvő s a bolti» d I II. sz. betétiem A. I I -2. 
' sor 967|L, 967|2 hisz. h. foglalt felerészben
1 Bugyi Jánosáé szül. Petrovies Anna — másik 

felerészben pedig időközben Mináli Lipót nevére 
irt közepdülói szánt).rí 8IK\ koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban azzal, hogy a 
mennyiben nz íitó.ijnnlati árverésen Vörös dá
nosáé szül. Miimii Boriiéin által a fenti ingat

Imiért beígért 440 koronánál magasabb vételár 
el nem éretné'. - m-vezvit utó íjánlattevó fog 
árverési vevőnek tekintetni íz árverést elrendelte 
és hogy a f nnebh megjelölt ingatlan az 1901. 
évi márczius hó 22 ik napján délelőtti 10 órakor 
Bohlog községházánál megtartandó nyilvános 
utóajánlati árverésen eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan beesárának 10 százalékát készpénzben, vagy 
az 1881. évi 6<>. tez. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal számított es a/. ÍSSI évi deczember 
I én 333.3 sz a kelt m. kir. lg. miniszteri ren
delet 8. §-ában kij- lölt óv.u|ékk';pes érték papír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi GO 'ez. 170 § • értelmében a banntp-'n/nek 
a bíróságnál előlegen elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt utazóig altatni.

Gödöllőn, a kit jbiróság mint tk\i hatóság, 
1901. január hé) 30 án.

(P. H.) Stróbl, s. k.
kir. aljbiró.

metlahi és

cement lapok.

Tűzálló clnnnotte ténhik, cím

inotte agyag és clmmolle liszt.

Mint különlegességek:
oppelni porti óid cement agyag és ce
ment csövek és kémény teltétek, 
mindenkor jutányos úrban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Betonirozúsokat, kövezéseket, va 
lamint gránit lerazzó nnhikákat juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

t» - 52 ingyen.

Budapesten. V., Lipót körút 8.

Megrendeléseket, a gödöllői nyaralóm
ban (Gizella uteza (13 ) is szívesen átveszek, 
hol a szakomba vág" feivilngosilásokka! is 
készséggel szolgaink.

r; p ?; » i i ? i r i 
M J n.! 'I i a a > <t 't

OJI'i
'A(?: 
unntí *)■ • ' *■ >

Hirdetések
jutányos Árban vetettnek frl lapunk kíadó- 

hivalalaban.

KUKÁS PÁL temetkezési vállalata
fit 
fit

fii fii 
|
S

:*s  
síi 
i

AMZÓl >1 >>.

Elvállal mindennemű temetések rendezé-ct lejjeg,..,. - ■> ->iól I< -eelegámmhb 
kivitelben. Adandó raktárt ( irt in i n <1 <> n í ól <> I. < > |>< ..--.ók t>< í 1. Erez 
kemmivfa lenvezeti lenvőfi koporsók minden mijjvsúuhaii.

Szoba heh uzatok ravatal felállítás a személyzet dísz egyemmli ib.-in Iá, ■ 
Ivúval

.at>yíiM/.iu><•?—s "^55
Temetések |O'» koronától 10(10 koronáig. Megremb'lósek vidúkr.1 is 

olcsó úron elfogadlatnak.
Giiczji-’piib'sck egy óra ahiti szállilt-.•ivil. A 52
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Sajót készíteni
<li-ze-<’s e2y*. ’,iii polgári Int I < >r< > k

Iniphatúk a I. golcsubb sz-lam arakon Ászodon, Kiírás . al > púi-1 es inühu'or asz 
Ihiosnnl

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek
tevAbbA JArgÁny-cs'plógépel: lóhere cs« plók. tisztító rosták, konkolyoz.dk. kaszai)- óh 

nriilógepek. szénagyOJtők. boronák.

I

„Columbia Dii I" 
legjobb sorvelőitépek,

■zecskavai'ók.répásftg< » 

kukorleza-mor. -ok k 

darálók, Örlf-malmok, 

egyetemes atzvl-tkc-k.

2- él 3-vast) ekék és minden egyéb gazdasAgl gépek.

i

>• col ni törzsgyárunk a világ le 'nagyobb 
locorn bil- és cs-y.sép g na

Kéflftrt ifr/rgfi^krh kivit 
•luír.i luxira r» 

kliílrlxi'li

»>

Egyedüli ki.iltö H Iiétküldéil tdr.ktír

■J

Nélkülözi,atotá.i kézi .jyójyszer i 
minden c«rl;.dnál I

Brfcs, I. Sin.]erstrasse 15.
. .l*t*rH*’*l *'•' *••»» • •■bfi.'ciok a lagkií|0ab*l--bh 

■likekkia ti nevek alett <>’»"«r>tn » t« At "in ar.tl 
ee«k PSíHHOFt . f te » <t u ne i ön tőket k*riei>. a 
•• k etek viódik annyik dobot.latk fékeiké e.ree 
llialea .MtRHQFíl’ Uinata láthat*.

Nélkülözhetetlen házi gyógyszer 
minden családn l!

Fserhofer J.
VÉRTISZT1TÓ LABDACSAI
éetliedck óta el vannnk terjedve az eufsz világon a 
krvén azon cnnlAil, a hol ez. a páratlan liazi^vógvi.zcr bianvzik.

K lalulacnohnt az. orvonok különöaen az. oly bajok-■ Al a A,.) 'ii. amelyek nehAr e-é ztAtn'k n d jui- ak 
kOvctkr/mAiiyrl, mint phi invar az apekn mg ibea,
■ éjftjdai ek. ueiUn al ek kól k ar n>6

\á-rtlnriitó liHtAsukii&l fogva kivAlóen jó linlAat gva- 
koréinak Vérateg nyt g .■•ci.-ilo-n a m éld 61 siArnm/ó bajoknál, mint dögét f. )f*|4i  .Apkor ml. K t fir s 
leb<ie<-H«k imgy előnye, iiu.y nzi iélen hadiak, fái 
mát nem okéinak n Igy a leggyöngóbb ez> rv. . , 
bírd egjónvk, »6t gyermekek m bátran haeznAlliat

1 doboz, mely lő labdacsból áll 21 kr 
I tekercs, moly Otloboz I fit O’» kr 

pénz előzetes beküldése 
bermentve:

tekercs I fi t 2 
tekercs 2 frl 3 
tekercs 3 frt 3 
tekercs V frt 2

után

Pserhofer 3- gyógyszerész

Nyonr'I'út aszjll. iá ;y. lói. j vmúmózel lóin.'’iijom l.lj.ibiill.

konkolyoz.dk

