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Olcsó hitel.
A kassai agrár-kongresszus óta állandó 

tárgya a mezőgazdasági Íróknak a magyar kö
zéposztály talpra állítása. Némelyek a pazarlás
nak tulajdonítjuk jelenlegi stunaru helyzetüket. 
Mások a robot, az úrbéri terhek megszűnésének. 
Ha minden érdek nélkül kutatjuk a baj egyedüli 
okát, lelkiismeret, furdalás nélkül jogosan mond
hatni, hogy részben mind a kettő hozzájárult 
azon sajnálatos állapotok beálltához, melyben e 
régi hazafias, tősgyökeres magyar osztály évti
zedük óta sínylődik. A viszás helyzet gyökeres 
orvoslást igényel.

De nem csak a magyar középosztály testén 
rágódik a pusztít.' féreg. Megtámadta nz már a 
nemzet fenntartó osztályt, a parasztságot is. Hogy 
a magyar közép osztály fftlBegélyezése Üdvös 
akczió, hazafias tett, kétségbe vonni senki sem 
fogja, kit • hazáhöz történelmi múltja fűz. De 
a magyar pnrnsztosztály megmentése, újbóli 
saervezése lelkiisméretbeli köte'ességw minden
kinek ki továbbra is függetlenül akarja élvezni 
az éle ei a magyar Kánaánban.

Az első segélynyújtás a reális alapon álló 
hitel legyen. A nemzetgnzdásznt szmnpontjábol 
figyelve u hitel kérdését, könnyen főllelhetö nz 
a vezérfonal, mely a kérdés tárgyilagos megol
dásánál az Útmutató, a vezető szerepet dominál
ja. A kis kölcsön : nagy segítség, a nagy köl
csönt: teher. A hm koktól, melyek jibl áru üzleti 
alapon alakulnak, hogy az esetleges nyeremény
ből a részvényesek minél nagyobb osztalékot 
élvezhessenek — csak nagy kölcsönt kaphat, ki
nek a birtoka a jogos fedezetre elégséges ga
ranciául szolgál. Mifék kár-s Itatással járt ez 
a kölcsönvevó kisgazdákra nézve, tapasztalhatni 
uton-uttélen mindaddig, inig a szolid alapon fel
épülő szövetkezet eszméjét meg nem valósítottak.

A szövetkezetek minden tekintetben meg
felelnek a kitűzött czélnak. Vezető elemei ren
desen a nép körében az értelmesebb ember ék
ből kerülnek ki; a tőkebefektetést innguk a pol
gárok eszközük megtakarított filléreikből. Ala
csony kamatláb mellett gyors segélyt nyújtanak.

Elvők: olcsó hitel, seolid üzlet. A kisemberek
nek megadják azt az előnyt, hogy gazdasr.ati 
szakkörükben nz okszerű munkálkodás terjeszté
sére olcsó pénzsegitséget nyújtanak.

Ha ilyen szolid üzleti czéllal, ha ilyen ne
mes intenczióval alakulnak a hitelt nyújtó “szö
vetkezetek, ugy az eredmény, mit e 'éren elérni 
óhajtsunk, biztos siker lesz. A kisgazda megveti 
alap|át boldogulásának, nz öröklött vagyont te
temesen növelheti : ez nz eredmény egyénileg. 
Másreszt nz összes népréteget átformálva meg
oldja a szocializmus nagy, régen vajúdó prob
lémáját.

De a kisemberek kölcsönének, a földbirtok 
tehermentesitésének kérdését újabban egyes 
bankok szeretnék megvnlóeitiu.i Mert n törvény 
keretében megtestesített szövetkezeti eszmék, el
vekhez fűzött remények szétfoszlottak, mielőtt 
valami eredményt produkáltak volna közéletünk
ben. Sajnos, a rosszul kezelt szövetkezetek igen 
sokat ártottak magának az eszmének. De ezen 
is lehet segíteni. Ellenőrzés gyakorisadé minden 
irányban, különösen ott, hol a legkönnyebb mód 
föllelni a visszaélések forrását. Szóval n most 
hiányol törvény Bzigorltásár.-i múlhatatlan szűk 
ség vall. Ne csak erkölcsi felelősséget váinljanak 
a vezető emberek, hanem anyagit is az esetle 
gei károkért. A társadalom és közgazdasági au
tonómia szellemébe teljesítse hivatását a hitel
szövetkezet, az állam éber szeme pedig folyton 
őrködjék a hivatalos funkezió menete fölött.

Eredménye lesz idővel az,, hogy ne orszá
gos központhoz is mind nagyobb számmal fog
nak csnUakoznl a szövetkezetek, mint fötisöbb 
hatóságokhoz, hol a csoportositaa, nz együttes 
tevékenység minden előnyeit élvezhetik.

Az illetékes faktorok a hilel'örvények re
formjánál tartsák szem előtt azon axiómát, 
bogy egy országban sincs fejlődött nemzet gaz
daság, a hol a kamatláb magas: ellenben ott 
lendül föl nagyban az ipar és a nemzeti munkás 
ság, hol legolcsóbb a hitel. Megteremtése nem- 
zetgazdászati parancs, megszegését anyagi rom
lással fizeti meg minden nemzet.

StrósE LAszlö.

Vásározó iparosok.
Nem első sihí, hogy Mugynrországon, n 

hol a legutolsó község is kap váMÍrtnitási joixot, 
nincs Feliül semmiféle vAsártartási renátankily, 
mely egyrészt vitás kénlések eldöntésénél irány
adóul szolgalmi, másrészt pedig rendet csinálna 
a vásározók között, őket jog és igazság szerint 
helyezné el és megvédeni minden önkénytől,, 
minden visszaélMól és erőszakoskodáHlól.

Mennyi mognlázialással, kellemetlenhéggal, 
fáradsággal • s költséggel jár különösen a vidéki 
vásárokra való járás.

Nemcsak hogy megérdemelnék a vásárjáró 
iparosok a velünk való tiszteséges elbánást, ha
nem még arról is gondoskodni kellene a ható
ságoknak, hogy megvédjék őket a tiszteségte- 
len konkurreneia elb n.

Nem szabad megengedni, hogy az iparosok 
magúk szerezzék meg az őket illető elárusító 
helyet.

Nem volna szabad oda jutattnl őket, hogy sok
szor erőszakkal kelljen megvédelmezniök a tu
lajdon jogukat és igazágukat.

Legfőképpen pedig nem volna szabad rt 
hatóságoknak ast túrni, hogy akár a kisb rónak, 
vagy hrjdúnak legyenek kiszolgáltatvn a vásáro
zó iparosok és csak akkor juih.tssannk ama bi
zonyos helyhez, ha akar az egyiket, akár a má
sikat megvolté a mesterember.

Mert hogy van ez most?
Már napokkal ezelőtt lefoglalják az éhd- 

measbb vásárosok és különösen az odavaló ipa
rosok a jobb hely*  két.

