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Alég- egy szó a gyermekneveléshez.
Irta: EGY FüVÁKo.M TANÍTÓ.

Tekintetes szerkesztő ur!
Több helyről ért különféle .......

a becses lapjában leközölt ' gyermeknevelés 
'ezimii czikkem miatt, is igen kérném 
veskedjék ezen oknál fogva ezen púi
nak is helyei adni

Mindenekelőtt kijelentem, hogy a 
válasz, a melyet czikkemre kaptam, 

nézetnek, nagyon 
volt. Örvendetes

ez

támadás
<

szi-
sor-

válasz,
(•zára az ellenkező 
vcndelcs esemény 
először azért, mert tantijeiét adta 
nak, hogy a vidéki 
nevelés érdekében 
maga részét. Hogy 
kollégám nézetével 
váltóztat a dolgon.
bán azért is, mivel maguk 
tanító urak is elismerik nagy

sok 
(la
öl-- 

volt 
an-

lanilóság a gyermek
mindenkoron kiveszi a 
az én és több fővárosi 
ellenkezőleg ; az nem 
Örvendetes másodsor- 

a nyilatkozó 
részben ál

lításaim helyességét, ha támadnak ij, ha 
nézetemet nem is vallják.

No, rrert mit állítottam én, tisztelt 
tanító urak?

E'ső sorban azt, hogy az iskolában 
d.valói liaszi álali tankönyvek legnagyobb 
része a másodosztályú gyermek előtt egy 
valóságos labirint, a tanítás eredménye 
ezen könyvekből pedig, a kis diák fejében 
óriási clioaszt teremt. Ez pedig áll, bizo
nyítja sok évi tapasztalnom, de ugyancsak 
tudniuk kell ezt vidéki kai társaimnak is- 
A kis nyertnek az idézett részt, (de ehez

TÁR CZ A.

Mese egy szegény fiúról.
Irta : PÁRTOS MAROZELL.

Volt egyszer hol nem volt, égbenyuló nagy 
hegyek tövében, volt egyszer egy kicsike város. 
E.t abban a kis városban egy szegény fin. Nem 
járt az a szegény fiú sem uzsonnákra som házi 
mulatságokra, még lennisezni som járt. Nem is 
voltak neki ennélfogva sem barát-.i, sem jó is
merősei. Az emberek nem törődtek vele, mert 
nagyon szegény volt és nem hordhatott elegáns 
ruhákat. Nagyon sokat kelteti do'gozniu, hogy a 
kenyerét megkereshesse. De akár mennyit dol
gozott is, soha sem volt az elég, még is mindig 
hajszolták, gyűlölték. Pedig volt a hivatalban több 
olyan ifjú, « kik semmit som dolgozlak, még is 
nagyobb fizetősök volt, mint neki. C akhogy az 
övéké egészen különös állapot volt, ök a hivatal
főnök ur lányaival igen jó viszonyban voltak. — 
Ezek a fiatal mák gyötörték a szegény fiút leg
többet. Folyton felette gúnyolódtak. Gúnyolta öt 
különben mindenki a hivatalban. Utóbb ' még u 
szolgák is. Ja, kopott szürke kabátban nehéz te
kintélyt tartani.

Hanem mikor aztán a hivatalos óráknak 
vógo volt, nem volt akkor boldogabb ember a 
szogóny fiúnál a kis városban.

Haza ment. Volt neki íz ő kis szobájában 
nőtt hördivánja. Azon végig nyújtózott és 

♦jonuuiKozoll. Istenem! Milyen szépeket gondolt 
olyankor az a szegény fin, a kopott bördiványon. 
Az volt a legkedvesebb időtöltése. Behunyta a 
szemoit és egyszerre csuk eltü.il előle az ő szó- 
Fényes kis szobája, el a kisváros sárg ára, fehéire

hasonló sok van) vagy megtanulja kívül
ről s abból ütni éri egy szét sem, vagy 
pedig magyarázat után érti is, de ekkor 
annak bemagolása csak káros kövelkezésíi.

Mit bízóin il ez?
Bi onyilja, hogy a tankönyvek a má

sodosztályú gyermekek számára nem úgy 
vannak megírva hogy az ő kis fejlesztés 
előtt álló szellemük azt megérthessn Te
hát rosszak. Ha pedig a helyes paedagogia 
elvének nem felelnek meg, azok használata 
csak káros lehel. A mint Lo.y úgy is van.

Levonva ezekből a konzekvonc-iákat, 
azt mondtam, ne használjuk az ilyen 
fajta könyveket, mely jóra nem vezet, ha
nem helyettesítsük azt mi magunk, tanítók, 
a kik elölt nyílva áll az ut a gyermek lei
kéhez s legkönnyebben férünk oda.

Ez állításomat aztán ugyancsak félre
értették.

Egyes tanító urak erre azt válaszol
ták, hogy ők <pp úgy helytelenítik ezt. 
mint én s nem is használják pl. a har
madik osztályban a földrajz- és a szám
tani kézikönyvét illetve példatárt. Ez pedig 
épp oly helytelen az én elveimnek, mint 
azok a nyilatkozatok, melyekről hallani sem 
akarnak a más elvű t tanító urak.

Én cs.k a gyermek előtt értelmetlen 
tankönyvek használata ellen szálltam síkra. 
A számtani példatárt és földrajzi könyvet, 
használják, az nélkülözhetetlen, de csak 
egy részben, Ha a t. tanító urak helyet
tes tik a könyvet s azokat csak mint pél-

meszelt apró házacskáival eltűnt minden a mi 
való, a mit megszokott és ö olt látta magát egy 
fényes nagy sáros díszes ulczáján, márvány palo
ták s a százezernyi tömeg közölt. Látott gyönyö
rűséges szop asszonyokat és fehór.irczu, selymes 
hajú leányokat, előkelő, fényes öltözék ü urak kar
ján elhaladni, nagy villámgyorsan szágu'dó bill
iókból mosolyogva kihajolni. És mindenik a szép 
asszonyok meg a leányok is olyan nyájasan, biz
tatón, mosolyogva néztek reá ... a szegény, 
kopott ruhás liura. Istenem, be szépek voltak 
azok az álmok.

Egyszer céuk egy idegen fiatal ember jött a 
kis városba onnan, abból a fényes világból a hova 
ö annyit vágyott, a melyikről ö annyit álmodott, 
A szegény fiú megismerkedett vele és attól fogva 
aztán mindig együtt voltak. — Az idegen ifjn 
mesélt neki arról a fényes, nagy városról, a gyö
nyörű-égős szép asszonyokról és a fehér arczu 
leányokról. — Mesélt neki hódító, édes története
ket, olyan dolgokról, a miket a szegény fin még 
nem ismert, szerelemről, fényiő1, gazdagságról.— 
És a szegény fin még többet álmodott és a hi
vatalban még többit gyötörték, mert a lelke min
dig távol volt a dolgát rosszul végezte, alig lehe
li telt már használni a hivatalban.

Hanem otthon a kopott bördivánon még 
gyönyörűbbeket álmodott. Es u mit neki az álom
látások mutattak, meséllek, azt a szegény fin mind 
leírta. De nem mutatta meg az írásait senkinek, 
hiszen úgy sem volt azoknak mások számára 
so nmi értelme. Becsukta őket szépen az asztal
fiókba. Csak az idegen ifjú látta meg egyszer 
azokat az Írásokat, ügy történt, hogy egyszer vé
letlenül éppen az írásnál találta öt. mikor meg- 
lá’ogatta Oda kellett neki adnia minden írását. 
Az idegen ifjú elolvasta ökot és aztán fénylő 
szem okkel lángoló arc z i-z.nl állt elébe és azt inon dm

tartalmazó segéd
magyarázat köny- 

észben tulás.i ér

dákaf, illetve ábrádat 
könyvet használják, a 
nyebb megj ’gy. ésc és 
deliében.

Ezeket állítottam én és keltem ki a 
szóról szóra való tanítás ellen.

Kérem a tisztelt tanító urakat vegyék 
mégegyszer megfontolás alá a kérdést 
beláthatják, hogy 
lendő a dolog,, 
látszik.