Ugy megy ez. mint a szinházjegj ek biztosb- 
tása.

A ki nem tudja, vagy nem akarja fölhasz
nálni helyeserzésnek ezen módját az hátra kerül 
aii eldugják, ám mért aJegrongyosnbb falusi vá
sáron is megfizeti kicsiny sátora után, a 80 — 
100 fillér helypénit.

Az utazástól elfáradt, összefázott Iparos, 
ha Átesik nz első Atkő«eten r a hely.szerzésen, 
akkor hozzáfog portékáinak kirakásához.

Oh mért nem Írsz ?
Oh mért nem irst? Asl gondolod tán, 
Hogy könnyen 11felejtelek ?
Ki hagyom égni ériem égő,
Világot érő st íredet?

Síégyenlem, hogy igy félre ismeret, 
Hogy titkos gondolataid
Odaillesstik váltóimra
A csapodárság stárnyail 1

Tagadhatlan: röpködök olqkor,
A stivem ú uj lángot ad,
Ha valakiben fölfidest>m
Egy-egy rokonvonásodat.

Ilyenkor ugy örül lelkem: 
Ha már veled nem lehetek,
Annak varaséiban csodálom 
Óssshangtatos stép lényedet \

De felocsúdva kérdi stivem,
Hogy máson mii csodálhatott ?
8 a leget ebb lány mellett is értem : 
Egyedül a tied vagyok!

És hosttu, kínos hallgatásod
Oly mély sebet üt lel kémén,
Mint hoqyha as egén világot
S magamai el kén vetítenem 1

Oh lelkem lelke, irj, ha vágyad, 
Sterelmed is válásira kéetl 
Hűségem nem érdemli e nagy
Fájdalmas megmérlegeléei 1

Dura Máté.

Miss Jane és Kossuth Lajos.
Jane szép miss, nem a te hibád, hogy én 

nem születtem népszahaditónak 1
,011 Jane!" Ti nem tudjátok meg ugyan 

e nevet a jelenkor politikai memoárjaiból, csak 
én tudom, hogy e név mit jelenti

Van egy levélcsomag, benne pár száz le
vél, a melyeket én egy jó busátommik Írtam, 
aki a múlt ’ószszel Imit meg. Barátom özvegye 
visszaküldődé nekem ezeket, a leveleket s a 
hogy végig olvastam őket, lelkem visszaszállott 
a múltba. Ott éltem újra fiatalságom legszebb 
legbájosnbb évelt s mint szelidnrczu angyal 
terítette szét felettem s-árnyai'Jane.

Az ö neve ott áll annak u lerélc-onmgnnk 
miuden sorában.

♦
Tizenhetedik évemet töltöttem be, csak 

épuen, hogy túlestem iskoláimon, a melynek a 
pora még ott fehérlett kabátomon. Adalbert nagy
bátyám, a ki gvtimmn is volt, elküldött egyik 
jóbarátomhoz dr. 'Willianehoz. A cnliiiss i csator
nán találtam másnap magamat s egy hajó fe
délzetéről néztem a tenger kékes hullámait. 8 a 
mint emelkedtek a tenger hullámai, akolit emel
kedtek nz én sejtéseim, hogy küldőldiin pompá
sán fogom magnniHt érezni. Valódi lírai hangu
lat szállt meg, mintegy elóérzetként unnak, a 
mi egy egész éven át fogta tartá lelkimet, 
elkísért mindenüvé, belevegyült álmaimba s 
megtanított ébren is álmodni.

Ez évben ismerkedtem meg Jnne-vnl.
Tizenhét éves fiatal leányka t oll, karcsú és 

üde, gazdag barna fürtéit kibontva vizelte., amely 
sátorként borult telt vállaira. Szilárd nézetű 
okos szemel, szilárd, de mégis gyenge érzésre 
vallottak. Édes anyját, egy gazdag polgárnőt ar-

ról ismerték, szeavédélycsen gyűlölt® a mormo
nokat. Bemulattak neki. Ő elég figyelmes volt 
Irányomban. Nem voltam nagyon még kifejlődve, 
de orrom már alaposan kinőtte magát testein 
arányaiból, s igy külsőá. egy pillanatig Bem pre- 
deszlimilt nohoditónuk. 8 hogy a mama mégis 
megkedvelt,-, inkább francain tudósomnak rovom 
fel érdemül, n mely lehetővé tette wkl, hogy e 
nyelven gyakorolja magét

Másodszor látogattam meg ékel ■ nagy 
csudálntomrn. a szi-p Jane folytéit velem foglal
kozott. Végül megkérdezte, hogy Ismeretit e M:t- 
gynrországot. Szégyenlettem volna neki azt mon
dani, hogy nem. Diplomatikusaik fot-llem, a ml- 
láthatólag nem elégítette ki.

— Meg kel) isméimé, jebntette ki hatá
rozottan.

— Kell I tűnődtem ssavuin. Hogy mond' 
halja ezt ő nekem ilyen parancsoló alakban. 
Csak talán nem . . .

Nem, nem, erre nem is mertem vidtta még 
gondolni. Annál Jobban megleplek a másnap, 
eseményei. Ő n Tímeát elvitelit. Egy csikken, 
függött boldogult elmerengve a ezetae. 1b k-ktm- 
dlkáltnm a lapba. A czikk a mng.varokró) szolt. 
Ott állott mindjárt elején ritka betűkkel: Ko-au'lz

— Ismeri ön Kossuth Lajoat ? — fordult 
hozzám a rzép Jane.

— Bizonyára. — Legalább neve utált. 
De miért kérdezi.

— Olvassa ezt — mondó elrngadtitt' n a i» 
lapot a kezembe ndt-i. Már nem emlék-ze n. ml 
állott benne, csak azt tudom, hogy na ó szetno 
egyre Jobban ragyogott s m itt alelejtet' picziny 
szájával majd elnyelt lapostól, mindenestül Szint > 
reszketett minden tagom, ugy olvastam már i> 
végén a csikket, amit ő hálás pillantásaid jutni
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Ternius abban a jó reményben,
hogy ulott HZ lilén Jó idői, maid c»ak lesx egy 
kis vásár ia

El sem kéuzlll a munkájával, mikor kiáltá
sukat ball:

— \ égvIadÁB, nincs maradás! . .
— Vtgvcuek emuerek, asszonyok ! ...
Ke-Hhie'z hát mit lat? ElzÜllötc kócos 

alakokat, a kik sriu adót nini fuetnek, sem 
iparjogoiilványnyal nem bírnak, sót még basájuk 
aiiicx valahol a nagy korcsma színjében l-uiyáz 
nak ói íme, dupla-talpu cipót kintinek fűink- 
ínunk 2 frt ö0 krert.