Az engem 
zsebre vágom az 
érdekében, de bízom abban, hogy az any- 
nyira elterjedt káros hatású rossz tanköny
vek előbb utóbb elérik méltó büntetésüket 
a mellőztetést. Bár ennek már most is el
érkezett az ideje. A n gy hiba pedig, hogy 
a köteles tantárgyak közé olyanok is fel
vétettek, mint pl. a nyelvtan a másod
osztályba, holott ennek csak a harmadik 
vagy negyedik osztályban volna helye, ott 
is máskép, más szellemben irt tankönyvek
kel. Azok a tanító urak pedig, a kik meg
értették az ügy helyességéi, fogadják üd
vözleteimet az elv győz. Imének reményében

és 
korántsem olyan elité- 

minl az első tekintetre

ért támadásokat pedig 
előttem felette fontos ügy

Farsang.
Karnevál ur teljes mértékben bírja 

népei az ifjú gárda kegyeit és bizalmát 
nálunk az idén is. Jobban, mint bármikor 
valaha I

Az ifju-ág ujjong, mulat; az örege 
dörmög egy. tt a bajusza alatt, azután lizet 
mini katona liszt.

neki, hogy íróvá kell lennie, hogy no maradjon 
tovább egy peiczig so olt a kis városban, hanem 
menjen, de azonnal menjen fel a központba, a hol 
az ilyen friss, nagy tehet,égnek száz tere van az 
érvényesülésre.

Körülbelül ilyen és ehez hasonló dolgokat 
mondott neki az idegen ifjú. Ö azonban eleinte 
nem érlelte, hogy mit akar tőle, hogy miért kell 
neki innen azonnal elmennie. Hanem aztán az 
idegen ifjú megmagyarázni neki, hogy cl kell 
mennie abba a fényes nagy városba, a mely felöl 
annyit álmodozik, hogy de goznia kell, sokat, éjjel 
nappal. Éjjel az újságnál, nuppal otthon. Hogy 

l írnia kell sokat, mindig, folyton, és hogy tanulnia 
kell, hogy nagy, híres i-ó légy, n belőle. Él me
sélt neki megint gyönyörű, hihetetlenül szép tör
ténteket, nagy irókiól, a kiket az egész ország 
tisztel, bálványoz, a kiket /»zok a gyönyörűséges 
szép asszonyok és leányok istenítenek, a kiknek 
odaadják szivüket, szerelmüket, drágaságaikat - 
mindenüket és egysze üen, szerelmesen, alázatosan 
megcsókolják a kezet, a mely belüt vet s a néma 
betűbe lángot, halhatatlanságot lehel. És azok- a 
boldog, nagy omberck nem fogadnak el semmi 
mást cs,k u nekik nyújtott szerelmet és meg 
maradnak kopott ruhás szegény embereknek.

Ah! Olyan szépek voltak azok a történetek! 
Gyönyörűek! 0 olyat még á'modni jeni tudott

És aztán elkezdett a szegény fin vágyódni, 
forrón, kélségbeesollen oda a nagy városba. Ne.u 
dolgozott már remmil. Gmk álmodott otthon, az. 
irodában, mindenütt. A mig csak el nem csapta 
a gazdája.

Az idegen ifjú kiki sértő a vasúthoz, l’cl- 
nyujtottn neki a harmadik osztályú vasúti kocsiba 
a csomagjait ; egy halom irá t, im g egy kis kézi 
táskát, a hol a holmija volt. Az írásai nehezob-

FERENCI JÓZSEF KESERÜVIZ az egyedül elismert kel
lemes izü természetes
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Mert ilyen nz élet! l’.m ís.'.koilniik, 
liogv rO'Zszul megy minden, p ng az ipar 
ker< s'mdóink. gazd i ni; a tőnk szelén áll
nak, inlelligcnczi: nk el van adósodva, szó- 
val : hogy nine- p nz s a mulatságok azért 
fényesen siKeriiln k járásunk terült lén, 
mint latén eddig még soli i. Szid a zene 
s a saját termésé bort m 'gíeljiik ér-ékte
len vinkónak nevezzük el a hirtelenebb 
mámort okozó pezsgőét*'.

Nemde - van e kél Iél>y kői iílményben 
egy kevés ell nt mondás? Van egy ki
csinyke elleniéi, egy meg nem fejthető pro
bléma. . . Ha más nem. csak az, hogy 
honnan ves-zül; li l a pénzt a mulalásra, 
ha nincs?

IJe hagyjuk e sülét dolgokat, e gond
terhes ké.désekit a lányos apáknak, mi 
pedig köves-tik a lialalo-at föllévén fe
jünkre a csürgős sapkái, (már I. i. a ki 
nem kénylel n pipacsot viselni) nézzük, 
mint mulattak ők az elmúlt héten.

*
/'. i Szombaton e hó 7-én fényes mu

latság volt Gódöil-jii, az Erz-óbet szállóban, mo
lyon járásunk in’cbigcn’iaja csaknem Ujes szám
ban veit liszt. <>it láttuk: Beöthy Janómé, (Má- 
< özv. Boda .1- zsofiié (Kisczci), (Lírán Dániolné, 
(illáién.é Diclrich llor'.eusc, Ivunics Ferenezné, 
Kapczv Vilmosáé. Ku n c Gé.únó (l-aszng), (Ír. 
Lumni'z. r .1 z (■'..■• (Bp >li. Mtigpir Kázmérne 
(llpot1, Pnkn t Ernöné, Prepdiczajné, dr. Rudolf 
Béláné úrnőké’, továbbá Beöthy Anniké. Bcda 
Margit, Krauzo Pirkncr ETa és P. Rolh
Gizella (Félcgyh;.zj) u : h"lgv< k l.

Jthn-zcs tánc:’.<{'}>/ Jiá'.is Lái*  len. Ha volt 
valaha < nk k'<id - inuhi'.i-.ig i ánl a Munkás-otthon
ban úgy ez-n d'yl m. ge őző napok a legna
gyobb érdeklődést < i\ d i ci.y< zlek s az izgatottság 
hz első jelmezbál ok ■ ■'.a izgatottság a tetőpontra 
hágott. JMmcick találgatása, a ve'.é’.ytárs jelme
zének kipuhatolási', a i.emcs verseny, kié 1-gyen 
a legszebb. a l-?ger. delibb jelmez, már hetek óla 
nyugtalanította a ti Ualságot, söl az idősebbeket 
egvará t. I az éideklödés meghozta a kívánt 
síkéit. A:.nyi I •">7 ui-éget. annyi szép hányt az 
Otthon Kaszinó cs <-lye óta nem látott Führingcr 
nagy tcur.-. E hó 7-érő volt a Da'árda és Zene- 
kedvelők |< rének jelmezei cslélyo kiűzve, de már 
c-’óz.ő este és zni p reggel özönével jöttek a fö 
. H■■ sbó é a kÖ ny«' 1 • I ve: (légek s e-le hoss -u 

bek voltak, mint a táskája. Aztán kezel foglak, 
egymás f< le Icngi-ilák a zsebkendőiket és-— más
nap reggel már olt kóválygott a szegény fiú ne
héz lejj -l, cl>z< roló szívvel egyedül a fényes, 
e’/ifra uu-zákon. I.nká-t kereseti.

A tömeg meglasz.il . . . m: gamhoz térek. 
Még nem j i'.t el Megritku l már a huj a halán
tékom felelt, m ‘gök a munka, megcsalt az é’el, 
elhagyott a hit . . . de varom, még is várom . . . 
azt a tündér sz5p a iszonyt, a ki így fog szólni 
hozzám egyszerűn, szerelmesen.

Még mo-.l is varom . . . mindig. Es hiszem, 
h gy élj ’m . . . ma már nem. Talán holnap! 
Vájjon e i ■!.-. ?

Fe.i\< - p. l ilában, egy nyomom kis zugban 
ülőit lm yal no.-a i bútorozott hónapos szo
bában. It volt lehal a hova annyit vágyott, a 
hol annyi álma frg teljesülni.

I.el-'l iidt. Es az első f jdil’.om a mi az örö
mök helyett bek iszönlöll h izzó, az volt, hogy lo- 
t'oszlollak lelkére 1 az álomképek. Sivárnak, I i- 
ogellnek érezte a szivét, úgy érezte, hogy álom
képeit"! "ökre cl.'Z.akadl, mikor idejűit. Igaza 
volt. Álmodni nem tudott többé.

I - múllak az évek és a szegény fitt minden 
éjjel olt e rnyedt a szerkeszt ősegek liilledt, sűrű, 
füstös levegőjében « s egyre fáradtabb lelt. Az 
arczárói I !; rvadlak az nuerfeny perzselő mele
gétől a re zsák. — A szeme beesőit, az ajkúi lá
zas mm.kától csak a lénye régi, vagy talán még 
fényesebb ej i lenem, mikor olyan jól étik ogy 
kél pohár absin’, ha elfárad az ember.

A die őségben már regen nem hisz, tudja, 
isti < ri nz i;ij ti. de 'célt róla. Nagyon göröngyös 
sok rajta a lövi-, .’.z'.án meg tíz álmok is hűt
lenek l ilik hozzá, a dicsőséget pedig csak ál
modni i bel.

Ihmem egye', a gyönyörűséges szép asz- 
sz.onyl. a ki odakináljn neki a szivét, mindenéi a 
a kitől " r-ak a Miivel, f padja el. azl még min
dig várj.i, hí i. Egyszer bele nyilai még a szi
vébe, Az u'.e a árja körül csapkodja. Mgdl. 
Lehunyja a szemét és megölt bel-lopja magát a 
legkedv. -a b!', a IrgvaloHi'at'anabb álom a szivébe.

l'cny.'s hinlób: n, selyemben, bársonyban 
gyönyö: Ú-. - .p a ./.íny ül. Köz-lébe énük.
A szép a--., ny momlyg, a kocsit mogálliltutjn, 
leszól', : e, megfogja kezét és szerelmesen
ula/ato-nn . »<J.i vezeti a billiójához . . . Tó vagy 
megiaiali.iiak ! I.’g kereslek k mindenütt! Mindig 
c>nk téged! Oh! engedd meg, hogy szore’sclek, 
hogy szo'g .Ija’ak.

sora a kocsiknak várta az állomáson a vendége
ket. Az ca lefolyása különben a következő volt : 
Pontban 9 érakor kezdődött a műsor. A rendező
ség nagyon ügyesen úgy intézte a d ilgot. hogy az 
egyes lánczszímetckot hu noros előadásokkal töl
tötte ki. E'őadolt a zenekar Kaltcnckkcr Arlhur 
vozolésó alatt orv „ Bohrn-indulól”, majd Nemes 
Jáno3 mókázott joizii humorai. Nagvon sikerült 
volt Slepán Aladár eredeti rendőr-maszkjában 
olöadoll lokális áuplók sora. A n.ü or kimagasló 
pontja volt Jiigci (hló ballo'.t láncú mutatványa 

I és Kolbor magyar kupiéi, végül a dalárda és 
' zenekar együtteső a ..Talmi vitézek indulója'*.

Eallenccker Ari ur kai mestert, a dalárda és zene
kar vezetőjét nem kell külön dic*.érni,  dicséri ól 
nz a fényes eredmény, a melyei a dalárda és a 
zenekar elért. Dicséret illeti a tagokat külön- .ülőn 
buzgó működésűkért. A közönség pedig a terem
ben a leglaikább képet nvujtoltP. hl tótágast áll 
egy bohócz, mellette nagy komolyan sétál egy 
p jp s e ak lopva pilh-nl < gy kis ennivaló fran- 
czia szobi c iczára. Török, spanyol, japán, orosz, 
szerb, czigány asszonyok, lányok, dominók, ha
sonló rut.áju férfiak közt, eleven ó'elet varázsol
tak a terembe. A rendezőség két-két dijat tűzött 
ki a nők és n férfiak ré-zére. Az első dijat Blcuer 
Szerén k. a. nyerto el fe.-töi orosz jelmezével, 
másodikul Küisvlmer Nus'ka k. a. érdemelte Ízlés, s 
pillangó ruhájával. Külön ki kell emelnünk 11- ge 
diis Maris' a k. a. remek lilaszinben tartott ár
váé l;a jelmezét, valamint Daxncr Ilona k. a. 
..Magas G.“ jelmezét a dalárJa jelvényének si .i- 
bolizalásával, Ziegor Margit k. a. .Denevér4, 
/.elles Margit k. a. hark(|uim, Gumi Regina k. a. 
.Mi»non“, 11 nz'.icsck Miczi .Spanyol”, Barils 
Ilonka „Boj'ár”, Kristóf Erzsiko k. a. „olasz 
jamhó", Emericzi Agónia k. a. „disziragyar**  é< 
('.térni Jolán „llófehéika*  (Zsófi .lelop) jelmozoit. 
A férfiak közül az első dijat Boros Arlhur .spa
nyol grand”, a másodikat Kal'.euccker Arlhur „ó- 
német \uzallu->“ jelmeze érdemelte meg. A né- 
gyeseket 45 pár lánezolta, de j-okan a helyszüko 

| miatt nézőközönségé váltak. Reggel 8 óra volt, 
! mikor a ruhatáros az utolsó kabátot adta fel s 
' nem volt senki, a ki egy fényesén sikerült estély

nek emlékével no távozóit volna.
ay,:nti sas bálja. Vasárnap o hó 8-án 

fényes és minden tekintetben jól sikerült mulat
ság volt Szalay Vinoze vendéglőjébe:). Igazi pol
gári bál volt ez, n elyen ősszijöll Gödöllő polgár
sága teljes számban. A négyeseket 60 pár tán- 
czolla. Megemlítjük itt, hogy a társaság a kora 
reggeli órákig volt együtt, a miben Béla bandá
ján kivid első rangú érden e van Szalay kitűnő 
konyhájának és pinczéjénck. No, mert, Ingy fo 
gyott a „Szidni” erőien, azl fölösleges fríem'i- 
lencm. Olt voltak: Asszonyok Aczél Károlyné, 
Antal Ferenezné, Antal Pálné, Bárdy Ferenezné, 
Csery Ferenezné, özv. Déry Gergelyné, FiFpovics 
Sándorné, Halász Jenőné, Hejk Istvánná, Ilor- 
válhné. Iricsok Józseféé, Klauszniiz Frigyesné, 
Kiéin Műmé, Krém Mály.’sné, Kropaoi k Ká
rolyné, Lagler Alajosné, Majgrubr.é. Maim Fri 
gyesné, Miró Józsefné, Nemet Andrásáé, Papp 

1 Józsefné, S.isváry Antali.o, Szalay Jáno-né, Si- 
monné, Tormánó, Varga Sánd- rné, Wirnhardl 
Vinczóné, Wniszkopf Ádolfnó. L^d'iyok. Aczél 
Eto'ka. Csery Rózsika. Csarsza A m, É iásMargit 
Eulh Kalicza, Hegedűi Juliska, Hojk Növ. Krém 
Ilonka, Lagler Elulko, Majgrab Erzsiko és Ni- 
nuska, Németh Mariska, Prill Erz ikn és Ninuska, 
Sinmn Irénko, Torma Mariska, Wirnhardl Gizella 
és Zinner Irma.

23ál Veiscyai. F. hó 8-án az Olvasókör £5 
éves fennállása emlékére szép sikerű bált rende
zőit A bál fényét nagyban emelte Ferbcr Béláné 
úrnő megjelenése, ki mint bál anya, szeretetro 
méltó, kedves nyájasságával mindenkit meghodi- 
lolt. Az ízléssel díszített terem rég látott annyi 
szép asszonyt, s bájos leányt kik a késő reggeli 
órákig maradt*k  együtt. Mikor a szürke regg bá
gyadt sugara küzdelemre kelt a bálierein ragyogó 

| csillárjaival, és az aszódi zonokar még akkor is 
húzta u Ladi ladil és ez hogy a ki a babáját. 
Olt voltak asszonyuk', Ferbcr Béláné a bál véd
nöke. Aciay Vilmosnó, Bone-ik Józsefné Bachel 
Károlyné, Erdélyi Zoltánné Francsck Pálné Gás- 
páry Józsefné, Kniárik Jánosné Kálmán Istvánná 
Mihalik Lajosné Özv. Miksa Gyu'áné Paál Ká
rolyné, Rusznyák Gáborné. Ujváry LlszJóné Ung r 
Pá'né. Leányok'. Boncuk Ilonka és Márta Bleyer 
Irma Bálint Kalicza Erős Rózsika. Francsck Ró
zsiin Miksa Ilonka Menceles Fánni Tlmry Margitka 
Fjvájy Mariska, Bachel Mariska Kelemen Piroska 
és még többen. Felül fizettek: Fcrber Béláné 50 
kor. Ferber Béla 10 kor. Br. Podmuniczki Géza 
10 kor. Zsingor Mihály 3 kor, Gásplry G\ula 2 Imr. 
liamanl Márton 2 kor. I.leyer Sándor 1 kor, 

Kraemer János 10 kor. Erős Márton 3 kor; Haj
nal János 1 kor. Kruusz Antal 2 kor. Rusznyák 
Gábor 3, Kajnsik János 1 kor, Kálmán Pista 
2 kor. Tiszán jövedelem líO kor.