Azután tmg mái ipari munkát lapkát., 
kalapot, szíjai, fczórkesy.lyül. papucsot, amit úgy 
kéz alatt valami gyöngolkido bécsi kereskedőtől 
pariiba niigva.-árollak. Vagy pedig ruhagyáruk- 
hói kiselejtezett, vásárokra szxnt rongyokat

Később pedig inas alak jön Valami vörös 
lapkán, bugyogős horvai, vagy mi. n kinek a 
melle, ham, feje, öle, mindene televan portéka 
val.

/an ott mindin, bicska is, a mit, ki tudja 
melyik {egyházban készíthettek a rabinasok. 
tenák inon már ezekkel verienyezni a jó mun 
kát késxiiő magyar iparosnak, a ki ide lőréké 
deli, ide köliekeiett hogy áruljon valamit.

A főhelyről meg ismét más hm.g támadt. 
Ott a bazáros kiabál és kínaija a iok ócska 
portékáját., a mely csak 7 kr.. csak 13 kr.

Az iparosuk, a kik rop nap után egyre 
jobban csüggednek, egyre jobban szidj ik nz ele 
tét ás fájul a fejük, vesz a hitük, azt mondják : 
ex ninci jól.

RondexabáJyt kérünk a vásárokra, rendsza
bályt ! ,. . T községek, varotok hatóságai nem 
idegenkedhetnek ettől. Nem szabad, hogy ide
genkedjenek.

Tojástáncz a §§. között.
Midőn Gödöllő kepviselőtnatülele körül 

belül 8 évi vajúdás után végre 1900 év nov. 
27-iki köigyüb-sén határoxatilng 17 -lóval 3 el
lenébon kimondotta, hogy a községnek egye
düli díszletét kepezó felseges uralkodónk nevét 
viselő térről a piaca a Petőfi- érre helyeztessek 
át. a regi helye pétiig díszesen pnrkiroztaesék. 
ezen határosainak jogerőre emelkedéséig 30 
napi záros határidő) volt kitűzve, mely nhit*  
megfölebezés tárgy it nem képezte.

F. év áptil 15-tól amikor az a jogerős ha- 
tárezat végrehajtatott a Ferencz Jóisef téri és 
tájéki üzletemberek egy sem tölehezéanek, -em 
kérvénynek nem nevezhető iratot adtuk be a 
vi»B«nhelyezéR iránt, tudták kivel van dolguk) 
amelyet képviselő’estületünk t. évi junlus 24 én 
megtartott közgyűlésén tárgyalt s 18 szőve II 
ellenében el is fogadott, sőt tovább ment a köz
gyűlés. Egy képvix-lő indítványa, aki minthogy 
közérdekű határosairól volt ixó. egy 3<> napi 
kösbevetéssel megtartandó gyűlést, kéri, a tör 
vény világos rendelkezése ellenére mellós'etett.

Sót a törvény világon rendelkezése ellenére 
kimondotta a közgyűlés az azonnali végrehajtást 
noha hí 15 nap nb'lt megfölebbcsés tárgyát 
fogja képezni. Mert az a kepviselötestÜlet. amely 
egy alig meghozott közérdekű határozatni a kö
vetkező gyűlésen agyonüti egyesek privát ér
dekeiért, a melynek egy díszes pavilon helyett 

niaiott. Mikor pedig befejeztem, ux olvasási áb
rándozva sxsladt ki a Máján :

— Ó. kedvesem. O deer.
Hogyan ex a kis lanv szerelmes belém? 

Ránéztem. Szerettem vdna hibáihoz borulni. 
Agyam forrott, x/lvem dobbant s csupa terv, 
vágy voltam egy pillanat alatt.

Naponkint meglátogattam, naponkint felol- 
vaxtnm neki, mindig a Timesből s mindég a 
magyarokról Hó nmgkönyezte, megmosolyogta, 
az en olrnRinany aémat.

Sxerdmwi leltein belé a bolondulasig de 
de nem mertem neki mondani, hiszen csak ti 
zenhatévt'R voltam. Helyette irtain a nagybá
tyámnak. hogy feleségül veszem Jeanet. Azt 
hittem, ő rökiön hazarendel. E helyett olyanfor
mát irt hogy szivemmel szabadó.i rendelkexhe 
lem. de még kiskorú vagyok . En csak azt ér 
teltem ebből, hogy szerethet hiú Jennel 8 bol 
dogan rohant; - hozá. Egyedül volt a parkban, 
íhla tiltottam 1 ozzá Magam sem •udtiim, hogy 
történhetett, d” szó nélkül karjaimba zártám.

Meg 3. m ha- uudott. meg c<ik el sem pi 
I liit, hogy megookoltam. Mosol vgott:

Este hatkor a park mögött! hangzott 
feléin R én ndagy ( kér••dz«*ll  labbnl némán ba 
múltam n távozó alnkj 1 után.

'felt it légy ut. Reszeg voltam az Öröm
től és gyöt'y (irtUég ól

Hat órakor mondanom sem kell, már ro
hantam a park mögé. <) akkor már vart. A lég 
első I .- oiln 1 volt ez és - n igazan félelem és 
kHí>eg közeli nyúltam a rózsa*  kacsója után;

i hagymás sátor a szép, aki a pálmaág él róxaa i 
i virág helyett árva csalánt ée bogánciot plántál,
< az hiába akar a megfölehbeaés lehetsége elől , 

elzárkózni »u Bzonrudi végrehajtás által, lováb- | 
bá nem tudom, hogy a képviselő urak nz ebből • 
szármázó személyi felelősséget magukra vállal
jak-e? Áttérek a szomszédos Aszód község fej- 
lódesmenHern, ahol most az aetugén gáz be- i 
rendezésére a csöveket rakják e, és eszembe 1 
jut, h ’gv jó hogy a villanyvilágításra vonatkozó , 
jogerőn határozatunk végrehajtva nem lett, umst i 
inegéraök, hogy a végrehajtás után túl vilit- , 
gossága miatt haBznalhallaniiak’minősilené Jeles ; 
képviselőtestületünk. I

Aki tehát a fából vaskarikának csak hírét . 
hallotta, de látni akarja, az nézze meg kópvi- 
selőteHtÜletünk hmározatat. a mely következe
tesen kimondja majdnem mindég az ellenkező
jét az előbbi állításának. _

És daczára a törvény által előirt megtol- , 
lebbezés jogának, végrehajtották a határozatot 
haladéktalanul.

Azonban 13 nap alatt felebbexni a végre
hajtás után i« lehet.

Tehát a halálra itelt embert először kiveg- j 
zik és a kivégzés után jogot adnak neki a föl- j 
lebbezésre. óh I bölcs jogtudós, piruljon el a te 
orer.ád.

Parsler Kálmán.