Wolfnsr beszéde Gödöllőn. Gödöllőn a Bitló- 
fele ezukrász (la a rendes gyülekező helye az 
inlelligontiánbk. E ho 4 én délután kél úri ember 
rendes helyükön elhelyezkedve jóizűn szüresöllék 
a még a fővárosban is elismert jó fekete kávét 

a közben nézegetvén az összes napi lapoknak 
az ö képviselőjük. Wolfuer Tivadar beszédjére 
hozott krili’iáját megolégedé el vo'ték, hogy a 
lapok többé-kevósbó clismeiőssel nyilatkoztak a 
szukszHŰ bőszéiről Utolsónak az egyik a Kis 
I jságol vette közébe és olvas-a, hogy Wolfner 
TiAadar beszéde nem nagy vizet zavart, hangos 
neveléssel mulatja azl a másik urnák és azt 
mondja: nini, a prágai kis szabó. Mi az kérdi 
Hál egyszer Prágában rabbinust választoltak, az 
egész hallgatóságnak tetszett a rabbi próba szó
noklása csak egy kis fcríiszabú kiabálta folyton 
uzt, n‘.m ért ez semmit! Midőn a rabbinust meg
választották instcllálióját tartotta, megsúgták 
neki, hogy az összes hitközségi tagok közül csak 
egy kis szabó van, a kin k nem tetszik. No erre 
kiváncsi vagyok — mondá a rabbi és kérte, hogy 
mutassák be n ki az illetőt. Ugyan a kis szaké 
vonakodott u rabbihoz menni, de oröv’l oda von
szolták é^ a rabbi kérdésér-), hogy melyik része 
a beszédjének n?m to*tszolt  neki, reszketve azt 
felelte, hiszen ón nem is a szónoklatot kritizál
tam, csak mulatni akartam, hogy én is itt vagyok,

A fölemelt vasuti díjszabás ellen.
Ez év január elsejére különös újévi aján

dékot kaptunk. A magy. kir. államvasutak leptek 
meg vele. Fölemelték a személyjegyek árát. Az 
emelés az első zónában történt és a régi XIV. 
szakaszon túl még két lovábLi szakaszt álli.ot- 
luk föl.

Bennünket az uj tarifáin vállozlalásból csak 
az előbbi ré.‘z érint l.özvollenül. és mondjuk ki 
nyíltan, érzékenyen éi sujtó'.ag.

Foglalkozni kell vele főként GöJöllő és Isa- 
szeg szempontjából*

Csudálatos, hogy a közvélemény mindeddig 
nem mozdult meg, hangot nem adott a loga’ább 
is méltánytalan eljárói miatt. Hang nélkü i lüré.-o 
nem a megnyugvást jelenti, Nem. Hanem az or- 
vos'ás utáni kutatás és ciö gyűjtésére lehet kö
vetkeztetni ebből.

Lehetetlen ugyanis, hogy Besnyő, Gödöllő 
és Isaszeg utazó közöi.sego no érezi.é a lehan
goló tényt.

Gödöllő, Besnyö éi I-aszegh utazó közön
sége a hnrmrd osztályon 2 \ a másod osztályon 
40, az első osztályon 60 fillér többlettel tibeti 
meg az utat személyvonalc n Fudapost és lakó
helyű közölt s éppen ezen arányban növekszik a 
járás azon községbeliek kiadása is, melyek Gö
döllőtől az eb.ö zóna távolságában fekü-znek s a 
mely közönségnek a járás szélihelyén levő Gödöllő 
hivatalaival folytonos érinti ezése van.

Egész méltán kérdezhetnék ezek az utasok 
azl, hogy mit vétetlek ök a magy. államvasutak 
ellen, miért ró ez részükre külön és valóban igen 
tetemes adót ? De ha nőm fordulnak is c kér
déssel az igazgatósághoz, önmagukban biztosan 
tépelödnek, s a választ önmaguk megadni nem ké
pesek.

Járá link tiszti lt polgárai e leverő érzését 
méllányoijuk, de egy vigasztaló féle szól még is 
csak találunk, ez a vigasztalás abban leledzik, 
hogy nemcsak őket sújtja a vasút e. en furcsa 
élelmessége, hanem a fővárosi nyaraló közönség 
azon részét is, mely hozzánk nyaralni jár, itt 
rendezi be nyári otthonát.

Polgárságunk némely rétege és része talán 
készpénznek is veszi ezt a \igasztalást, az a 
kiesinyl o és számot nem tevő rész, a mely a 
nyaraló fővárosit kinc-al szemnél nézi, ma
gára a fővárosira l.uiag-zik. (A pénzére azon
ban nem.)

Pedig o vigasztalás nem öszinlo, saikaszlikus 
van ez kigondolva és írva is. Minket a nyaraló 
telepeket sújt minden olyan tarifális intézkedés, 
mely a kijutást, illetve a személyforgalmat drá
gítja, mint ahogy a mi óriási előnyünk volt az 
tarifalis kedvezni íny, a mely köztünk és a fö\á*  
ros közöli a forgalmat elvenné, pezsgővé lelte. 

Aggodalmas szívvel, visszafojtott lélegzet'cl 
nézünk a tavasz felé s várjuk, mit hoz a jövő, 
a nyár.

Szóban forgó községeink létérdeke a nya
raló omber, a sok főváro-i család. Vájjon ki jön- 
nek-o a régi l edves ismerősök mind, s hoznak o 
uj vendégeket magukkal, az ö ló/i rokonszenvük 
révén *?  Nem tudjuk. De aggodalmunk van, hogy 
már az idén is meg lóg c*a|  pi nni a nyaralók 
szép száma. S a \asuli tarifa lesz az oka. Jövő 
évre pedig egész bizonysággal ismét kevesebben 
lesznek s i-niél áz említett okból kifolyólag.

Mit, hat azok a fővárosi urak megéreznék 
azt a néhány <l lér különbözétől, a mit a varuli 
politika (!) a zsebünkre kieszelt ?

Meg bizony kérem. Keit nőm szabad feledni, 
hogy a mi nyaraló közönségünk sem nem a mt.- 
gas aiiszlokráczia soraiból kerül ki, sem nőm a 
pénzkirályok települnek le nálunk. Szóval nem a 
gazdag s nem a pénzes világ. A ; n tengeri für
dők felé veizi útját. Hozzánk a középosztály von
zódik nyaraló telepesnek iu ö igényeihez idömul- 
tan vannak berendezve lakásaink, igényeik alatt a 
zsebüket érteni. Az ö igényeik fedezték fm Gödöl
lőt Isnszogct és Besnyöt,ill szoktak bérlők lenni, 
vagy tulajdonosnak csapnak föl, apróbb villák az 
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ö fecskernkástiik. Es ezek a mi kedves nyárutóink j 
a kik pénzeiken kívül ízlésük, műveltségűk, tár
sadalmi állásaik előnyei miatt is oly fonlo-ak és ' 
előnyösek nekiintc. Bizony-bizony anyagi helyzetük 
mérlegeinek alapján jöimok csak ide, vagy 
mernek még ily távolságra is kijönni?

A főváros nymai kényszerítik ők t s a csa
ládszeretői, a gyei moknevelós rnisonjn sark. Ij.i a j 
súlyos kiadások megtételére s a családfőt c.-.ik 
kényszerítik az ulkalmat'an nnponkinli tilazus 
gyötrelmeinek elviselésére.

Kelni kell, hogy az említett mér'rg sok csa
ládnál már az idén azt mulatja hogy nőm lohol; 
l-a«z»g, Gödöllő, ll’snyő bájos vidéko, szépséges 
erdői, nyugalmas térségei, áldott levegr.jo mind 
elmaradnak az idő i a családtól i Hat hónrpi 
nyaralásnál csak a cr.tládfő naponkinli útja 70 
korona lö. hletet mutat, hál a czalád többi tagjaié, 
a cselédé? szóval a biztos többlet gondolkozóba 
ejt, vagy le i> tilt . . .

8 nyaraló közön égünk egy része nagyon 
számol vet a tarifális változtatás kapcsán föl
merülő uj helyzettel : számit s azért nem fog 
jő.mi már az időn. A közönség másik része tán 
nem gondol annyira előre. Kijön az idén, de zse
bére súlyosodé tanulság letiltja a jövő esztendei 
nyaralásról.