Hírek.
Kegyeletei ünnep. Mióta Erzsébet ki 

rálynó szobrát Gödöllőn leleplezték, egyezek 
úgy. mint testületek tömegesen látogatják Gö 

i düllót. hogy kegyeletei éi zssiiknek egv-egy sze- ' 
i rén.v koszorúcskával, egv-egy halk imával kife 
( jezést adjanak. Különösen s tnn’eatllletek és 
l m-velöintézetek keresik fel sUiún a szép emlék ‘ 
i müvet. F. hó 26-án a kőbányai p »lg: ri leány 
| iskola VI asztal vaunk növendékei, szám s/e 

riut harniinczan rímdultnk ki Gödöllőre. A allya 
Miklós igazgató és két tanítónő vezetése alatt | 
látogatták meg az Rizsein f szobiot A szobor- . 
nál egy szép éneke*  énekeltek el, majd :*z  egyik I 
növendék remek szavalnia ut ui s< p babárko- 

í szőrűt helyeztek el a szobor talapzatán, a lel I 
! ke*  leánysereg m m vezetőiktől értesülünk sa- • 
I jót inincziati vajából kifolyólag 8 nem tanítóik j 

indítványára vállalkozoti •• szép és hazudna ki- 
rándulásra, titokban gyűjtötték az e czélrn szűk : 
•égés összeget is. Igazan szép tanujelét adták 
romlatlan, minden sz pér ts m meséi t lelkesülő 
lelkiisinerei nek.

Az aszódi ág. hitv. evang bányai egy- 
hdzkerüieti lsanyn?velö intézetének értesítő- 

< jét szerkesztette : Generál c h Km óla, 
| igazgató. Az értesítő első részét a leány 
I nevelő intézel 10 éves múlt járói szóló lör- 
I tónete képezi, melyben statisxtikailag ki 
| \ an mutatva, hogy az elmúlt 10 tanév 
I alatt a növendéken összes létszama : 974 

volt, és pedig 709 betilakó s 265 bejáró 
növendék. Az értesítő többi részében az 
iskolai belélutére vonatkozó adatokat ta
láljuk Ezek szerint az 1900 1901 tanév
ben beiratkozott 60 benlakó és 28 bejáró, 
ööszesen 88 növendék, mely létszámból 

nem tudtam mit szóliini. Szarencohe ő bo-zélt. 
R:«ymond, önnek ma este utaznia kell. Sxi ilelegui 
kezdtem. A láltyka azt akarja, hogy niwgszÖk-es 
Rém. Isten-in. De hová? 8 iiztnn ha ii.sgezö 
künk . . -Önkény leien 11 taromul után kaptam.. 
Tizenkét frankom volt. Soha éleluinlnn olyan ' 
Szerencset lennek nem éreztem mag;nn. min ezzel 
a tizenkét frankkal Habozva mutattam neki va 
gyónóm roncsait.

Tizenkét frank, örvendezett ö. Hisz ép
pen elég, hogy Lmidoltba utazzék rajta. Őt meg
lássa. vele h‘<zéllns8en h neki megmondja, hogy 
mi ke'teii itt azonnal szolgál* ’ára állunk.

Őt? Velő? Neki ? Ki .6" ? Ki az a „vele”? 
I Ki az n ,nrl>i* ‘? vlllámlolt át 11 kérdés fejein 

ben. <!•• n/utan rájöttem, hogy a Times pesti 
1 leveleinek n hőse, kettőnk ideálja.*  Kossuth.

S ón azt hittem, ez >1 ki« lány belém sze
relmes. mikor Kossuth után rajong.

De H'órl elutaztam Londonba. el is 
mentem a Regem Slreetra. a hol Kob- 
•ulh lakott d« a lakásán nem mertem bekopok- 
telni. Inkább irt in a nagy óriásnak levelet, áb
rándosat. áradozót. Egy mond'lic.k rém volt 
józan értelme, a mint ma visszagondolok rá. (j 
válaszra molmtotr s néhány I»öIcr csillapító sort 
irt, a mit én ditidalmaRnn vittem Jeaiinehos. , 

Gyáva — áruló ! tört ki belőle a két- 1 
Hegbeesés, ócsárolva tettemet r többet nem is < 
láttam.

Szegény kis Jeane, talán ma már megbo- 
csajtott nekem. Hisz nzóla hnrmincz ár múlott el. | 

Poul Raymond.

évközben kinnuadt 3 növendék. A ta- tes
tületnek 11 tagja van. Általában az érte- 
8jtö — minden egyes részleteiben olvasva 
— azt a kellemes benyomást gyakorolja 
az emberre, hogy az intézet fényes múlt
tal dicsekedhetik, • erős a reményünk, 
hogy a jövőben Is híven fog megfelelni 
szép rendeltetésének, hazafias kulturmii- 
siójának.

Évzáró vizsga a javítóintézetben Nem 
az intézet kötelekébo tartozó növendékek vizsgá
latairól akarunk •• helyen referálni, hanem as 
intézet alkalmazottjainak gyermekei részére fel
állított elemi iskolában f. hó 27-én lefolyt vizs
ga eredményét tüntejük föl A ki*  nebulók vizs
gája a legszebb Ünnepélyességgel folyt le. Hiva
talosok voltak és megjelentek az érdekelt szü
lőkön kívül: nagytisrt' M 0 r a v e s i k Mihály,
azs >di ag. hitv. ev. lelkész. f< t. M a g u r á n y i
József, róm. katltolikui lelkész, es nagy tiszt. 
Bárdi Bal. hévizgyörki ev. ref. lelkész urak;
továbbá: L u d s z k y M a t y á b, római
kath és Béré n y i Rezső, ag. ev. tanító urak. 
A tanulok szama 18 volt, kiknek oktatójuk, ne
velőjük, tanítójuk Csia Albert, intézeti gya
kornok volt. Mi, kik örömmel ragadtuk meg ;us 
alkalmat, hogy a kicsinyek örömében szívvel, 
lélekkel gyönyörködhessünk, a legnagyobb mege- 
légedássel hallgat'uk végig 11 vizsga lefolyását, 
melynek meglepő, fényes eredményéből azt a 
kellemes meggyőződést szereltük, hogy C s i a 
Albert, ki m-g*  úgy szólván pályájának.« kezdete 
elején áll. hu/g,,n. iienw,S',n és szeretettel töltötte 
be hivatásai. Őgzint-n gratulálunk a fé
nyes siket Ív*/. ! Du • lismeiésünkei ifi k<'szöne- 
’ünket lobnácRoliuk a szülők nevében L a t z- 
k 0 v 8 / k v Lajos, intézeti Lazg tó urnák is, 
ki gyem el ek te-li lelki neve esi ügyöt szivén 
viselve, mint el«itvírtahil')i a maiját annák, 
hogy az oly égető szükséggé vált gyermek ott
hont . a kicsinvpk iskoláját megal:ip;totta.