Ismét lesz egy része a nyaraló közönsé
günknek, — már hogy is no lenne ? — a mely 
a vasúti utazás drágulásának daczára is kijön. A 
család java, a gyermeknevelés nagy feladata 
kényszeríti a jó levegőre. De ez a lősz az ételen 
s egyéb olyan élvezeten fogja az utazás többletét 
méglakarilani. a moly tán ..áros a családjára, do 
még sem olyan veszélyes, mint a jó levegő hiánya.

Jól kell fokozni a toliunkat, hogy görceösülő 
kezünk olyan kifejezésre no szaladjon a papíron, 
a mely tu ügynek nem használna, de a mi egy 
cseppelt s o lenne csuda, hu elgondoljuk, hogy u 
vasút gr.rasos!;cdása micsoda deprimáló követ
kezményeket idéz elő, következményeket, melyek 
a társadalmi és családi aktuális kérdések közé 
nyomulnak és rombolnak olt, a hol a természetes 
f’j'ödií óljából az akadályokat gondos kezek 
czéltud..L-s tevékenységgel az alig mu’tban már 
elhárítottak!

Do no bonczolgassuk a magasabb tekintete
ket. Maradjunk csak a magunk közvetlen szűk 
körében, a mi anyagi érdekeink keretében. Vé
dekezzünk.

lli.zon még a hangya, a legkisebb bogár is 
visszafordul a hánlalmazójára. S a védekezés nem 
kölelesség-e akkor, a mikor anyagi érdekeinknek 
szól, de mellett magasabb tekinteteket is szolgá ?

Iparosaink, kereskedőink, földmives népünk, 
háziul tód mosniuk gizdasági berendezésében a fő
városi nyaralök, kinek tartózkodása ogyik neveze
tei tényező, bizonyos tekintetben alap, a iriro 
építenek Ezt az alapot támadja meg a vasúti 
mag.-.s (!) politika. A vasúti vilelJijak fölemolöje 
ellen meg kell ragadni n iádon eszközt Egyen- 
1 ö re a k é r v ó n y e z é s m ó d j a felé 
nyaljunk.

Szervezkedj link.
Társadalc in, halói ág, egyesek és a sajtó : 

fogjunk össze.
Egyesületek beszéljék meg a módozatokat, 

szólaltassák meg a közvéleményt — arra való a 
gyiilekozési jog a népgyülé3 — hívják c adako
zásra a halt rágokiil. Hatalmas erő kerekedik egy
üvé. Ez erő keresse föl az országgyü'ést, men
jen küldöttség a miniszterhez, világosítsa fel a 
holyztt f löl, kóijo meg a régi vileldj visszaállí
tására. Most kiliiuö az alkuloin erre. Itthon van 
a jó kiráír, itt ven vele Gödöllő jó bírálja lvönig 
osztályfőnök, itt tartózkodik sok udvari liszt és 
mállótóig. .Iliid. d? mind szereli Gödöllőt, érint
kezni lehetne lan velük alkalmas módon. Alig hi
hető, hogy Gödöllő dekadenliájának n.eggállusára 
vonatkozó lépéséből ne támogatnak.

G i lill öl illoti a ko sd j nényoíós. Anyagi és 
orkölcíi kölo'.cs-égjk sarkalják és kényszerítik rá, 
nagy szolgálatot le«z sajá magának s mélységes 
hálára kötelezi a nyaraló környékét és a nyaraló 
fővárosi lkat, ha kiküzdi a régi állapit visszaállí
tását. — Teltre fel!
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A király Göiöllöil. Szerdin, o hó 11 én d. u. 
7/2 órakor G ki illőre érkezett Őfelsége kíséretével. 
Fogadására megjelentek a p.udvaron Kapczy Vil
mos főszolgabíró, a Ill-ad oszt, va-koronarond 
stb. lovagja, Dalia Aurél in. kir. csendőr százados 
Egyed Lajos máv. állomás'önök. 0 fe'ségo az 
álolmásroi egyenesen Valkóra hajtatott, hol este 
6 óráig vadászott kíséretével. Vadász zsákmánya 
két h ilahnas vadkan, mig Paar főhadsegéd egyet 
lölt. Ilal órakor vissza utazott Ő felsége a fővá
rosba.

Athelyozés Az igazságügy miniszter Lónyai 
János aszódi és bUdici József tzékeifchórvári 
javilóinlózoli családfőket kölcsönösen Áthelyezte.

Névmagyarosítás Kisk< ru Gulmann Dezső 
rákoskeresztúri lakos nevét Garai-ra magyarosi- 
tolla.

Iskolaszéki választás. A gödöllői rém. kalh. , 
iskolaszék vahuztása o hó 8-án, n mu'l vasárnap I 
tartatott meg. Megválasztalak rend-s tagokká: 
Szooboda Ign., Honéi1 György,Nick Ede, Dinnyééi i- 
n s, Turay Józs f, Ní-molh András, Pcnkr Kai 
mán, Dózsa I Iván, Szeder Já’os, Lizils Kát oly, 
11 *jk  Díván. Nagy I nre. — Pú'.tajok lettek: Al 
i mi P.d, () czy Ferencz. Vii-klo Ede.

Kcpvisolö-teHületi tagvalasztás Mércz’us 
3-?-án d. e. 9 órakor fog megejtő ti i Gödöllőn, 
mint a járás székhelyén a l.épvist lő-loslülel ki
egészítése vá'avztás u'ján. Tiz lend-s tag h ly<be 
roplak uj képviselőket választani. A tiz tag, 
kiknek mandátuma lejárt — a következő : Németh 
András. Ilejk Lajo?, Vink o Ed •, Jámbor Aiidrá*,  I 
Bura Mihály, II• <• ány István, Szeder János*,  Gyűl- I 
lay M hály, Knrác-ony István. Csa'ba András.

Értesítés Többen fordultak hozzánk az. el
múlt bélen tudakozódással Foltéin Iluborl főva
dász mester ur egészségi állapota irá-1, melyre 
nézve némely fővárosi lap túlságosan kiszínezett 
közlései alapján különféle veiz ók voltak elterjedve, I 
Örömmel tudatjuk e kórdczösködó-ekív, hogy a | 
fővadászmosler ur a leholö legjobb egész égir k ’ 
örvend, beteg egy pillanatig sem volt s az öt 
Bpesten ért villamcs kalamitás egyáltalán érintet
lenül hagyta. Ö vczelto különben a szerdai udvari 
vadászatot is Vakón.

Álarczos bál. Károli Né: dór, a gödöllői Er 
zsébot szálló luáijdonosa nagyszabású cli'.o ál- ' 
mezős bálát rendez vasárnap, o hó 22-ón. A 
zártkörű mulatságra kibocsátóit meghívó sok I 
mindenféle érdekes dolgot ígér. Lesz állalsortg'cl 
biróválaszlás, hat darab anyós kisoi'Eolása jóié 
kony czélr.i, éjfélkor a kis Kőim rj fedező, c stb. 
Nagy álarczos felvonulások és egyéb szcúzácziók 
Szóval ifinél van szenzácziója Gödöllőnek ! A 
bál méreteit illusztrálja, hogy már a meghívó szét
küldése után az első napon 144 drb jegy adalolt 
el, melyeknek jó részo vidékre ment. Ott lesz 
tehát ezen az elegáns mulabájon az egész járás 
intelligentiája s igy mi is csak azl mondjuk a 
mit a meghívó első sorai, hogy: „a ki nőm akar 
mulatni, az ne jöjjön el !“

Helyroigazitás. Lapunk legutóbbi számában 
foglalkcztuuk a gödöllői takarékpénztár mérlegé
vel. E közlésünkben sajtó hiba van, mert nem, 
— mint tévesen közöliclelt — márczius 8-án, 
hanem nyiraiui l-én fog megtarlalni a takarék
pénztár közgyii éso.

Himlöjarvány. Iklad községben föllépett és 
veszedelmes mérveket kezd ölteni a himlöjarvány. 
Különösen a kisdedek közölt szedi áldozatait. A 
halo-ág mindent megtesz a b. j tovább terjedésé
nek meggátlásárr, a r.óp azonban imi akar fér- ■ 
lől'eniteni, mert nem hisz benne. Ideje ve ina ! 
talán, ha a körorvos rlkahnas módon talán egy 
felolvasá s .1 ki ér'enó meg folvilágositását.