Gyermekbál F. é július G-.m a Gödöllőn 
nyaral" iskolás ifjú ál*  tombolával <erpe»ilin es 
koiih tti dobáhiss.d egvb-kóiöt.i iótekmtyczélu 
gycmekl á'a rendez Gödöllőn a Miskey-fele ven
déglő nagytermében A bál tlsrja jövedelme a 
budapesti gyermekbarát egyesülőt jav n*a  fordit- 
ta'ik Kezdete d. u. 4 órakor. Személyjegy 
90 fillér

Közgyűlés. Gödöllő képvisp'ó'e.-dülete f. 
hó 26-án d. u. 3 ómkor rendhivrii közgyűlést 
tartott. All p n hói álló iáig\mii oz:.i nagy ér 
deklódéssel tárgy;dtatoll le A községi épi'ések 
tárgyalása mán elh •tsiroztai.oii. hogv Szvolmdu 
Icnácz és Sxahó Balázs kániorlanitók iparisko
lai tand j h ilralék követelése uzminal folyósit- 
tatlk. Azti án Ripk ' Ferenc/ kéivény vei vég
zett a közgyűlés. Következeit a legérdekesebb 
pont: a piacznak a Ferenc József iéire leendő 
vis-iznlielye/és'*  tárgy áh m beadott kérvény. Iz
gató t hangúim!) n tárgyalta ez' a '.öz.gyüb's, 
dr. Rosenfeld Lizies K uoly. Nick Ed *,  dr. Si 
monicR Adám. Jámbor Andr >h es meg ti bben 
18 szóval 11 ellen elhatározt.itott a viszr.ahe- 
lyezéR.

Tanítói közgyűlés. A pestmégyei ev. esp. 
t.initó testület G ed u I y Lijos elnöklete al*»t'  f. 
évi július hó 2 án, azaz: kedden d e. II óra
kor Asz ód u 11 évi rendé- közg iilé ét tailja. 
T‘igysorozal : I. Elnöki megnyitó és Oszt jelen
tések 2. Az orsz. ev. innitó-egyesület ügy. elő
adó M esz a r 0 s J.imis. 3. Az Áhée»*  tanításá
nak módjái'*l  a 1 név első heteiben; előadó 
Ah-xv Lajos. 4. Felolvas.'s M i c a i n a y Báltól. 
5 Mész :i r 0 >: ,J mos iniidv anv a az evang. 
tankönyv vallal iiról és nz uj é 1 •keskön vröl. .6 
El Herjess esek, indítványok.

Gödöllői korona gyár.fHamis pénzgyár
tó bandát fedezte» fel járásunkban. Egy isme
reti- n ezyéti Braun Mm- éa Siráki János vácz- 
s/ent-lauzlói lakosokim bort és pálinkát vásárolt 
s ax értő jaro összeget 7 drb. hamis koroná
val fizette ki. A nevezett lakosok axomml érte
sítették a túrái csoiidörséget, akik megellvén a 
vizsgálóim. >1 hamis koronákkal fizető ismerat- 
lon egyé.it Nagy L íjos füloki születésű, gödöl
lői lakos, komivessegéd személyében nyomozták 
ki. N;i g y Lajos tettét beismervén. hünrészoR 
társául még T 11 I i p á n József ugyancsak gö
döllói lakost nevezi meg. kim I házkutatás al
kalmával a rnhasz'krénylmii elrejtett 3 drb 
gipsxleiiyumiP, 1 drb. kamil, 1 drb. zsebkés és 
10 drb. hamis korona találialott. N <gv Lajos 
azonnal fogva larmlotf és Tulipán Józseffel 
együtt a pe'tvidéki kir, ligvesz•»émmk jelentet
tek fel.

Az ís.'.szegi hősök emléke. Az isas egi 
csatatéren főianiiandó honvédszobor alapzata- 
mik lezárása alkalmab'-l kegvelet.es ünnepséget 
rendezett a Imm édszobor bizottsága rz olvasó
kör közreműködésével. Az ünneplők zászlók alatt 
felvonultak a Szabadsághegyre, a hol Rmlnay 
Béla szobrász által lerveaetl szobor fo, álhtni. 
Olt ax •Uictt honvédhősök esontjail, melyek 

egy%25c3%25a9.it
kegvelet.es
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egy koporsóién voltuk elhelyezve, Uilvnry Antal 
izaszegl plábánoH gyABZBzertnriÁssál beszelitek*.  
Azu’Aii M»re*:iliy  I István kániortunitó mondott 
beszédet, melynek ellltingxáse után a hősök 
csontjait az omleksz»bor talapzatéba helyezték, 
egy enilékokmnnyiiynl, különböző pénzekkel, 
lapokkal és kőszeg fekvését feltüntető képekkel 
együtt. Ezzel az ünnep véget ért. A szobor le
leplezése szepteniber 15-én lesz.

Érdekes lelet Érdekes leletre bukkantak 
f. hó 24 én Gödöllőn. A fóviidAszmesteri épület
hez tartozó udvarban, egy uapszíuuos vízleve
zető csatorna esése közben I ni. mélységben, 
csontvázra akadt A váz fekvésének iránya kö- 
lülbelól délnyugati. Teljesen nem lett kiásva, a 
kiásott részek megsérüllek. Nagyobb darab csak 
a koponyából maradt ez is megsérülve. Vastag
sága után Ítélve vagy homlok, vagy a kis agya- 
csőt magúba foglaló csontrész-■ Hét fogát sike
rült össaeszedni, 8 ezek közül hátulsó (táp, őrlő) 
4 első (metsaö, síéin). — A szájban lévő részük 
egészséges, a Somához sértetlen. A csontok színe 
erősen sárga, törése szürkés fehér. A váz da
rabjai mellett semmiféle tárgy (edény, pénz, 
fegyverdnrnb) nem találtatott, n miből esetleg 
következtetni lehetne uz eltemetés idejére s uz 
eltemetett személyére. Talán annyit lehet és 
ssabad a jelek után mondani, hogy erős fejlett 8 
javiikoriibeli egyén volt. Következtetés: a ko- 
ponyajerősségéböl és a fogakjépségéból vonható. 
A lelet hatósági őrizet alá vétetett.

Csaló birkahaj csár E. évi april hó vé
gén egy tisztességes kinézésű egyén állítólag 
Laukó Jakab újbányái lakos Hatvanon keresztül 
juhokat hajlott, s ez nlkalo-nmal n hatvani tár
saséleti előkelő tagjához lakásán azon kéréssel 
fordult, hogy adna neki kölcsön 2—3 fr’oi. Az 
illető megkapván n kért kölcsönt, m'nden kérés 
nélkül uz újbányái III, betéti könyvsz 1114 lap 
számú Liuka Jakab névre kiálliiolt könyvét ad
ta át biztosítékul. A könyvben — mini később 
kiderült — egy drb 500 koronáról szóló Vázái 
Mária által aláirt eredeti elfogndvány is volt. 
Azóta eltelt egy negyed éve, de az iulós nem 
jelentkezett hitelezőjénél s betéti könyvvel mit 
sem törődött. Vegre is ez utóbbi .ízt gondolván, 
hogy adósa talán elfeledte nevet s azért nem 
szorgalmazza a könyv visszaküldését. Levelet 
irt teliét az újbányái népbanknak, melyre meg
lepő választ kapott a következőkben :