HaLl a si .cken. E ho 10-én az éjjeli rze- i 
mély vonal < Igázolla Szlojanovils Miklós zöldség- I 
árust Gödöllőn, az á.lomás mell-, ti őrház közelében, i 
A szerencsétlen leugrott a még haladó vonalról ' 
s igy került a kerekek alá.
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Átverés! hirdetmény

Alattit kiküldött liirősági végrehajtó ezennel kőz- 
hirré teszt, hogy a gödöllői kir jbíro-mg 1902. V. 9<4 es 
V. 9i‘»9 száma végzésével Hivatalból és Dr. Horváth László 
liposti lakos ágy véd állal képviselt I) e a t s e li .1 ó z s e f 
l.-nő és S e p s i | s t v á a végrehajtató iészér> Schaler 
Béla és neje Munkás Otthoni lakos végrehajtást szenve
dett ellen 159 és 270 kor. 00 f.ll. tőke követelés i< jár. 
erejéig elrendelt kielé.itésl végrehajtás folytán végrehaj
tást izenvcdettnél lef«»glalt é> 22IS kor.-ra becsült ingó
ságokra, a íentidézett gödöllői kir. járásbíróság fenti 
szánni végzésével, nz árverés ohendeltetvén annak a 
Ehrentren és Fuchs ezég 598 kér. Pártos l.ai<>- 151 kor. 
llnnpl Arnold 192 kor. Farkas testvérek ezég 100 kor. 
Sidlai or D ezég. 2ul kor. 50 fill. stb. feléd fogta tatók 
követelése erejéig is. amennyiben azok törvényes /álog- 
jgot nyertek volna, végrehajtást szenvedett lakásán Kákos
kereszt áron a Munkásotthonban leendő m •gtartására ha
táridőül 1903. évi f o b r n á r hó 17. n a p j á n a k d e. 
fél 11 órája tűzetik ki. a mikor a Idróilag lefoglalt szoba- 
bntorok, varógép s egyéb ing óságok a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés mollctt, szükség eseté i bocsáron alul is 
el fog edatni.

F« (hivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégittet •slioz tartanak jogot, a mennyiben részükre fog
lalás korábban eszközöltetett volna, és ez a végrehajtási 
jegyzőkönyvből ki nem tűnik, miszerint el öbb«égi 
bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alólirt kiküldött
nek vagy Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.,

A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság 
tábláján való kifüggesztését követő naptól számiitalik.

Kelt Gödöllőn, 1903, évi január hó 17. napjának.

I

(P. UJ

Tr8ztyAnszky Kálmán s. k. 
kir. bírósági végrehajtó.

VIDZKI TAKABÉKPÉfcZTÁBI 
részvényekbe, —

BOnH.IEO YKKHE, Á11. A vf PA r I 110 K H A 
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HECHT BANKHÁZ ¥
„L BUPAPEST, FERENCZIEKTERE 6.

HIRDETMÉNY.
A pesti Magyar Kereskedelmi 

Pank-mk — N.vomárkay Ki|zmér 
e leni 11929 kor. löké s járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a g'ulöllöi 389. sz. 
tkvi beiéiben A I 1 —4 G. 7. sor, 11. 1—3 
sor, III. 1—5 sor. IV. 1—2 sor, V. 1 sor, 
t 1 —13 sor, VI. 1 — 2 sor, VII. 1 — 3 sor*  
Vili. 1 3 sor, IX. I—2 sor, X. 1 2 sor,
XII. I—2 sor, XIII. 1 sir. XIV. 1 3 sor,
t 1 — 2 sor, és XVII 1 —11 sorsz. alatti, 
továbbá a götlTlIői 12G sz. betétben A v 1 sor 
sz. alatti, végül a gödöllői 514 sz. belélbtn 
Aj 1 sors'. alatt felvitt. Nyomár ay Kázmér 
tulajdonát képező ingatlanok li szcnélvezete 
bírói zárlat alá vé elvén, alulírott mint l.i- 
róilag kinevezett zárgondnok kö hírré te
szem, hogy íen'i ingat anokat akár (gyiit- 
lesen, akár telekkönyvi jószágteslekként 
vagy parczell tikiul az 1903. é\i gazdasági 
évre haszonbérbe adom

Az ingatlanok < gy része termő szólj, 
egy része szánló. egy ré-ze gyümölcsös 
kert s az őszi vetés is haszonbérbe fog 
adatni.

A haszonbérelni szándékozók bővebb 
értesítést irodámban naponkint dé'uL n 
3 5 óra között ny rheln k.

D1* Z n eh ár Kálmán, 
gödö iői ügyvéd.

(Kossulh-Lajos-ulczu).

1901. V. 489 4 számhoz. 19.2. végrh. 885 sz.
Árverési hirdetmény.

Aliéiról! kiküldőit bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré tcs-zi, hogy n gödöl.'ői kir. járásbíró
ság 1 01. V. fiúin ti végzésével Dr. Kőrnyci 
Ede bpesli lakó’, ügyvéd állal k< pviselt Or-zágos 
központi fillér szöv. végr-duijtaló részéio Un athum 
József és lá'sa Munkás O'llioni lakos végivli .jlásl 
szenvedett ellen G91 K. 95 F. húlia ékos löké követe
lés ós jár. c ej. ig e'r< nd.*11  végrehajtás f-lilán vég- 
rehajtáht szenvedettnél lefoglalt és 746 K. 48 F. io 
becsült ingóságokra, n foulidézclt gödöLöi kir. 
járásbiióság len'i számú végzési vei az árverés 
elrendeltetvén annak a GrüiFeld Miksa 101 I or. 
92 fill. Dr Wagner és lisai G3 kor., Jankovils 
Gyula 2.0 kor., Kőbányai király serfözö részv. t. 
c58 kor. felülfoglaltalók követeié o ere jé g is, a 
u.ennyiben azok törvényes zálogjogot nyerlek volna, 
végrehajtást sz< nvedcll lakásán B .kos Keresztáron 
a Munkás-Otthonban leendő megtartás; ra batár
időül 19t 3. évi f o b r ti á r h ó 20 n a p j á- 
n a k délután Tórája tűz *:i  \ k>, a mi
kor a Liróilag lefoglalt sz >balul< i< k, korcsmái 
!)■ rendezés, ló, kocsi s egyéb ingóságok a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mel élt szükség 
esetén becaáron alu is cl fognak adatni.

FeÜiivalnak mínda ok kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelés t 
megelőző l.iclégilé.-li« z tartanak jogot, a mennyi
ben részükre fog’alás korábban eszközöltütolt vo na 
és ez a vóerehajlási jegyzőkönyvi öl ki i em lii 
nik, n.isze int elstbbsógi beleleulé.*eikel  az átve
rés megkezdéséig rlul rt kiküldöttnek vagy irár- 
bun beadni uvagy pedig szóval Lej« lenteni In- 
lo> mik.

A törvényes halár’dö a hirdetménynek a 
bíróság lábiáján való kifüggesztésé! követő naptól 
számiun ik.

Kell Gödöllőn, 1901 janii ír hó 19. napján. 
(P. H.) Tréztyánszky Kálmán s. k.

kir. bírósági végrehajtó.

V. 973 7 számhoz. 1901.
Árverési hirdetmény

Alulírott kiküldött biró>ngi végrehajtó ez- ír 
kőzliirrő teszi, hogy a gödöllői kir jár.-í-diii'0-.ágiiak I'1 
évi V. 973 7 száni'i végző''-',.| Dr. Witlmaim Mór i 1 
által képviselt Eiigl Bornál és Tár-m (ciprus ré-i/ftn- Hm 
Mártim alpoios ollon 25s kor. 57 fill. kővi-tob-- ■ 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fulvián alp 
lefoglalt HÍD koronára becsűit ingóságokra, a feni;-! / 
gödöllői kir. jará-hir ság fenti számú végzésévi i 
verés elrendeltet vén, annak fclűlfoglaltatek ko\ 
erejéig is, a nu nnyihon azok tőrvén.ve« zálogjogot 
tek volna a'pn",s lakásán Zsámhokon leendő ne : > e 
sóra határidőül 1903. évi I e h r u á r h ó l'». n 
n a k d '• I u t á n i 2 ó r á j a tűzetik ki, mikor 
lag lefoglalt kilkorieza, széna, szalma, lovak. Imi m. 
s ogvéh ing’sagok a legtöbbet igónmek ke-zp'-n• őa i 
mellett, szükség esetén lo r-uíron alul is el fog adati i.