Újbánya 1901. Julii 24.
Folyó hó 22 ről keltezett becses soraihoz 

képest van sz-rencsém értesíteni, hogy Laukó 
Jakab f. évi ttprils hó végén Hatvanon Jkeresztül 
juhokat nem hajlott, de igen hajthatott azon is
meretlen tettes,aki Laukó Jakabnak f. évi áp
rilis hó 23 rol — 24 re eső éjjelén járt szobá
jából a többiek közölt egy az újbányái népbank 
részvénytársaság nltHl 194|IV szám alatt 900 
korona betéttel kiállított hetétkönyveeskét egy 
Vázái Mária által elfogadott és Vur.nl István 
altul kibocsátott 500 koronás váltót s tizonkivüi 
több értékes tárgyat is ellopott, mit is Laukó 
Jakab azonnal intézetünknél bejelentett de be- 
jelentését a városi rendőrkapitányságnál és a 
cBendororsnek is eszközölte. Elkepzulheló a jó- 
hírnevű hitelező meglepetése. ki a leiéi 
vétele után azonnal jelentést tett uz. illetékes 
hatóságim! uz esetről.

Buosuestely Havas Pál bucsuestélye 
Gr^f Sándornál f. hó 25-- n este 8 ómkor volt 
kollegái, barátid, s n tunügy barátok részéről min
tegy 85—90 en vettek reszt a tiszteletére rendeZ' tt 
bank' iteii, mely f'-szielen jó kedvben reggelig 
tartól'. Első szónok volt Enlélyi József polgár 
isk. igazgató, ki \Vhnieh közokt. ügyi miniszterre 
ürítette poharát. Mezey Jó séf lani'0 tu
sai nevében Havas Pál búcsúzó igazgatóra ürítette 
poharat, I.ővy Rózsiba tanítónő ug.viuícstik Havn-t 
köszöntött*  fel. Ezután Havas a tantestületre és a 
nnügy barátaira mondott felköszönföl, kik rés/.t- 

v ittak- a banketten. Kovács Gyula Havasra, a ió 
collegára valamint az ujoiuin kinevezett iskola 
igazgatóra; ki ezt igen szép szavakban kö
szönte meg.

JuniAlls. F. hó 22-én Gráf Sándor kerti 
hslyiségél/en a polgári iskola növendékei nyári 
mulatságot tartónak. A mulatságon nem sokan 
jelentek meg, azonban n megjelelitek jól mu
lattak, Jelen voltuk:

Attionyok Grnner Lajo-ii'1, Koczián Dezső- 
né. Gráf Fü'öpm1, Schulmeiszier Knrolyné Juhit 
Mátyásáé, Erikkel Józsefné, Subányi Józsefn1.

/.<(>i//oA: Ellen ogen Ella, Bchulineiszter 
Mariska, Lakatos Erzsiké, Eiczere Íréne, Kn|- 
linger Leopoldina (Dmnosz’ó) Bártly Ilonka, Sn- 
bányi Elza, Jávor Aranka.

Hymen. Werhovszky Izidor f hó 22 'n 
~~ pénteken — tartotta esküvőjét Hell Irónkis- 
usszonuysl, özv. Hell Sinntelnó unió leányával 
Hatvanban- ni anynkönyvvezetói hivatalban. Aa 
egyházi kötés f. hó 28-án volt Szolnokon, »z 
i*r,  t*mplouib*n.

Függeilonsógi pártgyülés. Kür’y Sán
dor, a gyöngyös patai függetlenségi és 18 ns 
párt elnöke f. hó 80 án Le. 10 urára, gyűlésre 
hívta össze a pártot. A gyűl '- Gyöngyös-Püspö
kiben az Angyal vund-iglo kis leimében fog meg
tartatni.

8»erko»ztöi üzenetek.
Rákos vidéke. Ilusztris nimikntsrsunk — Gixsr 

nr várja az érdemleges, küllőié,- megeko't czáfolatot 
s annak tmlatásárn kór lionnilnkel, hogy végtelen örlilno, 
ha elfogadható Indok is támogatná majd azt.

Szabó Arthur. Versei kljavllliatatlan torrnn! hi
bák miatt nem közölhetők.

Selmeosi Kínra. Verse bár a szoriliird nőm 
lehet mindeu tolmtsázet megtngndnl. — nőin síkul tilt. A 
(ormának mindig öszlmnglmn kell lillani n tarlahmmlnl, 
így ángyon erős a dlssonnneln. Kiildjn be valami kisebb 
igényit laptársunknak: lalán majd közli.

Sa M- Nngysádtol már „csuk" jobbat közlünk. 
Olvasson sokat pld i’otöfit, Aranyt, Vörösniartyt. Tom
pát, az újabbak közül mág Szabolrska ás lóira Máió kö
teteit, szép tehetsége inogérdeinolné, hogy fejlosaazo Kü
lönben jobbat kérünk.

E. P Verseg. Helyettese nmn Igen működik , míg 
cgyi'tlvn tudósítást som kaptunk.

Nyílt tér.*)
Levél * szerkesztőhöz.

„A ssökós párosait*  czimll közleményhez 
mely becses lapja legutóbbi számában megjelent 
—a fészkéből kirepült galambra vonatkozólag — 
és hogy a s/úlók még csak nem is kerestetik a 
hatóságok utján az eltűnteket, kérem ezen fel- 
vMágositó közleményem közölni, mely pedig ssól 
ekkép: Még ez nlkalommal is higgadtan — pe
dig ha má kép cselekedtem volna, az egész in
dokolt lett volna leendő nőm nevelő apjával 
szemben. Esetünk ez: Mar egy éve, hogy nevelt 
leányához járok. Kgyéifeégemröl, pálcámról, 
közös v-mzód .síinkről, biztos megélhe esünk és 
délünkről leendő nőm nevelő szülei mindent 
tudtak és meggyőződtek, a midőn leányukat nirg- 
kéitem, hitegetlek, leendő nőmmel gorombái- 
kodtnk, sót verekedésre vetemedtek, a midőn 
sürgettem beleegyezé-llket.

De midőn arról győződtünk meg. hogy nőm 
nevelő apja ezéljai — mondjuk igy — nem 
szentek. Imiiéin a nevelésbe befekteted (gondolni 
lehet óriási tőkéjüket) úgy kívánták koporsójuk 
bezártáig kamatoztatni, hogy leendő nőmet soha 
senkinek sem adták volm oda, huiem mini házi 
cselédet, betegápolót, örökkön örül ké ámen l.i- 
használni. 11y körülmények közt máskép nem 
tehettünk h azért méltányosnak találjuk ha az il
lető apósjeJölt ur megérti tóved-'-sét s ur.xul a 
leanynyal szemben aki amúgy is eléggé meg
hálál':! szivességükut legalább ezen egész élet re 
kiható legfontosabb lépesben, a keresztéini ir- 
galmassag nevében is megbánással minden jót 
elkövetnek.

Tekintetes Szerkesztő Ur alázatos szolgája : 
Isaszeg, 1901. évi junius bő 26 én.

Bojcii Lajos s. k.
________ pékmester.

*) E rovat alatt közlöttokirt nem vállal falnlőaiógot 
a szerkesztő.

1133 tkvi sz. 1901.
II. Póthirdotmóny.

A hatvani kir. jbiróság mint, telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, miszerint a Hatvan városi 
takarékpénztár hatvani bej ezég vegrelmjtatóiiak 
Fehér .József (lukncsj hatvani lakos végrehajtód 
szenvedett elleni 1200 K s jár iránti vegreh íjtási 
Ügyében a 352 tk. 1901. és 504 tk .1901 sz. a ki
bocsátott árverési hirdetményben a hatvani 1<>I4 
sz. betétben A I. 3 sor 2727 hr. ingatlan 418 
kor., ugyanezen betétben A + I sor 2100 hr. 
ingatlan 192 kor., A + 2 sor 59992 hr. ingatlan 
334 kor. a hatvani 979 sz. betétben 1 8 9 sor 
5544 és 6036 hr. ingatlan együttesen 924 fit. 
kikiáltási árban 1901 évi augu-x uh hó 12- k 
napjának délelőtti 10 órájára kitűzött árverés 
az 1881. LX. tcz. 167. §a alapján a Hatvm vá
rosi takarékpénztár végrehajtató érdekelten is 
1200 kor. tőke követelése’és járulékai kielégítésé 
vége't megtartani fog.

A'elt Hatvan 1901. évi május hó 10. napján 
Á hatvani kir. jbiróság mim telekkönvvi hatóság.

(P. H.) Barbolovioiu s. k.
kir. a Ibi tó. 

3540 ex- tkvi. szám 1901. Erk máj. 21 én.
A soroksári takarékpénzt .rmik Schőnert 

Károlyné elleni vhajt. Ügyében.
Árverési hirdetményi kivonat

A Gödöllői kir. jíráshiróflág, mint tkvi haté 
ság közhírré teszi, hogv a soroksári takarék 
pénitárr-1. végrehajtatónnk Schönert Károlyné rz. ( 
Zaufalt Petronella végrehajtást, szenvedő elleni i 
2200 kor tőkekövetelés és jár. iránti végrehnjtasi | 
Ügyében a gödöllői kir. járásbíróság területén | 
léYŐ Csömör községhez tartozó 8zt-Mihály pusz

tán fokvo s a csömör-puszi.fszmit-niih'lyi I24T 
rz. bPiétbon Tnth János nevén álló A I 3427 128 
hr. H/amu házén belltdekre 1397 kor. kikiáltási 
árban továbbá uz ugyanottani 1901 sz. tkvi be
tétben '1’ólh János neveli álló A + I sor 3470, 
3471. 3472 1 2 3473, 3476 I ingailanra 52 kor. 
ezenlml megállapított kikiáltási álban annak, 
amennyiben az utóajánlati árverésen Tóth Fe- 

( ránézné szül. Nagy Mária által a csömör puszta 
szent, milmlyi 1247 sw beié1 ben A + I sor 
3427 28 hisz a foglalt ingatlanért beigoit4 40 
koronánál s az ugyanottani 1901 s/.. beleiben A 
f 1 sorszám 3470.*  3471 3470 1- 2.3473, 3476 I 
hr. szánni in n'lmeit Imigerl 45 k< io n ml na 
gasabb vételár el nem éretnék nevezeti uió>ij>in~ 
lattevő fog árverezési vevőnek let intet tiinz ár
verést elrendelte és hogy n tunnebb megjelölt 
ingatlanokra 1901 évi Julius hó 26-lk nap
jának d. o. 10 órájakor Csömör köztéghá- 
lánál megtartaudő nyilvános árverésen eladiitni 
fognak

Árverezni szándékosók tartoznak az ingat
lanok becsái áiiak|l0 8zAxalékát|keszpénzbrn, vagy 
as 1881. LX t.-ez. 42 § ábati jelzrti árfolyammal 
számított es az 1881. évi novemb-r hó Mn 
8333 szám slatt kell igazHávügyminiszterl ren
delet 8 §-ábnn s egyéb jg. min. rendelet
ben kijelölt óvadék képes ériekp pirban a 
kiküldőn kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ci. 17(». §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előlegei elhelieséséiől kiállított bjs- 
balyszerü elismervént. átszolgnltatni.

Gödöllőn a kir. jbiróság mint tkkvi hatóság. 
1901. évi junius hó 6-én

<P. H.) Stróbl s. k.
kir. nljbiró.

V. 65|2 számhoz. 1900.
Árverési hirdetmény.

Aluliroti kikü'döu biróeági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, h gy a gödöllői jAr-sbirósag- 
nak 1991 évi V. 65J2 znmu végzésével Dr 
Bleiyer Vilmos ügyvéd állal képviselt Bányász 
Mór felperes részére Diamant Jóisef és nejo 
alperes ellen 723 kor. 96 lill. követeién és jár.

' erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
| alperestől lefoghit. £855 kor. 50 ftll. In-c-üli in- 
' góságokra. a fentidéiett gödöllői kir. Járásbiróság 
I férni számú végzésével az árverés •Iremleltet- 
| vén atillák felülfoglaltntók követelése eiejeig is, 

h mennyiben »-sok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperes lakásán Gödöllőn leendő megiar- 
tása határidőül 1901 évi julius 1 napján d u. 
5 órája tűzetik ki, miker n bíróikig lefoglalt

i bútorok épülőt és lüwifa s egyéb ingóságok a 
I legtöbbet igérúnsk készpénzfizetés mellett, szük

ség esetén becsnron alul is el fogunk udatni.
Felkivatmik mindazok, kik az elárverezendő*  

ingóságok vételárából a végrehajtó követelését 
megelőző klelégitteteshws tartanak jogot, ameny- 
nyiben részükre foglalás korábban eszközöltetett 
volna és az a végrehajtási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
megkezdéséig al<»lirott kiküldöttnél vagy írásban 
beadni vagy pedig csóvál bejelenteni tartoznak.

A törvényes a határidő hirdetménynek ív 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
•lámittntik.

Kelt Gödöllőn 1901 évi junius hó 6: nnpján.
Böhl Ambrus

kir. bir. végrehajtó.