Felhivatnak mindazok, kis az. elárverezendő imtó 
fágoli vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kiulégilb-téshez tartanak jo^ut. amaniiyiben ró'zükie fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez. a yégrehajta-i 
jegyzőkönyv Imi ki nem tűnik, els. bl>- gi bej., eliteseiket 
az árverés megkezdéséig nlólirott kiküldőt m l v.tv i 
bán hendnl. vngv pedig sz,»vnl bejelente'.i tartoznak

A törvénves határidő a hildetménv l ek a I 
táhiáján való kirügire• zlé-ét követ" naptól szi li iltalik.

Kelt Gödöllőn. 1903. február lm I n ípj • i
(p. H) Böhl Ambrus le

l.ir, hir. végrehajtó.
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ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY KIVONATA

\ gödöllői kir lei"- il* mint tkvi hatóság közhírre 
t. */i.  h<>g\ <1 i h i ’ '• I I' a " k ■ ' t u k a r <■ k-
pénztár i «• ' z v t .i i s .i - á -í vógrehajlalóimk H a I' 
\ i | m o - \. _r.di i.i .M szvit m-dö illeni 7Úü kor _ tökö
kéi etetés i.u. ii iaii x. grel aiiü'i ügiében a gödöllői 
kir. ibiiM'.'u t •r.i i teii |e\ó G.iluithéviz községben fekvő 
I) a ;'algah<\i/i .31'.'. </. lk\i hitéiben Hali József. Hali 
litván. Hal- \ i i . Hah l'.rod,.' féri. ><»l\ni M S.imuehié. 
kiskorú Hal*  l.-ii ■ i.ish'in Hab (i\o/ö. kiskorú Hah 
lűv- d. t l.i-k. Ibii- Maiink.i. ki*k.  H ib Ho-. I k sk. 
Hah Juliska m-i.-n álló az. 18-1 • - t. ' • h»G Jj. alapi.i:i 
..gészh.-n elán.T M il iő All 2 sor. ÍOI. 4 iá hisz. 100. 
ő. i. sz. ház es lo-Iu-'ekr.- 813 kor. kikiáltási álban:

21 iiu'ana -m t .vi b-létben ugyanazok neién :dló 
es az 1"S| I " I ... J5(>. 2 ., . pitit szintén - gészbcll
elán eie/.t ndo \ • 1 - í J 1 In*.-,  iugat áiiiin Ikor. 
kikiáltási árban:

:;i a hévízi 317 sz. tini I-töt hl II ugyanazok neivn 
tflld, a hivatkozott alu- alapján szinten egé-/beii
. I •nerezmdő A ■ t tor. KJ 5 hisz ingatlanra 7 1 kor. 
kikiáltási álban.

í l a2' a u.i : -II bet I Io n i _' \ ' aZok lie r ll alio s a 
hivatkozott a . piai. > ia • • szí en > I n verezeiido A • 
J sor 16.i l 1'7. 'ifiig li.i: a jS4 kor. kikia I 'í aljúin;

.*>)  uyx ai.iz.oli lot'-'l'in g\ana.-<>k lie-.én ál.Ó s a 
hlyatkv/oti pariit-' . ! ' .. . p . n . g. '/h. n <• arv eio/ei.do 
A V 3 I hí - '. Í114.H lant a Oj k »r. kikiáltási .irhán:

bi iixjx ai;a/‘ ii ' ’ t!.en ugyanazok neveit álló s a 
hh Utkoza tt p.r... I ' ala, ián i geszb. ti elán erezendő 
A v í ' >r • ■ k; ti.vallania 5i le-r. kikiá.tási á bán :

7 \.1 ! c . . : 4 : >/ tkvi i eteti en A I 1-18 
sor. 2l).7. 2-J1H. l<5i7. 2<> i|| : íiu 3; .'ii’.lí • > hisz. a. 
fellett ine.it at.h. I I i'k II.h \ őnios B 5 alatti -s Hab 
kíván, Hah \ i m< • I. !■ l'ii."l.a b-n. .-•lyniossy Samu- 
•Iné, ki'k. |{>l. I i- .. Hal. ti)../.., Erzsébet, Maria,
fuzalia ••- .bib.t; a D 20 L.' illetőség .re t-öS kor. kiki-
Jt.isi árban ■ < • ■ • ! i ... /al. In.gy ha a lenti ingatlanukra

1 illetve 1 ; a ó/i Öz.v. Hab István:;. rz.Ül.
.ae/.kovits Aranka javára b k-lai /.tl íéii'flí Jog ép
ségben i a; t a-a i:i í ' - 1' k'"'..

21 alatti íi 2' U kor. : a b alatti i’ -í« • 1 le i. a í) nlnttl'-'t 
Hűkor. a< . alatt.ó l -I <> kor. a ti/ ala tiért HAH) tor. 

a 7l ;i altiéi.' pe-ig 4iU kor. léte’ár el nem éretnék, az 
esőiben az. 1" I. (> i < > /. 1' d pár gialii'.i értelmében az 
árvetés foga: ,i i-itá-a hat..'i .'alanná válik, s az özvegyi 
jog friitart.i'a nélkül a n.egliatá'oz.ott össz<‘gnó| e-eke- 
lyebl. xetelaiat <.eit ingái Imtii, a kő étkező jószagtest 
al Vele-eii" , tneji.e/<i- lo'kü! Ili oilll'.'l a I oly t.. t a n<L ■ I e» z. 
az an< ie-t <li • <1. |t. rs hogy a leni ehl> inogj, lölt in
gatlanok az 1' > h. <■ \ i m a r <• z i u s h ó 11-lk n a p j .1 n 
<1. <• b*  ólakul t i i' _*i . . iz község lii. anál ni 'gt irtandó 
nvilvá •> : . i -. a - m ..'állapított kik.áitá.i álon alul
1« eladatni JoL.ua'-.

Árverezni s . i d« k< /< k t. it< zi.; k az ii gatlanok 
I>ocsarának 1U százalékát kúszpénzbon vagy az i881. '■)• 
t ez. Í2 bán j íz arfoly ..mm ti .'/. imitot! és az l.-''l. 
■ i növelné.-i lo> 1-éu :k‘í 3. a. kel. igazságügy lililli.sz- 
;• li lelldelet >. JÍ-hatl kijelölt ovad-kképe • ét tékpapii hali 
a kiküldött k - .■•/. le’eul.i avagy a/. i"i 60 t ez. l'.O.
íj.a ertelm I.i .i bálíatpéaz.'.ek a hirosagnál előloges el- 
iiely ezé- i o k.állított zab.ily '/.erű elismervény t atízol- 
gáltalni. ’

r.ödői.o. lí‘C2. dei, I ml" r 15.
Kir j.i:• ■. g. mint Ikvi hatóság.

ll’. II. 4 Lukácsy s. k.
i.ir. altiiro.

itt
Magyarnak Pécs. — Németnek Bécs. 

-- ------------------------- •
Nőin tetszőért 

a pénz 
visszaaditlik.— Schönwald Imre

ékszergyáros, órás és látszó rész.

Három ovi 
irtlíbcli 

j ó l á 11 á s,

s
i 
g sa
Bí

liegjobb bevásárlási források.

:— (air.clen nnp pörkölés

«■ jó
I kgr. pörkölt kávé I íri C5 kr. M
5 „ liberó „ I ,, G8 ,, R
Tos’.a isontag 4 i kilo kávé porlómenlcsűn küldetik, g 
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J-ökíüs mísh ffitnyassiorjAik!

Me; bízható

Kiváló munka I

Szükséglett hpszcr.cse e’Btt ne 
mu cssza el

TqeüsOxj/ J. FOaii 
ruha- és fchérncntuck gyárától 

Pozsony 
sp cinlls í rjegyzéku*,  moly 

bo* ...... ..  Z.élszoi Hull .'".‘.eá'litoll
kelengye költ*  égvotéseket tartal

ma/. bét mentesen meghozatni.
ezég ! Pcntos kiszolgálás !
Jutányos szabott árak ! *

Jó anvajt 1^

Új 1 Aranyozó;’ "X” f
'U. -t «s ktpkxet.-, r.vuígAira . U-m, ...ne:I:.i■: stb. -- tny (,. «. .guiMl | 

HOh.'i -’ca u. er i, 1.50. ' i blrtts :««» (T. m S fn L 
— Sp.irt c.t . Le . gyetmel. j .tesetenk, hlg-.iuft, *. 2
• be l . .-.szt»: l elir-eH illa*.™-  es ' ete«Ai>olA«hos vall R 

nagy, képes s-jegyzekei bérmenive kjl« r 

KEIJTÉ5Z TÓDOR Bndipesl, IV, Krlillftir. f

Budapesti malomépitészet 
==-- és gépgyár ------
POPVlNECZ ÉS HEISLER

BUDAPEST. Vaczi-ut uiÁ1.
GYAHT:

BENZIN MOTOROKAT ÉS 
BENZIN LOKOMOBILOKAT 
síelt?,, veién,miivel 2-50 létrüig.