V. 283|2 számhoz. 1901.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, Imgy a gödöllői kir. járásbí
róságnak 1901. évi V. 283 2 számú végséséver 
Dr. Lichtschein Lajos ügyvéd által képviselt 
T e v i v a I L i p ó t felperes részére Kő 1 I o r 
J enóiié aipera-t 4len 310 kor. köveielés es 
jár. erejéig elrendelt kidégitési végfehnjtás foly
tán alpeiestél lefoglalt 1971 kor. becsült ingó
ságokra, i* fentidésrtt kir. járnsbirósági fenti 
száinu végzésével az árverés elrendeltetvén un
nak alperes lakásán R á k o h K m r »♦ * z t ti r o n 
(Z s ó f i a-t e I e pj; leendő megtart isára hatái- 
időül 1 0 9 1 . é v i i u I i u 8 h n 6 n a p j A n 
délelőtt 1 0 ó r áj a tűzetik ki. mikor a 
hiróihig lefoglalt bútorok s egyéb ingó-ágok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés im llett. szük
ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mimlar.ok, kik az elárvulexendá 
ingóságok vételárából n vegiflmjtó követelését 
megelőző kielé^itteté<hez tartanak jogot, a me
nyiben részit a r» fouliilsM korábban eszközönt»- 
tutt volna vs ez u végreh atási jegyzőkönyvből 
ki nem tűnik, elsőbbségi bjelentéseil ei az ár
verés megkezdéséig alulit«»tt kiküldöttnél vagy 
irásbnn Imádni, vagy rzóvhI bejelenteni inrroznak.

A törvényes batári, ő hinh'tménynek a bí
róság tábláján ktlüggfszt- sét követő naptól szá- 
miltntik.

Kelt Gödöllőn, 1901. évi jimiti< h<» 14 én.
Böhl Ambrus, s. k. 

(P. H.) kir. bir. végrehajtó.
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1243 tkvi ss 1991.
Árverési hirdetményi kivonat.

A gödöllői kir. járáBbiróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy SzekereB Mihály 
végrehajtóiénak Szekeres Pál végrehajtást szen
vedő elleni 50 kor. hátralék tőke követelés és 
Jár. iránti végrehajtási ügyében (a gödöllői kir. 
járásbíróság) terllietén levő Rákos-Keresztur köz
ségben fekvő a rákoskereBzturi 286 sz. tkvi 
betétben Szekeres János é« Pál nevén álló A. I. 
1-3 sorsz. 687. 688 és 3200 hisz. 297 ö. i. »s. 
ingatlanból Szekeres Pál fe erészbenl illetőségére 
626 kor. 50 fii. kikiáltási árban, valamint az 
ugyanazon sz. tkvi betétben A. II. 1—2 sorsz. 
4236 és 4237 brsz. ée ugyannzok nevén álló in
gatlanra, nz I88k. LX. tcz 156§ának 2-ik pontja 
alapján egészben 98 koronában ezennel megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1901. 
évi julius hó 18 ik napján d. e. 10 órakor 
Rákos Keresztár községházánál megtarinndó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladóiul fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanók becsárának 10 százalékát vagyis 62 kor.165 
fillért illetve 9 kor. 80 fillért készpénzben, vagy 
as 1881. LX. t.-cz. 42. § ábatt jelzett árfolyumtnzl 
számított és nz 1881. évi november hó 1-én 
8333. szám alatt kelt Igazságügy miniszteri ren
delet 8 §-ábnn s egyéb ig. min. rendelet
ben kijelölt óvadék képes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelméből! a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezésétől kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Gödöllőn. ’l901. évi április hó 26-*n  
A kir. Jbiróság mint tkkvi hatóság

(P. H.) Stróbl e. k.
kir. aljbiró.

11

I»
óra Alatt szállíttat mik.

blzlozitások legelőnyösebben n ..Hazat Általá- 
noz Biatoiitó RézzvénytársaBág“-nól köt

hetők. 
gtf Helyi képviselet. "■*  

Bővebbet lapunk kiadóhivataléban.

Építő anyagok:
mázz, gipsz, portlandi és román ce- 
■isnt, fali tégla, tető fedlemez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
Mérőt sövény sodronyok,

kaMháiml- 
karamit- 

metahl is 
cement lapok.

Tösálló cbamotlo téglák, cha 
nőtte agyag és cbaniotle liszt.

Mint különlegességek:
•ppslni portland cement, agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor Jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Bstonirozásokat, kövezéseket, va 
lamint granit-ternzzó múnkákat jttlA 
tiyoz ár mellett elvállalok. Költségvetés 

w-»a ingyen.

Budapesten, V., Lipót kürtit 8-

Megrendüléseket a gödöllői nyaralóm
ban ((Hifiin utcza 63.) is szi\esen átveszek, 
hal a iKakmába vágó fel világosi (ások kai is 
kéeiaággel szolgálok.

ASZÓD ÉS VIDÉKI!

építkezési vállalkozó
o»etnentűru tj-yArrz GÖl)ör.I,ő>'.

----------------- -------------------------------------------------------
Raktáromon vannak nagy választókban 4-6-8 szögű, természetes es szmes 

czementlapok, eset'eg diszitett keretekben; továbbá lerázó lapok csiszolva, színezve 
szintén kívánatra kerettel, 25-80 cin. nagyságú méretekben, a szegély-lapok is több 

rendbeli választékban s valamennyi hallatlan olcsó áron kaphatók.

<yj

q1

Raktáromon kaphatók továbbá szintén rendkívül olcsón kis és nagyobb hiduknak 
alkalmas beton csövek 1 méteres darabokban 20 cmtól 100 cm. bőségben. Szállít 

tok inilkó lépcsőkét tetszés szerinti hosszúságokban vörösmárvány utánzással; ugyan

ilyen kivitelben talapzat köveket megrendelés utáni méretekben. Oszlop talapzat kövek 
és kémény feltételek. Tűzfal és keritésfnl fedlapok. Mindezt megrendelés szerint 

minőségben nagyon olcsó árakon adom el mint snjat készítményemet.
Vannak raktáromon többféle szobrász munkák is, oszlopfejezetek, zár 

kövek, tojás- és fogsorok, tartányok és más egyéb betétek, sut.
PST*  Elárusítok azonkívül I-sö rendű beocsini portland czementet is a legolcsóbb 

Betonirozásokat gránit terazzó munkákat és lépcsőket az építési helyszínén 

készítve is elvállalom.
Megrendeléseket a saját, házamban (Gödöllőn Erdó-utcza)és az építés helyszínén 

is elvállalok és mindennemű felvilágosítással, esetleg költségvetéssel is szolgálok.

Hazafiul tisztelettel

Persler Ká'mán.
ópitkezén vállalkozó.

áron.

(q

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
A8ZÓDO.Y

El vállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart min<leníöl« kupoi-MÓkből. Erez, 
keményül-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuzatok. ravatal felállítása, személyzet dlsz-egyeiiruliabaii fák
lyával <li«nx.era iryAszkoOMÍ.

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

Gyászjelentések egy óra alatt szállíttatnak.

Snjat készítésű tliez.ex óh <“gyszerű polgnri bútorok 
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás l'ál épület- és jnübutor-asz- 

talosnnl.

Nyomatéit az aszódi magy kir. javító intézet könyvnyomdájában

cj