Megbízható kériv.selók kerestetnek.

ma PÉCS.
Ne kilójuk pénzünket külföldre!

Haz.tHp.irttnkatelö.rozdiócz^^nólítíH.’ljn^n.H.^
mabavago .... .. —
Valódi e/.ü>-t női remont. 

óra fit 6.
I giaiif/. dupla fedéllel 

fi I 8.
Valódi I í kar. arany női

írt I I. -
ledőltél
fit 18.51)

sokktd okokban, jobbat, és mBflblzhatóbb.tn szőrözhető!, be, .nini Idilföldön.
Va'ódi ezüst pánczél óralánezok m. kir. 

(é mjelzéssel

11 ■:$
1 nH 
!z

I j aranyból G kar. 
frt

Doulde arany frt 
Mértékül

frt 
frt 
fit 
frl 
frt

G )
70
80

100
150

súlyban 
suly bán 
su'yhan 

gr. sii'.yhan 
gr. suli Imii

gr. 
g>- 
K'ö

15 gramm iilylmn
20 gramm suli Imii
30 i ranini suli l>a i
•10 gramm > u'.y bán
50 gramm Mily bán

Valódi 14. kar. a> anyl.inczok 4 0 fé e 
divatos mintában.

frt 
Irt 
frt 
írt 
frl

.3.8 I 
i .50 
5.2) 
G 5 ) 
0.50

frt 17. - 
frt 58. - 
frt G9, - 

lő gtatn- 
t's függelék véve összeseit ÍO gramm nalain 

3Í- írt 50 krajczárbii kerül.

Kgy 25 graminns arany lánrzhoz egy 
gjy,, - l* I/. I • «■ A a ■**.. ’ll

2) gr. suli Imii fi t 21. - .|0 gr. sulyban
2G gr. miI) Imn frt 30. - 50 gr. sulyban
80 £'• sül t háti frl 37. GO gr. su'yimn

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérme-.tve bárkinek 

küldetik

ÓÉ
Ív

ta.

í<.r

Wwf

ifi

B 5 )
... 1 50 

dogondö egy 
papir.cznllag.

I gyanaz erősebb !i fit. I gyanoz arany szeg. 12 frt — Tula ezüst ankre romon, dup
íi kar. arany ankre-rem >nl t ir <ira 2 í- frt. — Hupia fudéllol 35 frt

Valódi ezüst rom. Óra 
frt 5 — 

Dupla fedéllel frt 7.— 
Valódi ezüst ankre rom. 
dupla fotléllel 'rt 8 — 
’n fedéllel 12 frt. Valódi

% 
s

sKW
-V* *» •

^íistill Cd e
temetkezési vállalata QÖDÖLLÖN Váczi-utcza 460. szám. -$■<

Mindennemű koporsók kaphatók érez-, keményfa- vajy fénye.-efl diófából, 
kis l>l>-IItgvobb mértben Szemföd lek. v'rágsk. iZilúgok. si-koszoruk, v:aszgyertyák. 
Sz.t'bnbehuzások, ravatal-felállilás. a személyzet díszes <!lv< ni’ti1 tili.n, a ( yászkocsi 
mellett fáklyával, — nyitott h ilottaskoc.i vagy díszesebb üvegkocsi, akár vidékro 

is, minden felszereléssel iIfogadtalik.
Mt- Gyászjelentések I óra alatt elxészitteInak.

Tanniiiíene ^jt<stí szór8 UlllllllgjUllU sttéliiü,, ll ftlute. In i lnr. 

A uilitak cs fogaknak fj & 8 mT'IJ? i: 
l»gesleg|obi> az 88 1111.

Czíray-féle keleti , te ..,,hi.

B fi 7 0 fi T C * *,er- k,' l«,«, EM.Ifi U £ W A I U j ti),l„. •• «l»r.
Ft»,lttIMII hit,: Czom, 1. tata, Hsr.s, XVIII., Cári ttawlgltr. 6.

Lohr Mária Kronfusz 
Cslpko-, vegyészeti tisztító és niüfastti intézető 
o o o Megbízások átvétetnek : o o o 
BUDAPEST, Vili., HAHOSS UTCZA 85. sz. 
Telof.n 5703. Telefon B7O8.

---------------------------“

REICH E. FIAI
kuttrirosok, ». it kit. ultirl ulllllik 

BUDAPEST, Vll. kér., Lövölde-tér 2. szám.
Aifialják legjobb minőségben gyártott Syphon- ín gateuse 

paU<at»okxt legolcsóbb Arak mollett óh pedig:
1 U4a U. 21) drb. 16 naeilís simn. fehér V. vilAgoo kék (aqua- 
raarlo) Mtati S]*hoa>filicxkol  ulppa) vagy talp uélkttl: 02 korona 
l Udt kb. 200 drb. (U«a(C;alUlkOt gummlgyOrtvo) .a Illeg, 
gályává! átlátva, feliér va,qy világon kék (nquamariDj mini), 
magas v*ny  alacsony alak.............................. 52 törtük

Aaitlitfi« n cnoniagolást beleértve, budapesti pályaudvarig bér- 
■entve, ktstpénznsotóa ellenéboa 2*/»  econt 5 — 10 láda rendolé.i [j 
utta ItVs rabatt. MAe nagysAguak és különféle ájulunk törvényesen u 
védett alakokat mngfclelAcn oli-són rsáliit tnk. ITé.'cll rAs'.k vagy U 
ctágvésés ’kné! c ak. >nr elk. .,/n' i oi’.köllKéri t rzAmlljck,e'lenben □ 
ai alak éa kliséén köllnég nemsrAir.ittatik Megjcgyznk r..- hogy B 
magviasgAlt *'•  légkor nyi márn Sypű ni:., lkaink UspyA' -•>*,;  Q 
bán c.uk íL».fr61acoikT közvr ' ie r;-runkból - re.' fk H

- •_ ’i k-w»vwr'r .u- .inxasaurTvi

Gtfdöllöl Erzsébet könyvnyomda.

sagy intik-, ksneze- és likkfytr J

— Jéskíi ílhMíütag uivarl síftiMfrfft,
i asfjM áflMmmrttk

BiraarEST, v., vAozi-ot s. szAm.

SZABADALMAKAT| 
tüimmű VÁLLALATI 

pabxtor (TÖRvecu.czÉq) J 
CUMP2ST ET-KÖRUT17.
. *?'?L ;?)Ji2lrnKkat.financlraz fi
taíalminyakDt.eG.austroínoz védjegysteSjjík fi

P’E’2.^* ’i./Tf^r-TZ5if> C»l|TAl.AC^. J
_ g C 7 fihGt kisiló In'-tls ogós. Övre ko- 

U QAVUclO rosleiik Gtidöllön. Ajánlnlok 
n kiadóhivatalba ,JÓ bérlő' czimro köretnek.
/>ZXZ\AAZ\/>/\

Rpilepsiíi.
Aki ájulás, g-örrsök és más 
llv ott idegliá ti fa Iliink ba ti 
szenved, kérjen brossürt 
arröl. Ingyenes hérnientve 
kapható n hatlyú pyógy- 
ézertár útján (Stltwanan 
Apotheke Frar.kfurt a. M )

VX/WWWKZ

Egy jó

eladó u
K/VÜZ ll'd-nt- 

czában.
Uöveltl el a l.iadólvv. 
Eyy jó házból való 
fin nvomdánkba ta- 
nonczul fel válói ik. Bő- 
vebbeL a kiadóhiva

talban.
házból velő fin azobulestö <5s mázoló 
tuHonezul fdltélolik ifj. Jmka |.’o. 

roncznól, Gtidöllön.
UH! PVCI/MC!/I Segélyt és tanácsot nytij- 
nULu I UlVli Li\ ■ lo,c- Szilt ós eseteknól 

nugy gyakorlatiul bírok.
C.S0110 Anna egyetemi szülésznő. Feroncz Józssf- 

tér (Adler-ház) Gödöllőn.

CD7QÉDCT könyvnyomda, i,ö,iyv
LRLULuLI . ,aP.k»; ',ó válalül Gödöllőn.

Szállít mindennemű pnpir-árut, 
íriszért, üz'eti liönyvekel ós nyomtatványokat.

c.uk

